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प्रकरि १ ले 
 

धरिाचं्या जागाचें अन्वेषि 
 

१. सामान्य चचा 
 
एकाद्या धरिाचे सुंकल्पवचत्र व त्यानुसार प्रत्यक्ष बाुंधकाम सुरू करण्यापूवी एकादी अत्युंत सोयीची 

व सवांत कमी खचाची जागा वनवित करावी लागते. त्यासाठी तेथील पवरपूिण अन्वषेि करिे आवश्यक 
असते. अशा अन्वषेिात तेथील प्रदेशविणन (Topography) व उपपषृ्ठ अन्वषेिाचाही अन्तभाव होतो. 
पायाुंत वमळिाऱ्या द्रवयाुंची (माती, मुरुम, खडक वगैरेंची) योग्यप्रकारे चाुंचिी करावी लागते आवि ज्या 
द्रवयाुंचा (माती, डबर वगैरेंचा) उपयोग धरिात करावयाचा आहे त्याुंच्या उपयुक्ततेचीही तपासिी करिे 
आवश्यक असते. पायाुंतील द्रवयाुंचे व ज्या द्रवयाुंचे धरि बाुंधावयाचे असते त्याुंची काळजीपूवणक चाुंचिी 
करून काढलेल्या वनष्ट्कषांचा सखोल अभ्यास करावा लागतो; व त्याुंचे महत्व काय आहे याची खात्री करून 
घ्यावी लागते. यासुंबुंधी अवधक चचा १० वया प्रकरिात केली आहे. 

 
२. अन्वेषिाची ्यास्तत 

 
एकाद्या प्रकल्पाुंतील धरिाच्या जागेची वकती बारकाईने तपासिी करावयाची हे काहींसे त्या 

प्रकल्पाच्या आकारमानावर व काहीसे त्या वठकािच्या उपपषृ्ठाुंच्या अवस्थेवर अवलुं बनू असते. 
उदाहरिाथण, एकाद्या वठकािी जर गॅ्रनाइटसारखा कठीि दगड पाण्याने उघडा पडून वरच्यावरच 
आढळला तर अशा वठकािी अन्वषेिाकवरता वळे व पैसा पुष्ट्कळ कमी लागेल. परुंतु, दुसऱ्या वठकािी, 
एकाद्या नदीघाटींत साचलेल्या खोल अवधभाराखाली स्तरमय व दुमडलेला खडक जर आढळला व 
त्याच्या गुिाबद्दल काहीच मावहती उपलब्ध नसली तर अशा जागेचे अन्वषेि करण्यास पुष्ट्कळच वळे व पैसा 
लागेल हे उघड आहे. तसेच एकाद्या वगड्ड्या अपवाही बाुंधाकवरता जे अन्वषेि करावे लागेल ते मातीच्या 
अगर दगडी बुंधाऱ्याच्या मानाने पुष्ट्कळच कमी लागेल. एकादे खाजगी धरि त्याच्या मालकाला बाुंधावयाचे 
असेल तर, पुष्ट्कळ वळेा, तो, प्रत्यक्ष बाुंधकाम करण्यापूवी, अशातऱ्हेच्या अन्वषेिाचा खचण सोसण्यास तयार 
नसतो. पवरिामतः, अपवरपूिण अन्वषेिामुळे अशा बाुंधकामाच्या अुंवतम खचात खूपच वाढ होते. 
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आकृणत १ अरकान्सास राज्यातंील पेणििजीन नदीवरील ब्लू माउंिन धरिाच्या जागेचा प्रदेश वििनात्मक 

नकाशा. 
(य.ू एस. इंणजणनअर ऑणिस, णलिलरॉक आकि  याचं्या सौजन्याने) 

 
३. प्रारंणिक सवेक्षि 

 
सखोल, महत्वपूिण सवेक्षि करण्यापूवी पुष्ट्कळसे सामान्य परीक्षि करिे व खचाचा साधारि 

अुंदाज तयार करिे अगत्याचे असते. तज््ाुंच्या दृष्टीने, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सखोल अभ्यास करण्यापूवी 
धरिाला उपयोगी वकती जागा उपलब्ध होऊ शकतील याचा साधारि अुंदाज घेिे जरुरीचे असते. 
उदाहरिाथण, जर वीजवनर्ममतीचा प्रकल्प असेल तर त्याकवरता वकती जलशीषण वमळेल याची साधारि 
कल्पना असिे उपयुक्त होईल. या उलट, जर प्रकल्प वपण्याच्या पाण्यासाठी ककवा पूरवनयुंत्रिासाठी 
तयार करावयाचा असेल तर तलावाची वकती एकर फूट क्षमता वमळेल याचा अुंदाज असिे उपयुक्त ठरेल. 

 
या प्रारुंवभक अन्वषेिाुंत तज््ाला धरिाच्या वनरवनराळ्या सुंभावय जागी साुंडवयासाठी पुरेशी जागा 

वमळू शकेल की नाही हेही समजिे जरुरीचे असते. केवळ एकाद्या जागी दरी अरुुं द आहे म्हिून 
काटकसरीची आहे व ती ग्राह्य होईल असे मानिे चुकीचे होईल. कारि, जर त्या वठकािी साुंडवयासाठी 
लागिारी लाुंबी पुरेशी उपलब्ध होत नसेल तर ती जागा धरिाकवरताुं योग्य आहे असे मानता येिार नाही 
कारि त्या वठकािी साुंडवा बाुंधण्यास खचण फार येईल. प्रारुंवभक अन्वषेिाचे वळेी धरिासाठी वजतक्या 
सोयीस्कर जागा आढळतील वततक्या सवण जागाुंची मावहती वमळवविे इष्ट असते. मात्र यावळेीं त्या सवण 
जागासुंबुंधी उपपषृ्ठ समन्वषेिाची वततकीशी जरुरी नसते. परुंतु अशा जागाुंचे सवोत्कृष्ट नकाश े वमळवविे 
जरुरीचे असते. पुष्ट्कळ वठकािी असे सरकारी, प्रदेशविणनात्मक नकाश ेउपलब्ध असतात. आवि हे नकाश े
तज््ाुंना सामान्य वनरीक्षिाचे वळेी अत्युंत उपयोगी पडतात. वनद्रणववायुभारमापक युंत्र, हातदुर्मबि, लोखुंडी 
टेप व कॅमेऱ्यासारखी साधने वापरिें जरुरीचे व उपयुक्त असते. 
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ज्या जागी धरि बाुंधिे शक्य आहे अशा सवण जागाुंची मावहती प्रारुंवभक सवेक्षिाुंत गोळा करिे 
जरुरीचें असते हे उघड आहे. कारि, या मावहतीवरून तज््ाुंनी तुलनात्मकदृष्ट्या थोडासा अभ्यास केला 
तरी त्याुंना काही जागा सोडून बाकीच्या केवहाही वगळता येतात. 
 
४. प्राथणमक अन्वेषि 

 
प्राथवमक अन्वेषिासाठी खालील बाबींची मावहती असिें आवश्यक असते:– 
 
(अ) जागेचे स्थूल मानाने Stadia पद्धतीने सवेषि करून त्यावरून तयार केलेले प्रदेशविणनात्मक 

नकाश.े 
(आ) त्या वठकािच्या अवधभारासुंबुंधीची काही मावहती. 
 
(इ) पायाच्या जागेच्या वैवशष्ट्यानुसार व प्रकल्पाच्या आकारमानाप्रमािे साधारिपिे ६ ते ५० 

इतकी वधेनें. 
(ई) प्रारुंवभक भतूत्वाचे अन्वेषि व त्याचा अहवाल. 
 
(उ) बाुंधकामाला लागिाऱ्या, माती, मुरुम, दगड, खडी वगैरे मालाचे परीक्षि करून उपयुक्त 

माल वकती वमळू शकेल याचा अुंदाज. 
 
(ऊ) रस्ते, आगगायाुंचे मागण, दूरवािी व तारायुंत्राचे मागण, पाण्याचे नळ आवि वीजगृहे अशा 

लोकोपयोगी बाबींना धरिामुळे जर अडथळा येिार असेल तर त्यासुंबुंधी अभ्यास. 
 
(ए) वरील गोष्टींच्या पुनःस्थापनेसाठी धरिाुंच्या नदीघाटीतील सवण उपयुक्त जागाुंच्या भरूचनेच्या 

मावहतीचा वबनचूक नकाशा तयार असिे अत्यावश्यक. 
 
(ऐ) जलवव्ानासुंबुंधी अभ्यास. 
 
(ओ) नाल्याुंतील पूररेषाुंची तपासिी व त्यायोगे साुंडपाण्याच्या कायणक्षमतेची वनविवत. 
 
ही प्राथवमक मावहती गोळा करण्याचा उदे्दश हाच की, वतच्यावरून कायालयाुंतच वतचा अभ्यास 

करून खचाचा अुंदाज काढता येतो; आवि अशा मावहतीच्या सहाय्याने तपासलेल्या अनेक जागाुंतून 
जास्तीत जास्त सोयीस्कर व कमीत कमी खचाची जागा कायम करता येते. 

 
धरिाच्या जागा सवणसाधारिपिे ठरववण्याचे वळेी एका महत्वाच्या गोष्टीचा ववचार करिे अगत्याचे 

असते आवि ती म्हिजे ज्या नाल्यावर असे धरि बाुंधावयाचे त्याच्या पािवठ्यातून माती वकती प्रमािात 
वाहून येते ही होय. काही नाल्यातील पाण्याबरोबर माती इतकी वाहून येते की काही वषांतच तलावात त्या 
मातीचा मोठा थर साचतो; व पािी साठववण्याची त्याची क्षमता अवतशय कमी होते. या दृष्टीने वरील 
वनरीक्षिाचे महत्व आहे. ही माती तलावातून बाहेर वाहून जावी म्हिून धरिाच्या बाुंधकामात, मुद्दाम काही 
द्वारे वववशष्ट पातळीवर ठेववली जातात. परुंतु अशा द्वाराुंची कायणक्षमता फारशी वदसून येत नाही. फक्त 



 

अनुक्रमणिका 

बुंधाऱ्याला लागून असलेली माती तेवढी थोया प्रमािात वाहून जाते पि त्याचा तलावाच्या क्षमतेवर 
फारसा पवरिाम होत नाही. अशा नाल्यात पािी कमी वगेाने वाहते व पाण्याच्या प्रवाहातून वाहून येत 
असलेली माती केवळ धरिाच्या जलाशयातच साठून रहात नाही तर बाजूस नाल्याच्या पात्राुंतही ती साचून 
रहाते. त्याचा पवरिाम म्हिजे जलाशयाच्या वरील नाल्याचे पात्र माती साचून वकत्येक मलैपयंत भरून 
जाते. अशा वाहून येिाऱ्या मातीचे प्रमाि काही नाल्याुंत अगदी दुलणक्ष करण्याइतके कमी असते, तर 
काुंहींत ते सुमारे दर दशलक्ष भागात सात हजार भाग इतके जास्त असू शकते. वमवसवसपी नदींत, सेंट 
लुईस येथें, ते दर दशलक्ष भागास पुंधराश ेइतके आहे. याचाच अथण शुष्ट्क मातीचे वजनाचें प्रमाि दर वलटर 
पाण्यास १५ वमलीगॅ्रम ककवा दर पौंड पाण्यास ·००१५ पौंड आहे. 

 
दवक्षि कॅवलफोर्मनयात १९३८ साली आलेल्या पुरात, अशा मातीच्या थराचे प्रमाि १०० चौ. 

मलैाच्या पवरसरात दर चौ. मलैात जास्तीत जास्त ६० हजार घन याडण व ५० चौ. मलैात ७० हजार घन 
याडण इतके जास्त होते. 

 
५. अंणतम अन्वेषि 

 
पुष्ट्कळशा जागाुंचे, प्रथम, प्राथवमक अन्वषेि करावे व नुंतर त्यासुंबुंधी अवधक अभ्यास करावा व त्या 

आधारे वनरवनराळ्या जागी येिाऱ्या खचाचे अुंदाज तयार करावेत. नुंतर अशा अनेक जागाुंतून एक जागा 
अुंवतम अन्वषेिाकवरता वनवडावी. या जागेचे सवेक्षि करावे व त्यावरून तयार केलेले प्रदेशविणनात्मक 
नकाश ेशक्य वततके वबनचूक असावते म्हिजे त्याुंचा उपयोग प्रत्यक्ष बाुंधकामाकवरता करता येतो. तसेच 
जरूर ती वधेने, जाुंचगता, उपपषृ्ठ समन्वषेि, भशूास्त्रीय अभ्यास, पायातील दगड, माती वगैरेंची तपासून 
वमळववलेली मावहती व बाुंधकामात वापरण्यात येिाऱ्या खािीतील उपलब्ध असलेल्या मालाच्या 
तपासिीची मावहती एकत्र करावी. 

 
अशा तऱ्हेच्या अुंवतम अन्वेषिातून तज््ाला जरूर ती मावहती धरिाचे सुंकल्ल्पत वचत्र तयार 

करण्यास उपलब्ध झाली पावहजे व त्यावरून त्याला बाुंधकामाचे अुंदाजपत्रकही तयार करिें शक्य झाले 
पावहजे व अशा अुंदाजपत्रकाच्या सहाय्याने प्रत्यक्ष बाुंधकामाच्या खचावरही जरूर वततके वनयुंत्रि ठेवता 
आले पावहजे. 

 
धरिाच्या जागेच्या प्रारुंवभक व अुंवतम अन्वषेिाुंत फारसा फरक नेहमीच असतो असे नाही. पुष्ट्कळ 

वळेा तीं एकमेकाुंत सामावनूही जाण्याची शक्यता असते. फरक एवढाच की सुरवातीच्या अन्वषेिात पुष्ट्कळ 
जागाुंचा ववचार केलेला असतो व अशा वळेी ही पहािी, अनेक जागाुंपैकी कोिती जागा जास्तीत जास्त 
उपयुक्त होईल हे ठरववण्यापुरतीच मयावदत असते. अुंवतम अन्वषेिात मात्र यापेक्षा जास्त पहािी करावी 
लागते व त्याला खचणही फार येतो. असा खचण केल्यावर जर अशी जागा सोयीची नसल्याचे आढळून आले 
तर हा खचण फुकट जातो. प्रकल्पाचे सुरवातीसच जर प्राथवमक अन्वषेि केले असेल तर अुंवतम 
अन्वषेिानुंतर खचण फार येईल म्हिून तो प्रकल्पच हाती न घेण्याची व अुंवतम अन्वषेिाचा खचणही फुकट 
जाण्याची पाळी येत नाही. 

 
ज्या तज््ाने प्रारुंवभक अन्वेषि केले असेल तर त्याच्याच पयणवके्षिाखाली अल्न्तम अन्वषेि बहुधा 

केले जाते. वनदान त्याच्या वशफारशीनुसार ते होते. यातील मुख्य बाबी पुढील होत :– 
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(अ) आपिाला हवया असलेल्या धरिासाठी दोन अगर अवधक जागाुंच्या उपयुक्ततेसुंबुंधी 
तुलनात्मक मावहती वमळवविे. त्यामुळे अुंवतम जागा नक्की ठरववता येईल. 

 
(आ) कोित्या प्रकारचे धरि बाुंधावयाचे ते ठरवविे. 
 
(इ) उपपषृ्ठातील पायाच्या जागेच्या पवरल्स्थतीचा वबनचूक अभ्यास करून ठरववलेल्या जागेची 

मावहती जमवविे. तीवरच धरिाची सुरवक्षतता व खचण या गोष्टी अवलुं बनू असतात. 
 
(ई) धरिासाठी लागिाऱ्या, तलावातील पाण्याखाली जािाऱ्या व इतर आवश्यक कारिासाठीं 

लागिाऱ्या जागाुंच्या के्षत्रफळाुंचा अुंदाज घेिे. 
 
(उ) जे हमरस्ते व रेल्वमेागण, तलावातील पाण्यामुळे काही वठकािी उुंचीवरून न्याव े लागतील 

अगर त्याुंच्या जागा बदलावया लागतील त्यासुंबुंधीची वयाप्ती व प्रकार वनवित करिे. 
 
(ऊ) प्रकल्पाला जे सरकारी वनयम लागू असतील त्याुंची मावहती वमळवविें. 
 
(ए) खचाचा शक्य वततका वबनचूक अुंदाज तयार करण्याकवरता लागिारी सवण मावहती वमळवविे. 
 
(ऐ) धरिाची नक्की जागा ठरवविे, लागिारी युंत्रसामुग्री, रहाण्याच्या जागा, (Cofferdam) 

कुुं डनबाुंध, प्रकल्पासाठी हमरस्ते व रेल्वमेागण, लागिारा माल साधारिपिे कुठे वमळेल याची मावहती; 
साराुंश, धरिाचे काम सुरू करण्याचे दृष्टीने उपयुक्त अशा सवण बाबींची मावहती वनवित करिे. 

 
(ओ) बुंधाऱ्याचे सुंकल्पवचत्र तयार करण्याकवरता लागिारी आवश्यक मावहती जमवविे. 

 
६. (बंधाऱ्याच्या) जागेची णनवड 

 
मोठ्या प्रकल्पातील अनेक वनरवनराळ्या घटकाुंपैकी धरि हा एक महत्त्वाचा घटक असतो व 

म्हिूनच त्याच्या जागेची अुंवतम वनवड, त्या प्रकल्पाुंतील वनरवनराळ्या घटकाुंना उपयुक्त होईल या दृष्टीने, 
ववचारपूवणक करावी लागते. चालू वववरिात आपि फक्त धरिाला लागिाऱ्या जागेच्या 
युक्तायुक्ततेपुरताच ववचार करिार आहोत खचण योग्य प्रमािात येईल व ज्या उवद्दष्टाने धरि बाुंधावयाचे ते 
साध्य होईल अशा तऱ्हेने धरिाची जागा ठरवावी लागेल तसेच या जागी धरि कसे सुरवक्षत राहील हेही 
धरिाची जागा नक्की करण्यापूवी पहाव ेलागेल. स्थूल मानाने या सुंबुंधी ववचार केल्यावर, झालेल्या अुंवतम 
अन्वषेिानुंतरच धरिाची नक्की जागा काळजीपूवणक ठरवावी लागेल. त्यासाठी खालील महत्वाच्या गोष्टींचा 
ववचार करावा लागेल. 

 
(अ) पायाच्या जागेच्या उपपषृ्ठातील पवरल्स्थती. 
 
(आ) धरिाच्या जागेच्या प्रदेशाचे ्ान आवि वतचे धरिाच्या आकारावर होिारे सुंभावय पवरिाम, 

तसेच त्याकवरता लागिाऱ्या खोदकामाची रावश वगैरे. 
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(इ) बाुंधकामाला लागिारा माल योग्य प्रतीचा आवि पुरेसा वमळेल अगर कसे. 
 
(ई) प्रकल्पाकवरता लागिाऱ्या जवमनीची ककमत व पाण्याचे हक्क यासुंबुंधी खचाचा अुंदाज. 
 
(उ) (Cofferdam) कुुं डनबाुंध व पायाुंतील पािी उपसिें याुंचा अुंदाजी खचण व त्याकवरता 

लागिाऱ्या नळ व इतर सामग्रीचा अुंदाज. 
 
(ऊ) धरिाच्या जागी पोहोचण्याकवरता रस्ते वगैरेंची सुववधा व त्याकवरता लागिारी वाहतूक-

युंत्रिा. 
 
(ए) बाुंधकामाची युंत्रसामग्री व रहण्याकवरता लागिाऱ्या जागाुंसुंबुंधी पहािी. 
 
(ऐ) बाुंधकामाची सुरवक्षतता. 
 
धरिाची जागा नक्की ठरववताुंना पायाच्या वठकािी योग्य उपपषृ्ठ उपलब्ध आहे कीं नाहीं हें पहािें 

अत्युंत महत्त्वाचें आहे. पायाची जागा धरिाच्या दृष्टीनें अभेद्य असावी लागते ककवा ती अन्य उपायाुंनी तशी 
करिें शक्य होईल अशी असावी लागते तसेच ती धरिाच्या कभतीचे वजन तोलू शकेल व साठववलेल्या 
पाण्याचा दाब सहन करू शकेल अशी भक्कम असिें जरूर असते. ज्या वठकािी धरि बाुंधावयाचे आहे त्या 
वठकािी नदीघाटीची रुुं दी पुरेशी असिें फायदेशीर असते. अथात ही रुुं दी धरिाच्या लाुंबीपेक्षा जास्त 
नसावी हें उघडच आहे, व ती साुंडवा, वबजलीघर, नौकानयन या व अन्य जरुरीच्या कामाकवरता पुरेशी 
असावी. मातीच्या ककवा अश्मस्थावपत (rock filled) धरिाखेरीज इतर धरिाुंच्या बाबतींत अशा धरिाच्या 
लाुंबीचाच काुंहीं भाग साुंडवयाकवरताुं बहुधाुं उपयोगाुंत आिला जातो. मातीच्या व अश्मस्थावपत (rock 
filled) धरिाच्या बाबतींत मात्र साुंडवयाचे बाुंधकाुंम हा एक स्वतुंत्र भाग असावा लागतो व त्याकवरता 
लागिाऱ्या योग्य जागेची वनवड स्वतुंत्रपिे करावी लागते. धरिाच्या जागेची वनवड, त्यावठकािी असिारी 
पायाची पवरल्स्थवत, जागेवर वमळिारा माल, यावर अवलुं बनू असते. तसेच धरि मातीचे अगर 
अश्मस्थावपत असेल तर त्या वठकािी पुरेशी वचकिमाती, मुरुम, दगड वगैरे उपलब्ध होईल अगर कसे हें 
पहाव ेलागते. 
 
७. प्रदेशवििनात्मक नकाशे व हवाई मानणचत्रि  
[आकान्सास, वलटलरॉक येथील कोअर ऑफ इुंजवनअसणचा ववभागीय अवभयुंता, मेजर टी. एफ. कनण याने ७ ते १४ पयंतच्या अनुच्छेदात पुरववलेली 
आवि सवेक्षि आवि रेखावचत्रि ववभागाचा प्रमुख फॅ्रल्न्सस पी.न्यमून याने तयार केलेली आधार सामग्री.]  

 
प्रदेशविणनासुंबुंधी मावहती असल्याखेरीज धरिबाुंधिीबद्दल ववचार करता येिार नाहीं. म्हिून 

कुठल्याही धरिाच्या जागेच्या अन्वषेिात प्रदेश्ानाचे अत्युंत महत्त्व असते. ववमानाुंतून पाहिी करून 
जवमनीवरील महत्त्वाच्या जागाुंशीं सुंबुंध साुंधून नकाश े तयार करण्याच्या पद्धती, अवलकडे, बऱ्याच 
वनघाल्या आहेत. Stadia पद्धतीने लहान नकाश ेतयार करण्याच्या जुन्या पद्धती आता हळूहळू मागे पडत 
चालल्या आहेत. आधुवनक पद्धतीनुसार १० फूट अगर त्यापेक्षाुं जास्त अुंतर असलेले समोच्च नकाश,े 
वत्रवमतीय हवाई फोटोचा उपयोग करून तयार करता येतात. Zeiss Aero Topograph Company चे 
Multiple× या वयापारनामानें उपलब्ध असलेलें  साधन या कामीं जास्त प्रमािात उपयोगात आिले जाते. हे 
साधन Bausch and Lomb Optical Company अवलकडे तयार करीत आहे आवि Corps of Engineers 
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U. S. Army याुंनी त्यास मान्यता वदली असून नकाश ेतयार करण्याचे प्रमावित उपकरि म्हिून मान्यही 
केलें  आहे व त्याचा लष्ट्करी व वबनलष्ट्करी प्रदेशविणनात्मक नकाश े तयार करण्याकवरता सरास उपयोग 
केला जात आहे. 

 
प्रदेशविणनात्मक नकाश ेतयार करण्याकवरता (Multiple×) साधनाुंचा उपयोग करण्याची खालील 

पद्धत आहे:— 
 
(१) ज्या जागेचा नकाशा तयार करावयाचा त्या जागेचे ववमानाुंतून वचत्रीकरि केलें  जातें. 

 
(२) अवकाशक प्रवतमान तयार करण्याकवरता जवमनीवर पुरेसें वनयुंत्रि-कबदु कायम केले जातात. 

वजतक्या प्रमािात आपल्याला नकाशात अचूकपिा हवा असेल वततक्या प्रमाुंिात जवमनीवरील या कबदूुंची 
सुंख्या ठरवावी लागते. जवमनीवरील या वनयुंत्रि कबदूुंच्या सुंख्येवर अवकावशक प्रवतमाुंची [सुयोग्य वफल्टर 
चष्ट्म्यातून पावहले असताना प्रकाशाच्या प्रके्षवपत वकरिाुंच्या आुंतछेदनाने पथृ्वीच्या पषृ्ठभागाच्या अवकाशात तयार झालेल्या प्रवतमान वचत्राला 
“ववशषे प्रवतमान वचत्र” म्हितात.] अचूकता अवलुं बनू असते. 

 
(३) (Multiple×) आलेखन करिें. त्यायोगे अवकावशक प्रवतमेचे प्रत्यक्ष नकाशाुंत रूपाुंतर होतें. 
 
(४) आलेखन व तथाकथन प्रविया. 
 

८. वायुप्रके्षपि-पद्धती 
 
मल्टीप्लेक्स ककवा वायुप्रके्षपि पद्धतीमध्ये उपकरिाुंचा जोडीजोडीनें सुंयुक्तपिें उपयोग केला 

जातो. व हवाई छायावचत्राुंच्या जोयाजोयाुंची धन प्रवतकबबें एकामागून एक प्रके्षवपत केली जातात. या 
प्रवतकबबाुंचा छायावचत्रिीय प्रत्यावतणनाने (Reversal) वनसगणदृश्याचा अवकावशक नमुना तयार केला जातो; 
आवि उपकरिाुंची योग्य जुळवाजुळव करून पूरकविाच्या दोन वकरिाुंचा अवकाशाुंत प्रवतच्छेद करून ती 
प्रवतच्छेवदत वकरिें प्रके्षवपत केली जातात. 

 
हा नमुना प्लॅल्स्टकचा केलेला असतो व या नमुन्याचे वनरीक्षि सुंवादी पूरक विांच्या वनस्युंदन 

(filter) काुंचेच्या चष्ट्म्यातून केले जाते. नुंतर चल (movable) व समायोजनीय (adjustable) मापक 
वचन्हाुंच्या मदतीने तपासून त्याचे मापन केले जाते. मापकवचन्हाच्या मध्यभागी ठेवलेल्या पेल्न्सलीच्या 
साहाय्यानें वास्तववक लुं बरेखीय प्रके्षवपत (True orthographic Projection) समतलावर हा नमुना तयार 
करता येतो. याकवरता समतलमापन व उठावाचें अखुंड अनुरेखन करावें लागते. 
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आकृणत २. धारावाही छाया वचत्रापासून प्रदेशविणनात्मक नकाश ेतयार करण्याची मल्ल्टलेक्स पद्धतीची वववशष्ट युंत्रिा 

(य.ूएस्. इुंवजवनअर ऑवफस, वलटल ्रॉक याुंच्या सौजन्याने) 
 
९. मस्ल्ितलेक्स उपकरि 

 
मल्ल्टप्लेक्स उपकरि हें बळकट बाुंधिीच्या समतलपषृ्ठ असलेल्या मेजाचें बनववलेले असते. 

समतलपषृ्ठ हे त्याचे सुंदभणतल बनते. या सुंदभणतलाचे समान्तरि आवि अुंतर सहजपिें वनयुंवत्रत करता 
याव े म्हिून या उपकरिात एक चौकटीत दाुंडा बसववलेला असतो. त्याुंत प्रके्षपक अगर छोटा कॅमेरा व 
गिनामापक वचन्ह बसववलेलें  गोल मेज ह्या वस्तु ठेवलेल्या असतात. हवाई ऋि काुंच व प्रके्षपि करण्याची 
धन काुंच याुंतील गुिोत्तर योग्य राखण्याकवरताुं लागिारे घटाई मुद्रक आवि इतर महत्त्वाची उपसाधनेंही 
त्याुंत समाववष्ट केलेली असतात. 

 
हवाई छायावचत्राुंच्या साहाय्याने नकाश ेतयार करण्याची एक वववशष्ट मल्ल्टप्लेक्स युंत्रिा आकृवत 

ि. २ मध्ये दाखववली आहे. 
 
१०. मस्ल्ितलेक्स नकाशा तयार करण्यासाठी लागिारे स्थल णनयंत्रि 

 
मल्ल्टप्लेक्स अवकाश-नमुन्याचे स्थल वनयुंत्रकाशी वदशावनदेशन करावे लागते. याकवरता 

लागिारे सवेक्षि अशा दजाचे असते की त्याच्या साहाय्याने अुंवतम नकाश ेतयार करता येतात. सामान्यतः 
ज्या उुंचीवरून आपिास फोटो घेता येईल अशा जास्तीत जास्त उुंचीकवरता आपिास जर दहा फूट 
अचूकता हवी असेल तर साधारितः दर सहा मलैाुंच्या उड्डािरेषेवर समस्तर-वनयुंत्रि कमीत कमी वतसऱ्या 
दजाचे असावे लागते. तसेच प्रत्येक वत्रवमतीय जोडीकवरता कमींत कमी चार उत्थानकबदु कायम करावे 
लागतात व त्याकवरता उदग्रवनयुंत्रिासाठीं पुरेशा प्रमािाुंत ४ थ्या दजाची यथाथणता असावी लागते. ही 
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यथाथणता साध्य होण्याकवरता उदग्र वनयुंत्रि उच्च दजाच्या तलेक्षिाशी (Levelling) वनगवडत असिें 
जरुरीचें आहे. हे तलेक्षि हमरस्ते, लोहमागण आवि जास्तींत जास्त सहजतेने जाता येईल अशा मागावरून 
केले तर ते काटकसरीचे होते व तसें ते करिे इष्ट आहे. 

 
११. मस्ल्ितलेक्स आलेखन 

 
मल्ल्टप्लेक्स आलेखनाकवरता दोन प्रके्षपकात Diapositive [डायपॉवझवटवह ही सुं्ा, कृवत्रम प्रकाशाने प्रके्षपि 

करताुं यावे म्हिून द्रावि लावलेल्या काचेवर छापलेल्या एका लहान घनइवाई छायावचत्रास वापरण्याुंत येते.] चे योग्य अनुत्थापन केलें  
जाते. ही Diapositives ज्या कॅमेऱ्यात अुंतभूणत करावयाची असतात तेथे ती हवाई वनगेवटवह म्हिून काम 
देऊ शकतात. एकामागून एक वचते्र घेण्याचे वळेी अशा कॅमेऱ्याची जागा पुनः प्राप्त करून अवकाश नमुना 
तयार कवरता येतो. असा हा नमुना आलेखन करावयाच्या माध्यमावर आलेवखत केलेल्या भवूमवनयुंत्रकाशी 
जुळववला जातो. प्रचालक नुंतर प्रवतकृतीवरील के्षत्रमापन व प्रदेशविणनात्मक वचन्ह–कबदूच्या मध्यावर 
बसववलेल्या पेल्न्सलीच्या साहाय्यानें नमुन्याच्या माध्यमावर उतरववतो. हा वचन्हकबदु एका पाुंढऱ्या रुंगाच्या 
गोल तबकडीच्या मध्यावर कें वद्रत केलेला असतो व तो वरखाली सरकू शकतो. त्याची हालचाल मापताही 
येते. तसेच त्याला समस्तर गतीही मािसाकरवी देता येते व या समस्तर हालचालीमुळे जरूर ते 
के्षत्रमापनही रेखाुंवकत करता येते. लुं बरेखीय प्रके्षपिावशवाय त्याचा उपयोग समोच्च रेषा 
रेखाटण्याकवरताही होतो. प्रकाशाच्या छोया कबदूुंचा झोत अवकाशीय प्रवतकृतीच्या पषृ्ठभागावर टाकून ही 
आवश्यक मावहती वमळववता येते. [२ पहा] प्रकाशकबदूची मापलेली उभी हालचाल व नकाशा ज्या प्रमािावर 
काढलेला असतो तें प्रमाि या उभयताुंचें एकमेकाुंशीं जे गुिोत्तर येईल त्यावरून प्रकाशकबदू वकती वर गेला 
हें साुंगता येते. मल्ल्टप्लेक्स कृवत पुरी झाल्यावर तयार झालेला आलेख योग्य वनवणचन करून अत्युंत 
काळजीपूवणक सुंपावदत केला जातो, आवि नुंतर पावहजे तशा पुनरुत्पादनाच्या पद्धतीकवरता वापरता येतो. 

 
१२. मस्ल्ितलेक्स आलेखाचे तुलनात्मक मूल्य 

 
मल्ल्टप्लेक्स पद्धतीनें समोच्चरेषाुंवकत केलेल्या दर चौरस मलै के्षत्राचा खचण हा अवकावशक 

प्रवतकृतीच्या उपयोगाुंत आिल्या गेलेल्या भागाशीं समप्रमािाुंत असतो. तलावाच्या के्षत्राचा नकाशा 
करण्यास उपयोगी असा भाग तेथील भरूचनेवर अवलुं बनू असतो. तबकडीसारख्या उथळ तलावास सवात 
जास्त खचण येईल; तर लाुंब व अरुुं द अशा अुंगुवलसदृश जलाशयास तो सवात कमी येईल. हवाई छाया 
वचत्रलेखनाुंत सामावलेल्या सुंपूिण के्षत्राचें समोच्च रेखाुंकन करूनच मल्ल्टप्लेक्स पद्धतीचा उपयोग केल्यास 
या खचात जास्तीत जास्त बचत करिे शक्य होईल. 

 
प्रत्यक्ष जागेवर जे काम करावें लागेल व त्या के्षत्रात जी बावरक बावरक मावहती उपलब्ध होईल 

त्यावर मल्ल्टप्लेक्स नकाशाची एकुं दर ककमत प्रामुख्याने अवलुं बनू असते. मात्र खचांतील सवात जास्त 
फरक छायावचत्रि केलेल्या एकुं दर के्षत्राच्या वकती टके्क के्षत्र समोच्चरेषाुंकवरता उपयोगाुंत आिले त्यावर 
अवलुं बनू असतो. 

 
साधारितः एकाुंश लागतीचा पल्ला व समोच्चरेषाुंवकत केलेलें  एकूि छायावचवत्रत के्षत्र याुंचे परस्पर 

सुंबुंध व समोच्चरेषाुंवकत दर चौरस मलैाचा खचण याुंची मावहती खालील कोष्टकात वदली आहे. मात्र 
छायावचवत्रत के्षत्र समोच्चरेषाुंवकत के्षत्रापेक्षा नेहमीच पुष्ट्कळ पटीने जास्त असते. 
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छायावचवत्रत के्षत्राची समोच्चरेषाुंवकत के्षत्राशीं 
टके्कवारी 

 दर चौ. मलै समोच्चरेषाुंवकत के्षत्राच्या ककमतीची 
वयाल्प्त 

२५  ३०० ते ४०० डॉलर 
३०  २३५ ते ३१५ डॉलर 
३५  २०० ते २७० डॉलर 
४०  १६५ ते २२० डॉलर 

 
हवाई उड्डाि, छायावचत्रि, जवमनीवरील वनयुंत्रक बसवविें, नकाश े तयार करिें वगैरे व 

अवधपवरवयय याुंचा एकाुंश लागतींत समावशे केलेला असतो. वर वनदेवशत केलेल्या ककमतीच्या वयाप्तींत 
काुंहीं अपवादात्मक पवरल्स्थतींत पुष्ट्कळच फरक पडण्याचा सुंभव असतो. 

 
प्रदेशविणनात्मक नकाश े तयार करण्यास मल्ल्टप्लेक्स व समतलमेज पद्धती वापरतात. त्याुंची 

तुलना करण्याकवरताुं हवाई फोटोंचे उपयोग करून वापरण्यात येत असलेल्या आधुवनक समतलमेज 
पद्धतीचा आढावा घेिें उपयुक्त होईल. छायावचत्राुंवर आलेवखत केलेल्या जवमनीवरील उभ्या आवि 
आडवया भवूनयुंत्रकाुंच्या जाळ्याच्या साहाय्यानें समोच्चरेषा वनवित केल्या जातात. ही छायावचत्रें नुंतर, 
कायालयात परत केल्यावर, तेथे “रेवडअल [रेवडअल लाइन प्लॉट ही एक पद्धवत आहे. या पद्धतींत हवाई छायावचत्राुंतील काुंहीं 
वववववक्षत छायाकबदु काढून टाकता येतात. तसेच त्यातील उलटापालटीमुळे झालेलें  ववस्थापन आवि ववरूपि हेही काढून टाकले जातात. 
वनरवनराळ्या प्रमाि आवि उभार (relief) धारींतील फरकही दूर केले जातात. ‘रेवडअल लाइन पद्धवत’ व आलेखनी सुंबुंधी सुंपूिण मावहतीकवरता 
वाचकाुंनी “टेल्क्नकल मनॅ्युअल नुं ५–२३०.” “टोपोग्रावफक ड्राल््टुंग” हे पुस्तक वाचावे. सुपकरटेंडुंट ऑफ डाक्युमेंट्स, वॉकशग्टन डी. सी. 
याुंचेकडे हे पुस्तक वमळेल.] लाइन प्लॉट” योग्य प्रमाि व वदग वनवितीवरून तयार करतात. यानुंतर हे रेवडअल 
प्लॉट आधारपत्रावर स्थानाुंतवरत केले जातात. अशा आधारपत्रावर पॅंटोग्राफ अगर प्रकाशीय प्रके्षपकाच्या 
साहाय्याने फोटोमधील तपशील पूवीच वचवत्रत केलेला असतो. हे आधारपत्र, नुंतर, शाईनें पुरे करून 
पुनवनर्ममतीकवरताुं वापरले जाते. प्रत्येक समतलमेज समूहात चार मािसे लागतात. तेवढ्याच वळेाुंत 
मल्ल्टप्लेक्स पद्धतीत एक मािूस हेच काम करू शकतो. या दोन्हीही वनमाि पद्धतीत हवाई फोटोंचा वापर 
केला जात असल्याने हवाई खचण सारखाच येतो. या दोन्हींत भवूनयुंत्रि साधारितः सारखेच लागते आवि 
या दोन्ही पद्धतीपैकीं कोित्याही पद्धतीने आधारपत्र तयार केल्यावर सुंपादन, आलेखन व पुनरुत्पादन 
याकवरताुंही खचण सारखाच येतो. पि समतलमेजापेक्षा मल्ल्टप्लेक्स पद्धतींत मुख्य फायदा केवळ मनुष्ट्यबळ 
वाचते हाच नाही तर मल्ल्टप्लेक्स पद्धवत एकाच वदवशी दोन अगर तीन पाळ्याकवरता वापरता येते. यावळेी 
हवामान कसेही असले तरी चालते. मल्ल्टप्लेक्स पद्धतीत वळे आवि खचात ३० ते ४० टके्क बचत करता येते 
असे उपलब्ध अशा सखोल तुलनात्मक मावहतीवरून वदसते. 

 
१३. हवाई प्रदेशवििनात्मक नकाशांचा उपयोग 

 
पुष्ट्कळ वळेाुं, सवेषि व प्रारुंवभक अन्वषेि यासाठीं सुंपूिण नदीखोरें व के्षत्राचें, वकत्येक मलैाुंचे हवाई 

प्रदेशविणनात्मक नकाश ेअत्युंत उपयोगी पडतात. कारि त्याुंच्या साहाय्यावशवाय सवण नदीवकनारा प्रत्यक्ष 
पायाखाली घालूनही, काुंहीं वळेा, ज्या भागाचे अन्वषेि करावयाचे आहे त्या भागाची वववशष्ट लक्षिे व 
तेथील पवरल्स्थवत नजरेतून सुटण्याचा सुंभव असतो. 
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अशा हवाई नकाशावर समोच्चरेषा नसल्या तरीही ते उपयोगी पडू शकतात. कारि त्यावरून 
शतेातील बाुंधाच्या राुंगा, जुंगलें , नाुंगरलेल्या जवमनी, इमारती व सावणजवनक वठकािें वगैरेंची 
प्रदेशविणनात्मक मावहती वमळते. अशासुंबुंधी अवलकडे “ॲनॅल्ग्लफ्” [अमेवरकन कलरटाइप कुं पनी. एक जाुंभळी व दुसरी 
लाल अशा दोन जवळजवळ अध्यारोवपत प्रवतमाुंच्या छपाईतून वनमाि झालेल्या वचत्रास ‘ॲनॅल्ग्लफ’ अशी सुं्ा आहे. दोन सुंयुक्त रुंगीत काचामधून 
पावहले असता हे वचत्र यथाथणदशणन (stereoscopic effect) घडववते.] ही सुधारलेली पद्धती वापरण्यात येते. अशा पद्धतीने 
तयार केलेलें  छायावचत्र प्रथम एकाद्या कपगट डागासारखे वदसते. ते वचत्र पहाण्यासाठी आपिास 
मवॅकस्कोप चष्ट्मा वापरावा लागतो. मवॅकस्कोपमध्ये डावी काुंच लाल व उजवी वनळी असते. अशा चष्ट्म्याुंतून 
वरील नकाशा पहाताुंना आपिास जागेच्या ऊुं चसखलपिाची कल्पना येते; आवि ववमानाच्या पहािींत 
अगर जवमनीवर केलेल्या पहािीत राहून गेलेली बरीच वचन्हें आपल्याला वदसू लागतात. व धरिाुंच्या 
वनरवनराळ्या जागाुंपैकीं कोिती जागा जास्त फायदेशीर होईल याची तुलनात्मक कल्पना करिें शक्य 
होते. तसेच पूवी ज्याुंची कल्पना आली नाहीं व ज्या आढळल्याही नाहींत अशा कखडीतील साुंडवयाकवरता 
उपयुक्त जागाही यामुळे हुडकून काढिे शक्य होते. 

 
१४. स्थल नकाशे 

 
हवाई स्थलविणनात्मक नकाशाचा प्रारुंवभक अन्वषेिाकवरता स्थलनकाशा म्हिून उपयोग होतो व 

जरी तो तुंतोतुंत नसला तरी चालते. अुंवतम अन्वषेिाकवरता मात्र स्टेवडआ पद्धतीने ककवा समतल मेज 
पद्धतीने प्रदेशविणनात्मक नकाशा तयार करिें जरूर असते, व त्याकवरताुं महत्त्वाच्या आधाररेषा कायम 
करण्यासाठी साखळीने पुष्ट्कळशी मोजिी करावी लागते. अुंवतम ठरलेल्या जागेच्या प्रदेशविणनात्मक 
नकाशावर वनदेशाुंक प्रस्थावपत करावे लागतात. त्याचे आसपास असिाऱ्या छेदनजागा, परीक्षागता, 
वतणमान व भववष्ट्यकालीन इमारती याुंचा अन्वषेिाचे वळेी व प्रत्यक्ष बाुंधकामाचे वळेी, या वनदेशाुंकाशी नेहमी 
सुंबुंध जोडावा लागतो. जागा खया उताराची असल्यास, अशा जागीं नकाशावरील समोच्चरेषामधील अुंतर 
२ ते ५ फूट असावे लागते. मात्र स्केल, सामान्यतः, दर इुंचास १०० फूट अगर त्यापेक्षा कमी असले तरी 
चालते (आकृवत १ पहा). 
 
१५. िू-तत्वीय अन्वेषि 

 
धरिाच्या जागेचे अन्वषेि करण्याकवरता अनुभववक वै्ावनकाची मदत घेिें अगत्याचें असते. 

प्रत्येक चाुंगल्या भवैू्ावनकाला आपल्या कायासुंबुंधी वयापक कल्पना असावी लागते. पुष्ट्कळ वळेा, 
भवैू्ावनक बुंधाऱ्याच्या जागीं कहडून थोडक्याच वदवसाुंत आपले इवतवृत्त तयार करतो आवि ते इतके 
पवरपूिण असते की कोिताही स्थपवत ते वाचून भाराववत होईल. पुष्ट्कळ वळेा अशा सुंबुंवधत मावहतींत बावरक 
सावरक गोष्टींचा समावशे होिें शक्य नसते. परुंतु, तरीही वधेन-वछदे्र घेण्याकवरता या मावहतीचा जास्तींत 
जास्त उपयोग करून जागा ठरववता येतात. (आकृवत ३ पहा.) 
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आकृणत ३. पेवटट जीन वलॅी आरकान्सास येथील नदीघाटीतील सामान्य भतूत्वीय छेद (य.ू एस्. इुंवजवनअर 

कोअरच्या सौजन्यानें) 
 
खरे म्हिजे असा अववचल दुंडक पावहजे कीं, बुंधाऱ्यासुंबुंधी अनुभव असलेल्या भवैू्ावनकाचे 

सल्ल्याखेरीज, महत्त्वाच्या प्रकल्पाुंत वधेनाचा कायणिम केवहाुंही सुरू करता कामा नये. कारि 
भवैू्ावनकास भगूभांतील स्तरस्खलन, स्तरभुंग, वलन, अवतरिवछद्र, अनुदैघ्य (dip) नमन इ. 
अवस्थाुंच्या पवरिामाुंची कल्पना असते. परुंतु या गोष्टी शास्त्र्ाच्या नजरेला येतीलच असें ठामपिे साुंगता 
येत नाही. वरील मुद्याची कल्पना खालील उदाहरिाुंवरून कळून येईल. काुंहीं वळेाुं चुनखडीच्या दगडाचे 
थर शलेच्या (shale) थरात अनुस्तवरत असतात. असे असलें  तरी अशा अश्मरचनेत एकाद्या वठकािी हे थर 
भुंग पावलेले नसतात ककवा तेथें ववस्तृत प्रमािात द्राविनाल्या अगर वछदे्र असण्याची शक्यता कमी असते. 
पि अशाच अश्मरचनेत दुसऱ्या एकाद्या वठकािी अशा द्राविनाल्या तुलनेने जास्त प्रमािात असू शकतात. 
तसेच काुंही दगडात इतरापेक्षा द्राविक्षमता पुष्ट्कळच कमीही असू शकते. 

 

 
आकृणत ४. न्य ूमेल्क्सकोमधील कॅवनऑन काँचास धरिाच्या जागेवरील भतूलीय छेद (आयववगं िॉस्बी, रॅन्स 

अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसल्वहल इुंवजवनअसण याुंच्याुं भाग १०५ सन १९४० पान ५८३ वरील न्य ूमेल्क्सको येथील 
काँचास धरिाुंतील भतूत्वीय समस्या या लेखावरून) 

 
 
काही वठकािी ववस्तृत प्रमािात वहरावधेन आवि पुष्ट्कळसे अन्वषेि केलें  जाते तरी शवेटी पायाला 

योग्य अशी पवरल्स्थती तेथें आढळून येत नाही. अशा वठकािीं अन्वेषि करण्यापूवी जर, धरिाुंचा अनुभव 
असलेल्या एकाद्या भवैू्ावनकास नेमले असते तर त्याने स्थापत्य शास्त्र्ास, त्या जागीं काय पवरल्स्थवत 
आढळेल याची अुंदाजी कल्पना आगाऊच वदली असती; व जेथें पायायोग्य जागा वमळिें शक्य असेल असें 
वठकाि त्यानें त्यास सुचववलें  असते. वेधनातून वमळालेल्या दगडी सूवचकाुंचा (cores) अभ्यास करून 
वनवणचन करण्याकवरताही भवैू्ावनकाुंची महत्त्वपूिण मदत होते. महत्त्वाच्या प्रकल्पामध्यें अन्वषेिाच्या सुंपूिण 
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काळात भवैू्ावनकाची मदत घेिे हा नेहमींचाच प्रघात असतो आवि धरिाच्या कामाचा ववशषे अनुभव 
असलेल्या भवैू्ावनकास सल्लागार म्हिूनही नेमण्यात येते. 

 
उपपषृ्ठाच्या समन्वषेिाचे काम चालू असताुंना भवैू्ावनकाच्या मदतीने धरिाच्या जागेचे व त्या 

जागेच्या जवळचे आडवे छेद घेतले जातात. पायाुंतील समस्या समजून घेण्याचे कामीं स्थापत्यशास्त्र्ास 
अशा जागाुंच्या छेदाुंचा फार उपयोग होतो. (आकृवत ४ पहा.) आकृवत ४ मध्ये न्यमेूल्क्सको येथील कॉन्सास 
धरिाचे छेद दाखववले आहेत व आकृवत ि. ५ मध्ये पनामा येथील गटॅम धरिाच्या जागेचाही छेद 
दाखववला आहे. पायाुंतील पवरल्स्थतीचें अशा भछेूदाुंच्या साहाय्यानें आकलन करिें सुलभ जाते. अथात् 
वललाव मागण्यास उपयोगी मावहती म्हिून अगर मक्त्याचे कामाकवरता उपयोगी पडतील असे नकाश े
म्हिून त्याुंचा कधीही उपयोग करता कामा नये. कारि अशा नकाशामध्ये बराचसा काल्पवनक भाग असतो. 
त्यामुळे स्थापत्यशास्त्र्ानें त्यावरून चुकीची अनुमानें काढली आहेत असा आरोप लादला जाण्याचा सुंभव 
असतो. वललावदाराुंचे केवळ मावहतीसाठी म्हिून प्रत्यक्ष छेदनिीडाुंचा (cores) व छेदनाुंचे काळजीपूवणक 
वनवावचत केलेल्या अवभलक्षि–लेखाुंचा मात्र उयोग करावा. 

 

 
आकृणत ५. गटॅम धरिाच्या अक्षावरील भतूत्वीय छेद 

 
१६. णनम्प्नपृष्ट–समन्वेषि 

 
ज्या वठकािी धरि बाुंधावयाचे आहे, त्या वठकािचें, वयापक प्रमािाुंत वनम्नपषृ्ठ–समन्वषेि करिें 

जरूरीचे व वहताचे असते. कारि त्यामुळे भवैू्ावनक, मृद ववशारद आवि प्रकल्प ववशारद याुंना खालील 
बाबी वनवित करण्याचे कामी मदत होते :— 

 
(अ) योग्य तऱ्हेचे व कमी खचाचें धरि बाुंधिें. 
 
(आ) मातीचे धरि बाुंधण्याचे ठरले तर त्या वठकािच्या अवधभारातील मातीचे गुिधमण जािून घेिे. 

 
(१) मातीच्या गुिधमावरून ठरववलेल्या धरिाच्या उतारावरहुकूम धरि बाुंधण्याकवरता 

अवधभारातील मातींत स्खलनप्रवतबुंधक शल्क्त पुरेशी आहे काय? अगर पायाुंतील मातीची 
स्खलन–प्रवतबुंधकता इतकी कमी आहे की ती बाब धरिाचे उतार वनवित करण्याची वनयुंत्रि–
बाब ठरावी काय? 
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(२) अवधभाराुंतील माती पुरेशी जलाभेद्य आहे अगर धरिाच्या सुरवक्षतेसाठीं खडकापयंत 
जलस्रावववरोधी (काटमागण) खुंदक बाुंधावा लागेल अगर उगम-वदशकेडे तलावाच्या पषृ्ठभागी 
मृवत्तकावरि घालावें लागेल काय? 

 
(३) अवधभाराुंत धोका प्रवतबुंधक असें योग्य द्रवय पुरेशा प्रमािाुंत आहे काय? 
 
(४) धरि बाुंधण्याुंस लागिारे द्रवय खािींत पुरेसे आहे काय आवि ते वकती खोली पयंत व 

वकती प्रमािाुंत आहे? 
 

(५) तलल्स्थत पुश्तवान (Ledge) दगडात पोकळ्या, जोडपदर अगर द्राविनाल्या आहेत 
काय? कारि तशा नाल्या आढळल्यास, जरी मातीचे धरि बाुंधावयाचे असले तरी, त्यावर योग्य 
उपचार करिें जरूरीचें असते. 

 
(इ) काँिीटचे धरि बाुंधावयाचे असल्यास पायातील पुश्तवान खडकाच्या गुिधमाची मावहती. 
 

(१) हा पुश्तवान खडक वकती खोलीपयंत वझजला आहे? तो वकती खोलीपयंत व 
वकती प्रमािाुंत काढून टाकला म्हिजे काँिीटच्या धरिाचा पाया योग्य असण्याच्या दृष्टीने 
उपयुक्त होईल? 

 
(२) या खडकाुंत वसवनी व जोडपदर आहेत काय? भरपूर गाराभराईची आवश्यकता 

ज्यामुळे भासेल अशी ल्स्थवत वकती खोलीपयंत आहे? 
 
(३) पायातील पुश्तवान खडक फुटून फार ववस्कळीत झाला आहे काय? त्याुंत 

बाुंधकामाचे दृष्टीने कमकुवतपिा येईल अगर त्याुंतून ववस्तृत प्रमािाुंत पाण्याचें वझरपि होईल 
असें न साुंधलेले ववफल स्तरभुंग आहेत काय? 

 
(४) दगडाची भारक्षमता, कावठण्य व वटकाऊपिा. 
 
(५) काँिीटकवरताुं उपयोगी अशा खडीची उपलब्धता–नदीच्या पात्राुंत अगर आसपास 

वाळू आवि कुं कर याुंचे मान्य होतील असे साठे उपलब्ध आहेत काय? 
 
(६) काँिीटकरताुं उपयुक्त अशा तऱ्हेच्या खडीला लागिाऱ्या योग्य दगडाच्या खािी 

पुश्तवान खडकाुंत जवळपास उपलब्ध होतील काुं? 
 
(७) पायाुंतील पुश्तवान खडकाुंत, मोठ्या प्रमािाुंत उपचार कराव े लागतील अशा, 

पोकळ्या अगर द्राविनाल्या आहेत काय? 
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१७. उपपृष्ठ–समन्वेषि पद्धणत 
 
सामान्यतः सवणमान्य अशा, उपपषृ्ठाचे समन्वषेि करण्याच्या पद्धतींत परीक्षागता, कूप अगर बोगदे 

खिण्याुंत येतात. कारि प्रत्यक्ष आत उतरून तेथे असिाऱ्या द्रवयाची परीक्षा करता येते व त्याुंतील नमुने 
घेऊन त्याुंची चाुंचिी करता येते. मात्र अशा पद्धतींत सुंपूिण उपपषृ्ठ–समन्वषेिास पुष्ट्कळवेळाुं उमाप 
(Prohibitive) खचण येतो. म्हिून काुंही वेळाुं ववद्युत्–अन्वषेि, अगर भकूुं पीय अन्वेषि आवि वनरवनराळ्या 
प्रकारची वधेने (Bores) घेण्याच्या पूरक अगर वैकल्ल्पक पद्धतींचेही अवलुं बन कराव ेलागते. 
 
१८. णवद्युत्–प्रणतरोधकता व िूकपीय पूवेक्षि–पद्धणत 

 
काही वळेाुं स्थापत्य शास्त्र्ास पुश्तवान खडकावरील अवधभाराच्या गुिभाराबद्दल फारसे स्वारस्य 

नसते. (पायाुंतील खोदकामात) पायाचा आधारतलस्थ दगड वकती खोलीवर आहे व त्याचे गुिधमण काय 
आहेत एवढेच जािून घेण्याची त्याला जरुरी वाटते. हे जािण्याकवरताुं दूरदूर अुंतरावर वधेनें घेिें, कवा 
ववद्युत् प्रवतरोधकता अगर भकूुं पीय पद्धवत वापरिें फायदेशीर होते. मात्र या पद्धती हीरावधेनाऐवजी वापरता 
येतील अशी कोिाची समजूत असेल तर त्याची फार वनराशा होईल. 

 
या पद्धती केवळ पूरक आहेत, आवि त्याुंचा उपयोग सवणसाधारि पषृ्ठतलावरील पवरल्स्थवत 

अजमाववण्याकवरताुंच कवरतात. अथांत त्यामुळे अवधभारातून आिखी सूवचकावछदे्र अगर खडकातून 
हीरावधेने घेिें जरूर आहे का हेही समजून येते. या पद्धतीचा मयावदतपिा लक्षाुंत घेऊन जर उपयोग केला 
तर उपपषृ्टाुंतील अन्वके्षिाच्या खचात पुष्ट्कळच बचत करता येते आवि तेथील पवरल्स्थतीचे ्ानही चाुंगल्या 
प्रकारे वमळू शकते. 

 
खडकाच्या पुश्तवानातील पाण्याच्या सुंवाहकतेतील फरकावर ववद्युत् प्रवतरोधकतापद्धवत अवलुं बून 

असते. 
 
भकूुं पीय–पद्धतीकवरताुं, स्फोटामुळें  वनमाि झालेल्या कुं पनलहरीच्या ववस्तारमापनाची जरुरी 

असते; आुंवि दगडाचा पुश्तवान व अवधभार याच्या ल्स्थवतस्थापक गुिधमांतील परस्परप्रमािावर हा 
ववस्तार अवलुं बनू असतो. या दोन्हीं पद्धतींचा उपयोग करताुंना त्या पद्धतीचें वशक्षि घेतलेली व अनुभवी 
अशीच मािसे वनवडिें जरुरीचे असते. बऱ्याचशा स्थापत्यशास्त्र्ाुंना फक्त पायाुंतील दगडाुंचे बाबतीत 
औत्सुक्य असते. त्याुंना त्या सुंबुंधी जरूर ते ्ान असले म्हिजे पुरे. स्थापत्यशास्त्र्, प्रथम या दोन 
पद्धतींपैकी कोिती पद्धवत वापरावयाची हे ठरववतो व नुंतर प्रत्यक्ष अन्वके्षिाचे वळेीं त्या वववशष्ट पद्धतीतील 
त्ाुंची नेमिूक करतो. पवरल्स्थत्यनुरूप एक पद्धवत दुसरीपेक्षाुं जास्त चाुंगली असूुं शकते. म्हिून या दोन्हीं 
पद्धतींची [आय्. बी. िॉस्बी व इ. जी. वलओनॉडणन याुंचे “इलेवरकल प्रॉस्पेल्क्टुंग ॲप्लाईड टु डॅमसाइट्स” टेल्क्नकल पल्ब्ल. नुं १३१ (क्लास 
एल् वजऑलॉवजकल प्रॉस्पेल्क्टुंग नुं. ७) तसेच डब्ल्य.ू जे. मीड याुंचे एुंवजवनअकरग वजऑलॉजी ऑफ डॅम. साइटस” सेकुं ड काँगे्रस ऑन् लॉजण डॅम्स्, 
वॉकशग्टन डी. सी. १९३६.] मावहती असलेलाच ववशषे् नेमिें उपयुक्त असते. 
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१९ परीक्षा—गता 
 

अवधभाराचे अन्वषेि करण्याकवरताुं परीक्षा–गतांचा उपयोग करिें आवश्यक आहे. कारि त्यामुळे 
स्थापत्यशास्त्र्ास त्या गतांत स्वतः उतरून, त्यातील वबनछडा अवधभाराच्या मावहतीचें आकलन करता 
येते. परीक्षागता अगर परीक्षा–चारी खोदल्याने तेथील द्रवयाचें वबनछडा (undisturbed) नमुने घेिें शक्य 
होते; आवि त्या द्रवयाचा नैसर्मगक प्रभाव व इतर गुिधमण याुंचे ्ान होण्यास अत्युंत साहाय्य होते. 

 
हे चाुंचिी खडे्ड खोदिें कोिासही जमेल असे वाटण्याची शक्यता आहे पि त्याुंत चुका होतात असे 

अनुभवाने आढळून आले आहे. उदाहरिाथण, काुंही वळेाुं वटपगारी (Pointing) कवरताुं फळ्याुंची चुकीची 
बाजू वापरली जाते; ककवा त्याुंची ताि बाुंधिी योग्य तऱ्हेने केली जात नाहीं. हें टाळण्याकवरताुं हे परीक्षा-
खडे्ड कसे खोदाव ेयासुंबुंधी मावहती व त्याबद्दलचा तपशील खाली देण्याुंत येत आहे. 

 
जर अशा खड्ड्याुंची खोली जास्त असेल तर पषृ्ठ भागाुंवर लाुंबी व रुुं दी पुरेशी ठेवावी. त्याुंत 

फळ्या ओळुंब्यात बसववण्याुंत यावयात. खड्ड्याची खोली जसजशी वाढत जाईल तसतशा आिखी फळ्या 
खाली बसवीत जावयात. या फळ्या जागेवरून सरकू नयेत म्हिून आडवया दट्याच्या चौकटींत त्या 
बसवावयात. या कामाकवरताुं दोन इुंचापेक्षा कमी जाडीच्या फळ्या वापरिें वनरुपयोगी ठरते. त्या १२ ते १६ 
फूट लाुंब व २×६ ककवा २×८ इुंच रुुं दीच्या असावयात. त्याुंची खालची बाजू पाचरीसारखी असावी. अशा 
आकाराची फळी एका बाजूसच तासलेली असावी आवि फळी बसववताुंना खड्ड्याच्या बाहेरच्या बाजूकडे 
ती तासलेली बाजू राहील अशी बसवावी म्हिजे खड्ड्यातून फळीची ती बाजू सहज वदसू शकेल. ही बाब 
जरी क्षलु्लक असली तरी ती महत्वाची आहे. कारि फळी बसववताुंना ती उलटी बसली तर अशा फळ्या 
खड्ड्याच्या तळाशी दाटी करतील. फळ्याुंचा एक सुंच पूिणपिे बसववल्यावर दुसरा सुंच पूवीच बसववलेल्या 
दट्टयाुंच्या चौकटींत पाठीमागे बसवनू मग त्या फळ्या खाली ठोकावयाुंत. खड्ड्याुंतील माती साधारि 
प्रकारची असली तर तींत वापरण्यास ४×६ इुंच मापाचे दटे्ट पुरे होतील. ज्या वठकािी काम करावयाचे त्या 
वठकािच्या जवमनीच्या अवस्थेवरच या दट्टयाुंच्या चौकटीमधील अुंतर अवलुं बून राहील. चाुंचिी खड्डा 
चौकोनी असावा आवि खड्डा जास्तीत जास्त वकती खोल खिावा लागेल यावर त्याची जवमनीवरील लाुंबी 
व रुुं दी अवलुं बनू राहील. तळात खयाचा आकार ४’×४’ पेक्षा कमी नसावा व तो प्रत्येक फळ्याुंच्या 
सुंचाकवरताुं प्रत्येक बाजूस २ फूट अवधक जागा राहील असा खोदावा. उदाहरिाथण, जर परीक्षा—खड्डा ३०’ 
खोल असेल तर पषृ्ठ भागावर त्याचा आकार १०’×१०’ पेक्षा कमी नसावा. सामान्य खड्ड्याकवरताुं फळ्या व 
त्याचे ताि कसे असावे हें आकृवत ६ मध्ये दाखववले आहे. 
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आकृणत ६. परीक्षा— गतातील लाकडी सोट आवि फळ्या याुंची योजना. खड्ड्याुंत दाटी होऊुं  नये म्हिून वापरण्याुंत 

येिारी फळ्याुंची वटपगारी पद्धत. 
 

 
पवहल्या दजाच्या कामावर सूवचकाुंतून वमळालेली मावहती पडताळून पहाण्याकवरताुं, काुंही वेळाुं, 

फार खोल परीक्षा–गता व परीक्षा–कूप घ्याव ेलागतात. या देशाुंत परीक्षा—गता खोदिें, बवहुंशी, दगड 
लागला कीं, थाुंबववले जाते. कधींकधीं वततक्या खोलीपयंतही या गता खोदत नाहींत. पि काुंहीं देशाुंत 
दगड लागल्यावरही त्याुंत परीक्षा—कूप खोदण्याचा प्रघात आहे. 
 
२०. धारावेधन 

 
अवधभाराुंतून सूवचका घेण्यास धारावेधन अगर मथनावेधन या कमी खचाच्या पद्धती वापरण्याुंत येत 

आहेत. परुंतु भगूभांतींल ज्या द्रवयाुंतून हे वधेन होते त्याुंच्या गुिधमांची मावहती वमळण्याचें दृष्टीनें त्याुंच्यावर 
भरवुंसा ठेवता येत नाही. 

 
धारावेधन पद्धतींत एका मोठ्या वषे्टवनकें त लहान नळी बसववलेले उपकरि वापरले जाते. आतील 

नळीच्या टोकाुंत एक तोटी बसववलेली असते. कधीकधी त्या तोटीला एक अड्डाही बसववलेला असतो. 
आतल्या नळींत दाबयुक्त पािी भरतात. ही नळीं वर खाली करून त्याुंतील पािी व आुंतील द्रवय याुंचे 
वमश्रि वषे्टन—नवलकेच्या तोंडातून बाहेर पडते. त्यामुळें  वषे्टवनका लहान नळीपासून सुटी होते; आवि ती 
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आिखी खाली सरकववताुं येते. याकवरता एका वतवईवर वजन ठेवनू वषे्टवनकेवर दाब वदला जातो. ही 
विया पुश्तवान खडक लागेपयंत पुनःपुनः केली जाते. 

 
जसजसे, वषे्टवनकेतून द्रवयवमवश्रत पािी बाहेर येते तसतसें ते पािी साुंठाववले जाते. सूवचकेतून जे 

जे द्रवय बाहेर येते त्याचे, यावळेी वबनछडा व धुवनू गेलेले नमुने आपिाुंस घेता येतात. सवण वळे, या 
प्रक्षालन–जलाचे काळजीपूवणक वनरीक्षि करून आपिाला वाळू व खडी, अगर वाळू ककवा माती वा 
गाळवमवश्रत वाळू यातून वधे होत आहे अगर कसे याुंची बरीचशी कल्पना वमळू शकते. अवधभारातून छेद 
घेण्याची धारावधेन–पद्धवत ही सवांत कमी खचाची आहे. मात्र अवधभाराुंतील द्रवयाुंच्या गुिधमांची 
खात्रीलायक मावहती वमळण्याचे दृष्टीनें ही पद्धवत कुचकामी ठरते. जेवहाुं वधेन व नमुने घेण्याचे काम चालू 
असते व ज्यावळेी आपिास सूवचकेतील वववशष्ट भागाुंतील नमुने नको असतात त्यावळेीं त्या भागापुरती 
धारावेधन पद्धवत वापरण्यास हरकत नाही. मात्र धारावधेन करण्यापूवी तेथील धावन धुवनू बाहेर न 
टाकण्याची काळजी घेतली पावहजे. (या प्रकरिातील अनुच्छेद २३ ते ३५ पहावते.) 
 
२१. मथना—वेधन. 

 
मथना–वधेन पद्धतींत वषे्टवनकें त एक डोल ककवा चमचा वापरला जातो. हा डोल अगर चमचा 

ठराववक लाुंबीचा असावा लागतो. धारावेधन पद्धतींत पुष्ट्कळच पािी वापरावें लागते. त्या मानानें फार थोडे 
पािीं वषे्टवनकें त वापरलेलें  असते. पुष्ट्कळ वळेा भवूमगत साठलेले नैसर्मगक पािी या कामाकवरताुं पुरे पडते. 
डोल अगर चमच्याच्या तळाशीं झडपी ककवा पुच्छ बसववलेले असते. त्यामुळें  छेदन–नवलकें त द्रवय आुंत 
येऊ शकते, बाहेर जाऊुं  शकत नाहीं. डोलाच्या तोंडाखाली ववशषे प्रकारच्या नमुन्याचा चॉकपग—तुकडा 
बहुधा बसववलेला असतो. वरच्या टोकाला बाुंधलेल्या दोरानें अगर तारेनें डोल व चॉकपग—तुकडा 
वरखाली हलवनू सूवचकेतील द्रवय डोलामध्ये ढकललें  जाते. चमच्याचें कायण चालू असताुंना वषे्टवनका 
खाली ठोकली जाते आवि ती जवळजवळ भरत आली म्हिजे ती दूर करून आुंतील द्रवय बाहेर काढण्याुंत 
येते. सूवचकें त आढळलेले बरेचसें द्रवय नमुन्याुंत उपल्स्थत असते. पि ते वमवश्रत, अशुंतः सुटें, धुतले गेलेले 
असे असते. अथात् हें द्रवय त्याच्या मूळ अवस्थेपासून पुष्ट्कळच वभन्न असते. काुंहीं वधेन उपकरिाबरोबर 
युंत्रचवलत मृवत्तका-वरमावह पुरववलेला जातो. अवधभाराचे क्षबु्ध नमुने सुंपादन करण्याची ही एक नेहमीची 
कमी खचाची पद्धत आहे. 

 
वर साुंवगतलेली ही नेहमीची कूप वधेनाची पद्धवत अवजड साधने आवि ववशषे प्रकारचें चॉकपग 

तुकडे वापरून तुलनेने कठीि खडकाुंतही वधेन करताुं यावे म्हिून या पद्धतींत सुधारिा केल्या आहेत. 
परुंतु धारावधेन व मथनावधेन या दोन्हीं पद्धतींत काुंहीं अुंतराुंतील वेधन-नमुनेच फक्त वमळू शकतात. 

 
मािसानी चालवावयाच्या मृवत्तका—वरमाुंचा उपयोग करून उपपृष्ठ-अन्वषेि करण्याची अगदी 

कमी खचाची “इवान” व इतर प्रकारची पद्धवत उपलब्ध झाली आहे. अथांत तींत आपिास अक्षबु्ध 
(undisturbed) नमुने वमळू शकतात व जर खािींतील अन्वषेि करावयाचे असेल तर त्याकवरताुं असे 
बरेचसे नमुने उपयोगी पडतात. काुंहीं जवमनीत या पद्धतीनें २० ते ४० फुटापयंत देखील वधेन करिें शक्य 
होते. 
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२२. अणधिारामधून पणरभ्रामी वेधन 
 
पवरभ्रामी गाभा-वधेन व हीरा-वधेन ही तत्त्वतः एकाच प्रकारची असतात. तळाशी कापता येईल 

असे कावठण्य आिलेले धारदार पोलादी ‘वबट’ वापरून घट्ट वचकिमातीतून अगर घट्ट वाळूच्या अगर 
रेगाच्या थरातून वषे्टवनका न वापरता काुंही समन्वषेि सूवचका खोदता येतील आवि त्या द्रवयाुंचे स्तुंभही 
काढताुं येतील. अगदी बारीक वचकिमाती व ‘वेंटोनाइट’ याुंच्या बऱ्याच दाट वमश्रिाचे वधेन द्रावि बनवनू 
ते सूवचकेत वापरले जाते. पवरभ्रामी वधेन ‘वबट’च्या साहाय्यानें द्राविाचा सूवचकेच्या बाजूुंवर दाब वदला 
जातो. त्यामुळे बाजवाुंत पुरेशी धारकशल्क्त वनमाि होते व त्या खया राहू शकतात–ढासळत नाहींत. या 
द्राविाचे वधेक–स्तुंभावरही आवरि पसरते. पि अशा स्तुंभाुंत त्याचा वशरकाव साधारिपिे अगदी कमी 
होतो. वरील प्रकाराने काढलेले घट्ट वाळूच्या स्तुंभाचें नमुने लेखकाने पावहले होते. ह्याुंत वधेनद्रावि १/१६ 
इुंचापेक्षाुं जास्त वशरलेलें  नवहते असे त्याला वदसून आले. हीच पद्धत तेलखािीच्या अन्वषेिाुंत ववकास 
पावली. पि वर विणन केलेल्या द्रवयाुंच्या समन्वषेिाुंतही वतचा यशस्वीरीत्या वापर करण्याुंत आला आहे. 
खडकापयंत वधेने झाल्यावर जर हीरावधेन चालू करावयाचे असेल, तर त्यापूवी अवभभाराुंतील सूवचकें त, 
प्रथम, वषे्टवनका बसवावी लागेल. कारि त्यावशवाय सूवचकेच्या बाजू कायम खया रहातील अशी खात्री 
नसते. अवधभाराुंतील द्रवयाच्या समन्वषेिाकवरताुं पवरभ्रामक वधेनयुंत्र वापरण्यास स्वाभाववक मयादा 
असते. 

 
अवतशय घट्ट अशा वचकिमातीत पवरभ्रामी आवेधक पुष्ट्कळ वळेा उपयोगी पडतो. ‘वरवनटी’ वाळूचे 

व ज्याुंत वरक्तता ०·२१ इतकी कमी असते अशा अवतशय सूक्ष्मकि असलेल्या वाळूचे उत्तम वबनछडा नमुने 
टेक्सास आवि ओक्लाहोमा येथील डेवनसन धरिाुंच्या जागेवर वमळाले आहेत. परुंतु, ही पद्धत, जाड वाळू 
आवि गोटे याुंतील नमुने घेण्याकवरताुं यशस्वी होऊ शकत नाहीं. 
 
२३. अणधिारांतील णबनछडा नमुने घेिें . 

 
अवधभाराचे गुिधमण, शल्क्त व क्षरिगुि ठरववण्याकवरताुं त्याुंतील द्रवयाचे वबनछडा नमुने घेिें 

आवश्यक असते आवि प्रयोगशाळेत त्याची परीक्षामावलकाच करावी लागते. वचकिमाती, रेग, व अवतशय 
सूक्ष्म कि असलेल्या वाळूतील वबनछडा नमुन्याुंची अशी चाुंचिी करिें ववशषे जरुरीचें असते. जाड वाळू, 
आवि गोटे याुंचे स्थैयण ककवा स्खलनववरोधी सामथ्यण नेहमींच पुरेसे असते. म्हिून अशा द्रवयाुंच्या वबनछडा 
नमुन्याुंची परीक्षा करिें सामान्यतः महत्त्वाचे नसते. या द्रवयाची क्षरिक्षमता पहाण्याकवरताुं हें द्रवय ववक्षबु्ध 
होण्यापूवी त्याची जेवढी घनता असते वततकी घनता असलेल्या नमुन्याुंची क्षरिक्षमता तपासली तरी 
चालते. (प्रकरि १६ पहा.) 

 
आपिाुंस चाुंचिी कवरता नमुने घेण्याचे चाुंचिी-गता हे उत्तम साधन आहे. कारि याुंतील नमुने 

सवण सामान्य उपयोगाकवरताुं वबनछडा नमुने म्हिून वापरता येतात. अडचि एवढीचुं की त्या गता खोल 
खिण्याकवरताुं येिारा खचण ! ५/६ फूट खोलीच्या उथळ गता कमी खचांत घेता येतात म्हिून परीक्षा-गता 
पद्धवत वापरता येते. कारि इतर पद्धतीत येिाऱ्या खचाइतकाच या पद्धतीतही खचण येतो. परुंतु ६० फूट 
खोलीच्या एका परीक्षा—गतेच्या ककमतींत आपि वेधन व चालन—पद्धवत वापरून अनेक वबनछडा अगर 
जवळ जवळ वबनछडा नमुने घेऊ शकूुं . 
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परीक्षा—गतेतील वबनछडा नमुना घेण्यापूवी तळाशी थोडीशी जागा, काळजी पूवणक समतल करून 
घेण्याुंत येते. ८” × १२” आकाराच्या नमुन्याच्या गतेच्या चारी बाजू, नुंतर काळजीपूवणक कापून, अगर 
कोरून बाजूचे द्रवय प्रथम साफ करण्याुंत येते. अशा नमुन्याच्या पाुंची बाजूना पॅरॅवफन लावले जाते आवि 
त्याच वळेीं चीज क्लॉथची ३/४ वषे्ठनें त्या नमुन्यावर गुुंडाळण्याुंत येतात. ही सवण तयारी झाल्यावर या 
नमुन्यावर एक पात्र बसवनू धारदार हत्याराने हा नमुना तळातून कापण्याुंत येतो. नुंतर त्याची खालची बाजू 
वर करून वतला व आताुं वर आलेली मूळची खालची बाजू वहलाही पॅरॅवफन लावण्याुंत येते. हे पात्र नुंतर 
कापडाुंत गुुंडाळून व याप्रमािें पॅककग पुरे करून त्यावर वचटी लावली जाते. इतके केले म्हिजे हा नमुना 
प्रयोग शाळेत पाठववण्यास योग्य होतो. असा नमुना, जरुर पडली तर, चाुंचिी घेण्यापूवी पुष्ट्कळ 
काळपयंतही सुल्स्थतींत राहू शकतो. 

 
२४. णचकिमाती आणि गाळमाती यांचे चालन—नमुने घेिें . 
 

परीक्षा–गतांतून वबनछडा नमुनें घेिें जरी अत्युंत खचाचे असते तरी तसे ते घेिें मात्र आवश्यक 
असते. म्हिून वषे्ठवनकेतून वबनछडा नमुने घेण्याच्या पद्धतीचा ववकास करण्याुंत आला आहे. डॉ. एम. जूल 
याुंनी यासुंबुंधी विणनात्मक व आकडेवार मावहती वदली आहे. [वरसचण एुंवजवनअकरग कवमटी फार सॅंल्प्लुं ग अॅंड टेल्स्टुंग साइल, 
मेकवनक्स अॅंड फौंडेशन वडल्वहजन—अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसल्वहल एुंवजवनअसण.] 

 

 
आकृणत ७. मातींत नमुना-नळी घुसववल्यामुळें  झालेल्या ववरूपतेचे वचत्र  

(डॉ. एम. जूल वहॉस्लेवह याुंच्या सौजन्याने) 
 
एुंवजवनअकरग फौंडेशनतफे, वबनछडा नमुने, मातींतून घेण्याची एकादी चाुंगली पद्धवत शोधून 

काढण्याककरता व त्या पद्धतीस लागिाऱ्या उपकरिाुंचा ववकास करण्याकवरताुं एक ववस्तृत प्रकल्प 
आयोवजत करण्याुंत आला होता. त्याुंत डॉ. वहोस्लेवह याुंनी भाग घेतला होता. या ववषयावरील अवधक 
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मावहती वाचकाुंना “कवमटी ऑन् सॅंल्प्लुं ग ॲण्ड टेल्स्टुंग, अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसल्वहल एुंवजवनअकरग” 
याुंच्या अहवालाुंत वमळेल. 

 
इतर गोष्टी समान असतील तर वबनछडा नमुन्याचा वयास वजतका जास्त वततका त्याला खचणवह 

जास्त येतो. पुष्ट्कळशा प्रयोगशाळेतील चाुंचिीकवरता लागिारे नमुने लहान वयासाचे असले तरी चालतात. 
म्हिून बऱ्याचशा अन्वषेिाुंत २ इुंची नमुनायुंते्रच जास्त प्रमािाुंत वापरण्याुंत येतात. त्या मानाने ४¾ इुंची 
नमुनायुंते्र कमी प्रमािाुंत वापरली जातात. 

 
आकृवत ७ व ८ वरून असे वदसून येईल कीं, चाुंचिी केलेले तथाकवथत वबनछडा नमुने प्रत्यक्षाुंत 

पुष्ट्कळच ववक्षोवभत झालेले असतात. आ. ९ मध्ये जवळजवळ वबनछडा असलेल्या नमुन्याुंची काुंचपट्टी 
(स्लाइड) दाखववली आहे. 
 
२५. णचकिमाती व गाळमाती यांची नमुनायंते्र. 

 
जागेच्या अभावी या वठकािी फक्त एका लहान नमुनायुंत्राची व एका मोठ्या (४¾”) नमुनायुंत्राची 

मावहती वदली आहे. ही दोन्हीहीं नमुनायुंते्र सूवचकेमध्ये अुंवतम वबनछडा नमुन्याकवरताुं वापरली होती. 
 
ही नमुनायुंते्र व त्याुंना लागिारी उपसाधने म्हिजे या उपकरिाुंत अवलकडे केलेल्या सुधारिेचा व 

एुंवजवनअकरग फौंडेशनने आयोवजत केलेल्या प्रकल्पाुंत ववकवसत केलेल्या पद्धतींचाच एक भाग आहे. 
आकृवत १० ते १३ याुंत दाखववलेली उपकरिें डॉ. एम्. जूल वहॉस्लेवह याुंनी “रेमुंड काँिीट पाइल कुं पनीचे 
वजल्हा मनेॅजर, एच. ए. मोहर व य.ू एस. वॉटरवजे एकस्पेवरमेंट स्टेशन ववक्स्बगण वमवस. याुंचे सहकायानें 
तयार केली आहेत. 

 
२६. नमुने घेतांना मातीची खराबी होऊ न देिें  

 
वबनछडा नमुना घेतानाुं प्रथम हे लक्षाुंत ठेवले पावहजे कीं, सूवचकेच्या तळालगतच्या मातीची 

खराबी अगर वतचे गुिधमांत फरक होता कामा नये आवि भजूलाच्या पातळीवरील नमुना घेताुंना वधेनवछद्र 
कोरडे ठेवले पावहजे. नाहींतर माती थोडी जरी ओली झाली तरी वतच्यातील किाुंत पवरवतणन होऊन त्याुंचें 
सकृद्दशणनी असलेलें  सुंसुंजन नाश पावते आवि नमुनायुंत्र वधेन वछद्रातून बाहेर काढताुंना अशा मातीचा 
नमुना वनरुपयोगी होतो. नमुनायुंत्र बाहेर काढताुंच वषे्ठवनका सूवचकेच्या नवया तळात घुसववली पावहजे. घट्ट 
वचकि मातीतील सूवचका नेहमी कोरया ठेवताुं येतात. पि नरम अगर अल्प प्रमािाुंत सुंसुंजन असलेल्या 
मातीचे जर थर आढळले तर त्याुंतील सूवचकाुंत पािी भरिें आवश्यक असते. 
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आकृणत ८. ठोकून अगर मधूनमधून चालन करून वमळववलेले ववक्षबु्ध वबनछडा वहावूणड मृवत्तकेच्या नमुन्याचे वचत्र (डॉ. 

एम. ज्यलू वहॉस्लें वह याुंच्या सौजन्यानें) 
 
सामान्यपिें भजूल–पातळीपयंत सूवचका खोल जाताक्षिींच तींत पािी भरिेच सवांत वबनधोक्याचे 

असते. सूवचका प्रत्यक्ष फुटिें व त्यावळेीं सूवचकेच्या वछद्रात वकत्येक फूट माती साचिें ही फार गुंभीर घटना 
समजली जाते. कारि यामुळें  सूवचकेच्या तळाचे खाली अ्ात खोलीपयंत ती मृवत्तका वक्षबु्ध होण्याची 
शक्यता वनमाि होते. अशा तऱ्हेची माती आढळल्यास सूवचका ढाुंसळू नये म्हिून नमुनायुंत्राच्या कतणन 
धारेच्या उुंचीपयंत वषे्ठवनका नीट उतरवावी आवि त्याच वळेीं वषे्ठवनका आवि नमुनायुंत्र याुंच्यामधील माती 
बाहेर काढून टाकावी. याकवरताुं पाण्याचा झोत अगर बाुंगडीच्या आकाराच्या वरम्याचा उपयोग करावा व 
नुंतरच नमुनायुंत्र बाहेर काढावें. प्रत्यक्ष नमुना घेण्यापूवी जर सूवचका योग्य प्रकारें साफ केली नाही तर 
पुष्ट्कळ वळेाुं सुंपावदत नमुन्याच्या वरच्या भागाुंत अवतशय क्षोभ वनमाि होतो. सामान्यतः बेलसण, वालुकापुंप 
ककवा झोतनवलका याुंच्या साहाय्यानें पाण्यानें भरलेल्या या सूवचका स्वच्छ केल्या जातात. पाण्याचा 
जोराचा झोत जर सूवचकेच्या तळाशी टाकला, तर पुष्ट्कळ खोलीपयंत मातीचें अपक्षरि होण्याचा सुंभव 
असतो. आवि त्यामुळें  तयार झालेल्या नाळक्याच्या आकाराचें वछद्र, पुष्ट्कळवळेाुं, झोतनवलका काढतेवळेी 
वमश्र व जाड अशा द्रवयाुंनीं भरलें  जाते. हें टाळण्याकवरताुं झोतनवलका अशी असावी कीं, वषे्ठवनकेच्या 
बाजूवर झोत रोखला जावा. मात्र झोतनवलका वतच्या तळाचे खाली वापरली जाऊ नये. सामान्यपिे, 
वषे्ठवनकेच्या आुंतल्या बाजूस वचकटलेली माती काढिें वरील उपकरिाुंच्या द्वारा शक्य होत नाहीं. सूवचका 
स्वच्छ करण्याची उपकरिें बाहेर काढण्याचें वळेीं आवि नमुनायुंत्र सूवचकें त उतरववण्याचे वळेीं पाण्याुंतील 
तरुंगत असलेले जाड मातीचे कि खाली बसतात. 
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आकृणत ९. पॅककग करून काढलेला वहवणड, मातीचा जवळजवळ वबनछडा असा नमुना (मातीत सावकाश व सतत 

होिारे नमुना युंत्राचे चलन.) (डॉ. एम जूल वहॉलेवह याुंचे सौजन्याने) 

 
२७. क्लीन–आउि वरमा व कॅणलक्स. 

 
वरील अडचिी दूर करण्याकवरताुं आकृवत १० मध्यें दाखववलेल्या ६ इुंच वषे्टवनकेत वापरता येईल 

अशा “ल्क्लन आऊट” वरम्याचा शोध करण्याुंत आला. तसेंच २½” वषे्ठवनकेकवरताुंही वरमा उपयोगाुंत 
आिला गेला. टोपीच्या तळातील बाजूवर झोत–वछदे्र असलेल्या झोतनवलकेच्या भोंवतीं क्लीन-आऊट 
वरमा बसववण्याुंत येतो. या झोतनवलकेस पातळ पत्र्याची नळी अगर कॅवलक्स वरच्या बाजूस कल्ल्याुंनी 
(Fins) बाुंधली जाते. वतच्या तळास बचू बसववलेले असते. वतच्या बाहेरच्या बाजूस धारदार असे दोन कले्ल 
अगर खुरचण्या बसववलेल्या असतात. 

 
कॅवलक्सच्या तळाशी एक आखूड व जाड पत्र्याची नळी जोडण्याुंत येते. त्या नळींत पािीं आवि 

माती जाण्याकवरताुं मोठी वछदे्र ठेवलेली असतात. तसेच वतला पेच पाडून बठैक बसववलेली असते. या 
बठैकीचा सर्मपल वरम्यासारखा दुहेरी उपयोग होतो. या बठैकीच्या बाजूवर अगदी अरुुं द अशा खाचा 
पाडलेल्या असतात. त्याुंचा उपयोग वषे्ठवनका आवि बैठकीचा खालचा भाग याुंच्यामध्ये पािी वफरववता यावे 
व तेथे गारा–वनर्ममती न वहावी व दगड माती वगैरे अडकून न रहावी म्हिून होतो. 

 
झोतनवलका वफरववली म्हिजे बाजूच्या खुरचण्यानें सुटे केलेले द्रवय ककवा वरम्याुंच्या पातीमुळे 

बठैकींत ढकललेले द्रवय, कॅवलक्स व वषे्टवनका याुंच्यामध्ये वगेानें धाुंविाऱ्या जलधाराुंनी वाहून नेले जाते. 
असे मातीवमवश्रत पािी कॅवलक्सच्या वरच्या बाजूमधून ज्यावळेी वाहू लागते त्यावळेीं त्याचा वगे पूवीच्या पेक्षा 
एकदम कमी, अुंशमात्र होतो. यामुळे जाड मातीचे गोळे कॅवलक्समध्ये साचून रहातात व बावरक माती तेवढी 
बाहेर वाहून जाते. 
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आकृणत १०. कॅवलक्ससह झोत वरमा आवि खुरचिी. नमुने घेण्याच्या जरा आधी सूवचका वछदे्र स्वच्छ करण्याकरता 

जेथे सूवचकाुंत ६ इुंची वषे्टवनका वापरण्यात आली आहे तेथील उपयोगाकरता. (वहॉस्लेवह) 
 
बठैकींत वशरलेले व धाराजलाने वाहून न गेलेले मातीचे गोळे तेथेच रहाव े म्हिून बठैकीचा तळ 

रबराच्या गादीने झाकून टाकलेला असतो. तो अशा तऱ्हेने कापून बसवावा लागतो कीं, द्रवय फक्त 
बठैकीमध्येच येऊ शकेल पि वरम्याच्या पातीमधील द्वारातून बाहेर फेकले जािार नाहीं. 

 
२८. लहान ्यासाचे नमूना यंत्र 

 
मोहर याुंनीं, प्रथम, जी पातळ जाडीच्या वबनजोड पोलादी नळीची नमुनायुंते्र बनववली होती त्याुंत 

अवधक सुधारिा करून बनववलेले नमुनायुंत्र आकृवत ि. ११ मध्ये दाखववलेले आहे. याुंत नळींचे खालचे 
टोंक आतून दुमडून घेऊन “रीम” केलेले असते. त्यामुळे तेथे धारदार कतणनक्षम कडा तयार होते. वतचा 
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वयास तेथील मातीच्या अवस्थेनुसार नळीच्या वयासाच्या अधा ते एक टक्का कमी असतो. दोन ॲलन सेट् 
स्िूनीं ही नवलका वधेन–शलाकेस जोडलेली असते. आवि वतच्या दत्तकग्राहीच्या खालच्या तळाशीं 
चामयाचे पेल्याच्या आकाराचे घट्ट सील बसववलेले असते. तीन धारारेखी द्वाराुंतून आवि ॲडॉप्टरच्या 
वरच्या टोकाच्या बाहेरील वयासाचे आकुुं चन करून नवलकें त पाण्याचा अववरत प्रवाह पुरववला जातो. 
त्यामुळे वगेानें वधेन करीत असताुंना नमुन्यावर जो तरल स्थैवतक दाब येतो तो उपेक्षिीय प्रमािाुंत कमी 
होतो. नमुनायुंत्र बाहेर काढते वळेीं त्याुंत दट्या (वपस्टन) सारख्या वनयुंत्रक झडपेच्या साहाय्यानें 
वातरवहत ल्स्थवत वनमाि केली जाते. सामान्यतः उपयोगाुंत आिल्या जािाऱ्या कुं दुक वनयुंत्रक झडपा 
खात्रीलायक नसतात म्हिून दट्यासारखी वनयुंत्रक झडपच वापरली जाते. जेवहाुं पािी भरलेल्या वधेन–
कपात नमुनायुंत्र सोडले जाते तेंवहा तेथील तरल स्थैवतक दाबामुळे ॲडॉप्टरच्या वरच्या भागाुंत दट्या 
(वपस्टन) ढकलला जातो. या वठकािीं द्वारातून येिाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहास नमुनायुंत्राचा अडथळा येत 
नाही. 

 
जेवहाुं नमुनायुंत्र सूवचकें त सरकववले जाते त्यावळेी वधेनशलाका एका पुंपास वरच्या बाजूला 

जोडली जाते आवि वपस्टनवर तरल स्थैवतक दाब पाडला जातो. त्यामुळे वपस्टन आपल्या बठैकींत हळूहळू 
ढकलला जातो. वपस्टन आवि ॲडॉप्टर याुंच्यामधील अुंतर अशातऱ्हेनें जुळवनू घेतले जाते कीं, वपस्टनच्या 
बाजूने, पािी फक्त वरच्या वदशनेेंच जाऊुं  शकेल परुंतु वपस्टनमधील चामयाच्या टोपीमुळे ते खालच्या 
वदशनेें जाऊ शकिार नाही. नमुनायुंत्राचा पवहला भाग बाहेर काढण्यापूवी अगर बाहेर काढत असताुंना 
काुंही क्षि ते युंत्र वफरववले पावहजे म्हिजे अवभमूीपासून नमूना दूर करताुं येईल. 
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आकृणत ११. णपस्िन णनयतं्रक झडपयुक्त दोन इंची नणलका नमुनायतं्र (्हास्ले्ह) 

 
नमुनायुंत्र बाहेर काढल्यावर सेट्स्िू काढून घेऊन त्याुंतील वनवात ल्स्थवत नावहशी करण्याुंत येते. 

नुंतर नवलका व ॲडॉप्टर दूर करिें शक्य होतें. नवलकेच्या वरील भागाुंतून नरम आवि ववक्षोवभत द्रवय 
काढून घेऊन नमुनायुंत्रावरील नवलका काढून टाकण्याुंत येते. नुंतर टोपी पॅरॅवफननें ककवा धातूच्या 
तबकया व वचकटपट्टी याुंनीं मोहरबुंद करण्याुंत येते. प्रयोगशाळेत ही नवलका बावरक दात्याच्या 
हॅक्सॉकरवतीनें कापून वतचे साधारि ६ इुंच लाुंबीचे लहान लहान तुकडे केले जातात. टोकाशी असलेले 
खरबरीत भाग खुरचिीने साफ करून हा नमुना वर घट्ट बचू अगर लाकडी बाजू असलेल्या प्लुं जरनें 
ढकलून बाहेर काढला जातो. 
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२९. मोठ्या ्यासाच्या नमुनायंत्राकणरतां पातळ पत्र्याच्या पोलादी नणलका. 

 
आठ इुंच वयासापयंतचे मोठे वबनछडा नमुने घेण्याकवरताुं पातळ पत्र्याच्या पोलादी नवलका 

यशस्वीरीत्या वापरण्याुंत आल्या आहेत. मात्र चाुंचिी जर ताबडतोब करावयाची नसेल तर अशा तऱ्हेच्या 
पोलादी नवलका वापरिें श्रेयस्कर नसते कारि त्यावर येिाऱ्या गुंजानें नमुन्याुंतील द्रवयाुंच्या गुिधमावर 
दुष्ट्पवरिाम होण्याची शक्यता असते. वशवाय नळीतून नमुना सुटा करण्यास आडकाठी येते. लहान वयासाुंचे 
नमुन्याुंचे बाबतींत ही बाब वततकीशी गुंभीर नसते. कारि त्या नमुन्याची चाुंचिी बरीच सोपी असते व ती 
साधारितः ताबडतोब करण्याुंत येते. मोठ्या वयासाच्या नमुन्याुंची तपासिी ताबडतोब करिें शक्य नसते 
म्हिून असे नमुने वबनगुंजाच्या धातूच्या नवलकामध्ये जपून ठेविें श्रेयस्कर असतें. पोलादी नवलकेऐवजी 
वपतळी नवलका वापरता येते. परुंतु अशा नवलकेचा पत्रा जाड असावा लागतो. पोलादी नवलकेतून नमुना 
दुसऱ्या धातूच्या भाुंयाुंत ठेविेही शक्य असते. पि या जादा वियेमुळे नमुन्याुंतील माती ववस्कवळत 
होण्याची शक्यता असते. (हे टाळण्याकवरताुं) सामान्यपिे जोड नमुनायुंत्र वापरले जाते. त्याुंत पोलादी 
नवलकेच्या आुंतील बाजूस गुंजरवहत धातूचे पातळ अस्तर बसववलेले असते. 

 
काुंही वववशष्ट प्रकारच्या मातीच्या जवमनींत नमुनायुंत्र गोल वफरवनू मोठा नमुना वेगळा करिें जड 

जाते. अशा वळेीं बठैक असलेले युंत्र वापरण्याुंत येते. नमुना कापता यावा म्हिून त्याच्या बठैकींत तार 
बसववलेली असते. युंत्रावर जाड व प्रभावी अस्तर बसववलेले असते. यामुळे त्याच्या बाजूुंची पवरिामकारक 
जाडी वाढून नमुन्याुंतींल माती ववस्कवळत होण्याची शक्यता वाढते. स्वीवडश वपस्टन नमुनायुंत्र वापरून ही 
गैरसोय टाळताुं येते. या प्रकारच्या युंत्रामध्ये इतरही बऱ्याच सोयी केलेल्या असतात. प्रत्येक वळेीं नमुना 
घेताुंना वपस्टन शलाका जोडण्याुंत व सुटी करण्याुंत जरी जादा वेळ खचण होतो तरी हा तोटा त्याुंच्यातील 
इतर सोयीमुळे पुष्ट्कळच भरून वनघतो. 
 
३०. मोठ्या आकाराचे दट्ट्या प्रकाराचे नमुनायंत्र. 
 

आकृवत १२ मध्ये ४¾ इुंच वयासाचे वपतळेचें अस्तर असलेलें  वपस्टनटाइप नमुनायुंत्र दाखववले 
आहे. युंत्राच्या शीषास नळी (barrel) जोडलेली असते. त्याच्या शीषांत पािी बाहेर टाकण्याकवरताुं तीन 
द्वारें असतात आवि वपस्टन–शलाकाशीं अडकववण्यासाठीं दुभुंगलेल्या कोनाची पाचर बसववलेली असते. 
नळीच्या तळाचे टोक ककवचत् बाहेरच्या बाजूस वळववलेलें  असते व त्यामुळे काढताुं घालताुं येिाऱ्या 
काटतलास बळकटी येते. यावशवाय भोंवतालची माती आवि नळी याुंतील घषणि कमी होण्यासही मदत 
होते. हा काटतल काढता घालता येतो व त्याचा वयास अस्तराच्या आुंतील वयासापेक्षा ०·५ ते २ टके्क कमी 
असतो. कमी जास्त करताुं येण्यासाठीं वनरवनराळ्या वयासाचे बरेच काटतल नेहमी हाताशीं असिें 
फायद्याचे असते. त्यामुळे जागेवर मातीच्या गुिधमानुसार अस्तर आवि काटतल याुंतील अुंतर आपिाुंस 
पावहजे तसें बदलता येते. अस्तराचा वयास आवि काटतलाचा वयास यामधील फरकाचे अस्तराच्या 
टके्कवारीत पवरमापन केले जाते. जर, आतील अुंतर फार कमी झाले तर मातीचा नमुना ववस्कवळत होतो 
आवि ते फार जास्त असेल तर, नमुनायुंत्र बाहेर काढताुंना नमुनाच खराब होण्याचा सुंभव असतो. नळीच्या 
बाहेरील बाजूस आवि काटतलाच्या वर काटतारेचा एक वढेा बसेल अशी खोबि पाडलेली असते. 
नमुनायुंत्र खाली सोडतेवेळीं काटतलावरील खोबि अस्तरानें झाकली जाते. युंत्रामध्ये वशरिाऱ्या मातीच्या 
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योगानें अस्तर वर सरकण्याकवरताुं आवि काटतलावरची खोबि खुली रहाण्याकवरताुं अस्तराच्या वरची 
बाजू आवि नमुनायुंत्राचे शीषण यामध्ये ककवचत् अुंतर ठेवलेलें  असते. 

 
अस्तराचे दोन भाग असतात. प्रत्यक्ष नमुनापेटी म्हिून तळातील चार फुटाचा भाग उपयोगी पडतो 

आवि वरच्या ल्स्थर भागाुंत वपस्टनचा वरचा भाग सामावता येतो. तसेंच नमुन्याची ववस्कवळत झालेली माती 
साठवनू ठेवण्याकवरताुं त्या भागाचा उपयोग होतो. या वरच्या व खालच्या भागाुंतील जोड वचकटपट्टीनें 
मोहोरबुंद केलेला असतो. 

 

 
आकृणत १२. ४¾ इुंच वयासाचे वपस्टन प्रकाराचे नमुनायुंत्र (वहास्लेवह) 
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काुंही प्रकारच्या मातीच्या बाबतीत एकाच वधेनाुंत ४ फूट वबनछडा नमुने काढिें शक्य होत नाहीं. 
अशा वळेीं, अस्तराचा १० इुंच वरचा भाग काढून त्या जागी अवधक लाुंबीचा भाग बसवविें आवि त्याच 
प्रमािाुंत खालचा भाग कमी करिें उपयुक्त ठरते. बळकटीच्या दुष्टीनें, ५८ इुंच लाुंबीच्या एकसुंध अस्तराचा 
उपयोग करिें हे जास्त श्रेयस्कर ठरते. मात्र त्यामुळे अस्तराचा वरचा भाग फुकट जातो. वपस्टन व नमुना 
याुंमधील वनवात–ल्स्थवत नावहशी वहावी म्हिून अस्तर काढण्यापूवी वपस्टनचा वरचा भाग कापिे अवश्य 
असते. 

 
नमुनायुंत्र खाली करताुंना वपस्टन व काटतल समतल असतात आवि वछद्राुंतून येिाऱ्या पाण्याच्या 

योगानें व वपस्टनदुंड आवि युंत्राच्या वरच्या टोकातील रोधकबाुंगडीच्या जोडाने ते समतल ल्स्थतीत ठेवले 
जातात. मातीचे अवशषे आवि बाहेरील इतर द्रवय नमुना–नळीत जाण्यास वपस्टनमुळे अटकाव होतो. 
वधेनाच्या तळाशी नमुनायुंत्र जाताच वपस्टन–दुंड आच्छादनाच्या वरच्या टोकास अडकववला जातो. आवि 
त्यामुळे भोंवतालच्या मातींत युंत्र घुसववताुंना वपस्टन एकाच पातळीवर ठेविें शक्य होते. 

 
युंत्र खाली घुसववताुंना प्रथमावस्थेत वपस्टनमुळे नळी व काटतल याुंनी बाहेर टाकलेली अवतवरक्त 

माती आुंत वशरण्याुंस प्रवतबुंध होतो. अुंवतम अवस्थेत वपस्टन व नमुन्याचा पषृ्ठभाग यामधील दाब कमी कमी 
होत जातो व शवेटी तेथे वनद्रणव ल्स्थवत वनमाि होते. यामुळे नमुना आवि अस्तर यामधील घषणि कमी होते. 
तसेच नमुनायुंत्राच्या खालील मातीवरील भार आवि मातीतल ववक्षोभही कमी होतो. अशातऱ्हेने एका 
खेपेतच जास्त लाुंबीचा वबनछडा नमुना काढिें शक्य होते. युंत्राच्या शीषांतील कोनाच्या आकाराच्या 
पाचरीमुळे ते बाहेर काढतेवेळीं वपस्टन खाली सरकण्याची विया थाुंबते. त्यामुळे वपस्टन दुंड सुटा करिें 
सोपे जाते आवि नमुन्यावरील वनवात ल्स्थवत कायम राखण्यास मदत होते. युंत्र बाहेर काढल्यावर काटतल 
सुटा केला जातो आवि कोनाकृवत आवरिाचे पेच थोडेसे वढले केले जातात. त्यामुळे पाचरीवरील पकड 
खुली होते आवि वपस्टनच्या साहाय्यानें अस्तर बाहेर ढकलता येते. 
 
३१. नमुनायंत्र जलद व न थांबता ढकलण्याचे महत्त्व. 
 

नमुना आवि चाुंचिी घेण्यासुंबुंधी नेमलेल्या सवमतीच्या [एुंवजवनअकरग फौंडेशनने आयोवजत केलेल्या प्रकल्पासुंबुंधी 

सॉइल मेकॅवनक्स आवि फौडेंशन एुंवजवनअकरग वडल्वहजन, अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसल्वहल एुंवजवनअसणचे अन्वेषि.] अन्वषेिाुंत असें 
स्पष्ट वदसून आले आहे कीं, नमुनायुंत्र जलद गतीनें व न थाुंबता मातींत घुसववले तरच कमींत कमी ववक्षोभ 
होऊन जास्तींत जास्त लाुंबीचा नमुना एकाच खेपेत काढता येतो. द्रवचवलत उच्चालकाच्या साहाय्याने 
अशातऱ्हेचे नमुनायुंत्र जलद व एकसारखे मातीत घुसवविें शक्य होते. अशातऱ्हेच्या उच्चालकाच्या फेराची 
लाुंबी कमींत कमीं नमुनायुंत्राच्या प्रभावी लाुंबीइतकी असावी लागते. आकृवत १३त दाखववल्याप्रमािें 
रस्सीकप्पीच्या साहाय्यानेंही ही विया करता येते. मातीत युंत्र घुसववताुंना वपस्टन रॉड अस्तराला 
अडकाववण्याची योजना आकृवत १३ मध्ये दाखववली आहे. 
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आकृणत १३. रस्सीकप्पींच्या साहाय्याने नमुनायुंत्र मातीत घूसवनू मातीचा नमुना घेिे (वहास्लेवह) 

 
३२. नमुनायंत्राच्या उपयोगाचे वििन 
 

येथें विणन केलेल्या नमुनायुंत्राच्या बाजूुंची जाडी मातींत ववक्षोभ कमी वहावा म्हिून कमी ठेवलेली 
असते. वचकिमाती व रेग याुंच्या बाबतीत ही युंते्र प्रामुख्यानें वापरण्याुंत येतात. ती फार कठीि आवि 
अुंशतः वचकट मातीच्या ककवा ज्याुंत बऱ्याच प्रमािाुंत बजरी असलेल्या द्रवयाचें बाबतीत वापरता येईल 
इतकी बळकट नसतात. वपस्टनच्या उपयोगाने नमुन्याच्या वर जरी वनवात अवस्था वनमाि केली तरी 
अवतशय मऊ, सुंपृक्त अगर आसुंगहीन माती युंत्रामध्यें नेहमीच राहू शकेल असे नाहीं. त्याुंत पूिण 
घषणिक्षमता प्रस्थावपत करण्याकवरताुं युंत्र मातीत घुसववल्यानुंतर बाहेर काढण्याच्या आधीं १०–१५ वमवनटें 
थाुंबिे सयुल्क्तक असते. ववक्षबु्ध पाण्यामुळें  होिारी धूप आवि युंत्राचें खाली तरल स्थैवतक दाबातील 
महत्त्वपूिण घट टाळण्यासाठीं पाण्यानें भरलेल्या वधेनाुंतून नमुना–नळी अगदी हळूहळू वर काढिें इष्ट 
असते. या वर काढण्याच्या प्रवियेंत नमुन्याची लाुंबी वजतकी जास्त असेल वततका नमुन्याचा काुंही अगर 
सुंपूिण भाग नाहीसा होण्याचा धोका कमी असतो. काुंहीं मातीच्या बाबतीत, (चाुंचिीच्या दृष्टीनें) त्रासदायक 
असिाऱ्या नमुनायुंत्राच्या तळातून सुंदावबत वायचूा पुरवठा करण्यासाठीं ककवा अस्तर खाली उतरववताुंनाच 



 

अनुक्रमणिका 

युंत्र बाहेर काढण्यापूवी ते अस्तर व युंत्र यामधील माती काढण्यासाठीं एखाद्या सोयीस्कर पद्धतीचा अवलुं ब 
करिे जरुरीचे असते. यामुळे जर नमुन्याचा नाश थाुंबववता येत नसेल तर ज्यात नमुन्याुंचा गाभा सुरवक्षत 
ठेवता येईल अशा तऱ्हेचे युंत्र वापरावे लागेल वकवा ते बाहेर काढण्यापूवी नमुन्याच्या तळातील काुंही भाग 
घट्ट करण्याकवरता Fahlquist पद्धती वापरावी लागेल. 
 
३३. आसंगहीन द्र्यांचे नमुने घेिे 
 

एकादी वववशष्ट प्रकारची वाळू जर आसुंगहीन असेल तर वतला ककवचत् धक्का लागताच व तीवर 
वजन पडताच ती प्रवावहत होऊ लागेल ककवा ती बऱ्याच जास्त प्रमािाुंत दबेल. अशा द्रवयाुंच्या नमुन्याुंची 
चाुंचिी करताुंना त्याुंची वरक्तता, घनता, िाुंवतक वरक्तता आवि स्खलनववरोधी सामथ्यण अजमावण्यासाठीं 
त्याुंचे नैसर्मगक अवस्थेतील नमुने घेिें योग्य असते. असे नमुने घेताुंना जर ती द्रवयें भवूमजलाच्या 
पातळीखाली असतील तर जवमनींतील अशा आसुंगहीन द्रवयाुंचे नमुने घेिें फार अवघड जाते असा अनुभव 
आहे. 

 
जेवहाुं अवतशय बावरक, सुटी व आसुंगहीन द्रवयें भवूमजल–पातळीच्या खालीं असतात आवि 

त्यातल्यात्यात जेवहाुं ती फार बावरक आवि जवळजवळ एकसार (Uniform) असतात, तेंवहा त्याुंतील 
थोडासाही वबनछडा नमुना घेिें अत्युंत अवघड व खचाचें होते. वशवाय हे नमुने खात्रीलायक नसतात आवि 
दुदैवानें अशातऱ्हेची द्रवयें जर पाण्याुंत आढळली तर स्थापत्यशास्त्र्ाला अनेक अडचिींना तोंड द्यावे 
लागतें. 

 
अशा द्रवयाुंचे वबनछडा नमुने घेण्याकवरताुं ववववध प्रकारच्या नमुना–नवलकाुंचा शोध केलेला आहे. 

काुंही वळेाुं अशा नवलकाुंत नमुना सुरवक्षत रहावा म्हिून, ल्स्प्रुंगकफगर वा अन्य प्रकारची उपकरिें 
वापरण्याुंत येतात. इतरवेळाुं वपस्टनमुळें  वनमाि झालेल्या चूषिाचा (Suction) या कामी उपयोग करण्याुंत 
येतो. यावशवाय झडपाुंचाही अन्यत्र उपयोग करण्याुंत येतो. वरील बहुतेक पद्धतींत मातीच्या दोन 
थराुंमधील घेतलेल्या नमुन्याुंत सवणच्या सवण द्रवयें अुंतभूणत असतील ककवा सवणच्या सवण नमुना जवळजवळ 
वबनछडा राहील अशी खात्री देता येत नाही. 

 
फोटण–पेक धरिाुंतील स्खलनाचे बाबतींत केलेल्या अन्वषेिाुंत नवलकापद्धतीने धरिाुंतील 

आसुंगरवहत द्रवयें प्रथम गोठववली. नुंतर अशा गोठवलेल्या आसुंगरवहत द्रवयाुंतून ३० ते ३६ इुंच वयासाची, 
कॅं वलक्स वड्रले वापरून, वधेनें घेण्याुंत आली आवि मोठ्या आकाराचे वबनछडा गाभे काढून त्याुंचा अभ्यास 
करण्याुंत आला. अशा वबनछडा नमुन्याुंच्या स्तरिापासून मूल्यवान् मावहती उपलब्ध झाली आहे. 
आसुंगहीन द्रवयाचा नमुना घेण्याची ही पद्धत जरी खचाची असली तरी सुंकल्पवचत्र तयार करण्याकवरताुं 
खरी व खात्रीलायक मावहती वमळववण्याच्या दृष्टीनें वववशष्ट ल्स्थतींत वतचा अवलुं ब करिें समथणनीय ठरते. 
[फोटणपे धरिाच्या वरील बाजूच्या काुंही भागातील खलनासुंबुंधीचा कॉरपस ऑफ इुंवजवनअसण, य.ू एस. आमी याुंचा जुलै १९३९ चा अहवाल 
पहावा.]  

 
आसुंगहीन द्रवयाुंतील नमुना घेण्याच्या सामान्य पद्धतीत त्या द्रवयाुंत इतका क्षोभ वनमाि होतो की 

त्याुंतील नैसर्मगक, वयापक वरक्तता ककवा घनता यासुंबुंधी खात्रीपूवणक अनुमान काढता येत नाही. या 
अडचिीचे खाली वदलेल्या नमुना घेण्याच्या पद्धतीनें समाधानकारक वनराकरि करता येते. ज्यावेळीं 
नमुना-नवलका उच्चालकाच्या साहाय्यानें खाली घुसववली जाते त्यावळेीं दट्या ल्स्थर ठेवलेला असतो. 
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आवि नमुन्याच्या वरच्या टोकाची पातळी जवमनीत वनवित केलेली असते. तसेच गोठलेल्या मातीच्या 
दट्याने तळातील पातळीही वनवित केली जाते. यामुळें  स्थापत्यववशारदास या दोन्हीं पातळ्याुंमधील सवण 
द्रवय उपलब्ध होते. 
 
३४. आसंगहीन द्र्यांचे नमुने घेण्याची िॉलणकस्ि पद्धणत. 
 

वाळू आवि रेग यासारख्या सूक्ष्म अशा आसुंगरवहत द्रवयाुंचे वबनछडा नमुने घेण्याची प्रस्तुत 
लेखकाना मावहत असलेली सवोत्तम पद्धत प्राल्वहडन्स वजल्हा, युनायटेड स्टेट्स इुंवजवनअकरग खातें याुंचें 
ववरष्ठ भशूास्त्र् फ्रॅं क–इ फॉलवकस्ट व त्याुंचे सहकारी याुंनीं ववकवसत केली आहे. या पद्धतीच्या वववशष्ट 
अुंगाबाबत डॉ. एम. जूल वहास्लेवह याुंचा सल्ला घेण्याुंत आला. 

 
आकृती १४ व १५ मध्यें नमुना घेण्याची विया आवि उपकरिाुंतील महत्त्वाच्या अुंगाुंचे वदग्दशणन 

केले आहे. 
 
या योजनेंत खालील बाबींचा अुंतभाव आहे:— 
 
१) जागेवर नमुनायुंत्र व वषे्टवनका याुंच्या चालनामुळें  ककवा दुसऱ्या काुंही क्षोभामुळें  वनमाि 

झालेल्या स्पुंदनासारख्या सुंघट्टनाचे पवरिाम दूर होिें. 
 
२) बारीक बाजू असलेल्या वपस्टन-पद्धतीच्या नमुनायुंत्राुंत मातीचा नमुना घेण्याकवरताुं ते आुंत 

घुसववण्याची विया उच्चालकाच्या साहाय्याने करिें. 
 
३) नमुनायुंत्राच्या तळाशी तात्पुरत्या गोठलेल्या ल्स्थर मातीचा दट्या तयार करिें. त्यामुळें  

द्रवयाुंची हालचाल व नुकसानी थाुंबववता येते. हें उपकरि करिें इतराुंच्या मानानें सोपे आहे आवि या 
पद्धतीच्या कारावगरीत काळजी आवि दक्षता घेण्याची वततकीशी जरुरीही नसते. 

 
या योजनेंत वधेनाचे वर ठेवलेल्या वतवईवर अडकववलेल्या रस्सी व कप्पीच्या साहाय्यानें युंत्र एक 

सारखें पि जलद अशा उच्चलन वियेनें पुढें सरकववले जाते. जवमनीमध्यें प्रवतविया–कप्प्या 
जखडववलेल्या असतात. आवि ज्यावळेीं प्रपात–रेषा (Fall-line) खेचली जाते त्यावळेीं आकृवत नुं. १३ 
मध्यें दाखववल्याप्रमािें युंत्रावर, या प्रवतविया–कप्प्याुंच्या साहाय्यानें खालच्या वदशनेें एकसारखा दाब 
वदला जातो. 
 
३५. िास्ल्कस्ि नमुनायंत्र वापरण्याची रीत. 
 

(अ) या पद्धतींत अवधभाराुंतील नमुना घ्यावयाचा नसल्याने १० इुंच वयासाचे बाहेरील आच्छादन 
हातानें वफरवनू आुंत जोरानें घुसववण्याुंत येते. नुंतर १० इुंच आच्छादनाचे आुंत ६” वयासाचे सपाट जोड 
असलेले आच्छादन समकें वद्रत करून बसववले जाते. या १० इुंच व ६ इुंच आच्छादनामधील पोकळीमध्यें 
झोत-नवलका बसववल्या जातात. त्याुंच्या साहाय्यानें सहा इुंच आच्छादन मातीत घुसववण्याुंत येते. या 
नवलका आच्छादनाच्या काटतलाच्या १० ते १५ फूट उुंचीवर नेहमी बसवावया लागतात. हे सहा इुंच 
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आच्छादन एकाच वळेीं पाण्यानें धुतले जाते व वफरववले जाते ककवा पेचकसले जाते. जेथून नमुना घेिें सुरू 
करावयाचे आहे वतथपयंतच ही विया करावयाची असते. ही कृवत आकृवत (१४) (१) मध्ये दाखववली आहे. 

 
(आ) या सहा इुंच आच्छादनामध्यें काुंटदुंत असलेला क्लीन आउट वरमा सरकववला जातो. या 

वरम्याची शलाका एका साध्या नळीची बनववलेली असते आवि वरम्याच्या आडवया झोतास लागिारे पािी 
या नळीने जोराने सोडले जाते. याचा उपयोग वरमा हाताने वफरववण्याकवरता केला जातो वरम्याच्या अगदी 
वनकटच्या वरच्या बाजूस कॅवलक्स ककवा श्राउड जोडलेले असते. सहा इुंच आच्छादनामधील सफाई 
करताना तरुंगते मृत्कि गोळा करता येतात. यामुळें  वाळू आवि मातीचे बावरक कि वधेनाच्या तळाशी 
साचण्यास प्रवतबुंध होतो. न हून ज्या स्तरामधील नमुना घ्यावयाचा असेल त्याच्या डोक्यावर ते जमा 
होतील. वरमा वफरवनू आवि पाण्याचा झोत वापरून सहा इुंच आच्छादनाुंत साुंचलेली माती, वाळू वगैरे 
बाहेर काढून धुण्याच्या पाण्याच्या प्रवियेने ती वर नेली जाते. ही साफ करण्याची विया ६ इुंच 
आच्छादनाच्या तळाशी पोहोचेपयंत सतत केली जाते व क्लीन आउट–वरमा नुंतर बाहेर काढला जातो. 
आकृवत १४ मधील कायणवाही (२) पहा. 

 
(इ) २⅞ इुंच अुंतवयास असलेली नमुना-नवलका नुंतर नमुनायुंत्रा बाहेरच्या बाजूवर अुंतःल्स्थत 

वरम्याला जोडून बसववली जाते. या नमुनानळीत युंत्राच्या तळाशीं वपस्टन समतल राहील असा बसववलेला 
असतो. ही जोडिी सहा इुंच आच्छादन नळींत अगदीं बरोबर बसवनू आकृवत १४ त कायणवाही ३ मध्यें 
दाखववल्याप्रमािें वधेनाच्या तळाशी सोडली जाते. 

 

 
आकृणत १४. आसुंगरवहत द्रवयाुंतील फाल्ल्कस्ट नमुनायुंत्र वापरण्याच्या वळेची प्रविया (यु. एस. इुंवजवनअर ऑवफस 

प्रॉल्वहडन्स आर. आय. याुंच्या सौजन्याने) 
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(ई) आकृवत १४ कायणवाही ४ मध्यें दाखववल्याप्रमािें सहा इुंच आच्छादनाच्या तळाचे खाली २८ इुंच 
अुंतरापयंत पूवी विणन केलेल्या पद्धतीने जलद पि एकसारखे, उच्चालना वियेनें, नमुना घ्यावयाच्या 
स्तरात, ते ३६ इुंची युंत्र घुसववले जाते, यावळेी दट्या मात्र ल्स्थर ठेवला जातो. 

 

 
आकृणत १५. भपूृष्ठावर वापरण्याचे फाल्ल्कस्टचे सहाय्यक उपकरि. आसुंगरवहत द्रवयाचे नमुने घेण्यासाठी (य.ू एस. 

इुंवजवनअर कायालय प्रॉल्वहडन्स आर. आय. याुंच्या सौजन्याने) 
 

(उ) नमुनायुंत्र व ६ इुंच आच्छादन यामधील पोकळीतील माती काढून स्वच्छ करण्याकवरता 
आडवया झोत नवलका असलेला वलयाकार वरमा आवि आच्छादन खाली सरकववण्याची वियाही एकाच 
वळेी चालू केली जाते. ही विया नमुनायुंत्राच्या काुंटतलाचेवर दोन इुंच अुंतरावर सहा इुंची आच्छादन 
पोचताच थाुंबववली जाते. पहा—कायणवाही ५, आकृवत १४. 

 
(ऊ) नुंतर वलयाकार वरमा, नमुना नवलका व सहा इुंची आच्छादन याुंच्या मध्यें असलेल्या 

जागेंतून (ही जवमनीच्या पषृ्ठभागापयंत पसरलेलीच असते) बाहेर काढण्यात येतो. नमुनायुंत्राभोवती वववशष्ट 
जागेपयंत तळाशी शीतपेटी सोडली जाते. आकृवत १५ मध्यें सुस्पष्ट केलेल्या पद्धतीप्रमािें ३०° सेंवटगे्रड 
तपमान असलेले अल्कोहोल १५ वमवनटापयंत शीतपेटींत पवरवावहत केले जाते. यामुळें  कायणवाही ६, 
आकृवत १४ मध्यें दाखववल्याप्रमािे युंत्राच्या तळाशी सात इुंच लाुंबीचा गोठलेला दट्या तयार होतो. सहा 
इुंची आच्छादन–नवलकेला शीतपेटी गोठून वचकटून बसली तर तीवर गरम पाण्याचा झोत सोडून ती सहज 
सुटी करता येते. गोठलेल्या दट्यामुळें  अडकून रावहलेल्या मातीसकट आुंत असलेले नमुनायुंत्र नुंतर 
वधेनकूपातून बाहेर काढून एका बाकावर ठेवण्यात येते. यावळेी शीतपेटीही बाहेर काढण्यात येते. 
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वपस्टनमधून पेच असलेले बचू काढून, नमुन्याच्या वर आवि वपस्टनच्या खाली असलेल्या जागेंतील वनवात 
ल्स्थवत नाहींशी करण्यात येते. नुंतर, नमुनायुंत्रामन वपस्टन व शीषण बाहेर काढून सुंपूिण नवलका पॅरॅवफननें 
मोहोरबुंद करून प्रयोगशाळेत नेण्यात येते. जर चाचिीकवरता अववरत अवभलेखाची जरूर असेल तर 
आिखी एक नमुनानवलका वापरावी लागेल. ३ ते ६ या कायणवाहीत दाखववल्याप्रमािें आपिाला जी खोली 
पावहजे तेथे पोहोचेपयंत ही विया पुनःपुनः करावी लागेल. 

 
नमुना-नवलकेतील १¼ इुंच माती बाहेर काढून प्रयोगशाळेंत वतची वरक्तता आवि सुंतृप्तीची 

टके्कवारी वनवित करण्यात येते. अशा तऱ्हेची वनविती १५ ते २० वळेा केली जाते. चाचिीकवरता जो 
लहानसा नमुना (दर वळेीं) घेतला जातो त्याच्या लाुंबीवर आवि गोठलेल्या मातीच्या दट्याच्या 
आकारावर ही विया अवलुं बनू असते. दट्या गोठलेल्या ल्स्थतींत असेपयंत त्याचे काप काढून 
छायावचत्रि करून व पॅरॅवफन लावनू तो पुनः पुढील सुंदभाकवरता सुरवक्षत ठेवण्यात येतो. 

 
जवमनीच्या खाली ५० फूट अगर जवमनींतील जलस्तराच्या ४५ फूट खोली पयंत वर वर्मिलेल्या 

उपकरिाुंच्या साहाय्यानें व वरील पद्धतीस अनुसरून वबनछडा नमुने काढण्यात यश आले आहे. अशा 
तऱ्हेची वधेने ५/५ फूट अुंतरावर नमुने घेऊन व ५/५ वेधन-मजुराुंच्या व एका वनरीक्षकाच्या साहाय्याने पुरी 
करण्यात आली आहेत. 
 
३६. हीरावेधन 
 

पुश्तवान् (Ledge) दगडात समन्वषेिाच्या सूवचका घेण्याकवरता अत्युंत उपयुक्त उपकरि म्हिून 
हीरागाभा–वेधकाचा नेहमीच उपयोग करण्यात येतो. दगडाच्या थरातून वधेक करून त्याुंतील गाभा 
काढून स्थापत्यशास्त्र् व भ-ूव्ावनक त्याचा अभ्यास करतात. उदे्दश हा कीं दगडातील पायाचे यथाथण वचत्र 
उभे रहावे व त्यात असलेले भ्रुंश, वसवनी (Seams), पोकळ्या आवि गुिधमातील फरक याुंची पूिण कल्पना 
यावी. 
 
३७. हीरावेधक यंत्र 

 
हीरावधेक युंत्र गसॅोवलन एुंवजन, बाष्ट्प एुंवजन, वडझेल एुंवजन, ववद्युत् जवनत्र ककवा वायुजवनत्र 

याुंच्या साहाय्यानें चिाकार वफरववले जाते. वधेनशलाकावर पावहजे वततका दाब रहाण्याकवरता 
वधेकयुंत्राच्या माथ्यावर एक पेवचकापूरि ककवा जलपूरि बसववलेला असतो. वधेनशलाका वरखाली 
करण्यासाठीं एक हबीस (Hoist) ही ठेवलेला असतो व सोपें जाव ेम्हिून वधेनावर एक वतवई (Tripod ) 
नेहमी बसववलेली असते. या वधेनशलाका ववशषे प्रकारच्या जाड पोलादाच्या बनववलेल्या व समतल साुंधे 
असलेल्या असतात. 
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आकृणत १६. दुहेरी द्रवचवलत वफरके शीषण असलेले हीरावधेक–युंत्र (स्प्राग व हेनवुड) 

 
काबन’ या नाुंवाने साधारिपिें ओळखले जािारे काळे वहरे अगर ‘बॉर् ट्झ’ या नाुंवाचे अशुद्ध 

स्फवटकमय वहरे एका पोलादी बाुंगडीच्या कोंदिात बसवनू, (वधेनयुंत्राचा) काटतळ बनववलेला असतो. 
या बाुंगडीला सामान्यतः “डायमुंड वबट्” असें म्हितात. वतच्यावर एक गाभानवलका असते. जसजसें हे वबट् 
दगडाुंत भोक पाडत जाते तसतसा त्यातील गाभा या गाभानवलकेत जमा होत जातो. या गाभानवलकेच्या 
तळाशी गाभा उचलून घेण्याकवरता एक ताि बसववलेली छेदयुक्त बाुंगडी असते. त्यामुळें  वधेनशलाका, 
गाभानवलका आवि वबट वर उचलले जात असताना, गाभा नवलकेत अडकून रहाते. ज्यावळेी ही विया 
चालू असते त्यावळेी वहरावबट् थुंड रहावा व वधेनशलाकेच्या बाहेरून दगडाचे तुकडे बाहेर पडावते म्हिून 
वधेनशलाकेच्या आुंत, पुंपानें पािी जोराने सोडले जाते. जेवहा दुहेरी गाभानवलका वापरतात तेवहाुं आतील 
नवलका गाभ्यावर घट्ट बसते आवि वतचे वरचे टोक बुंद रहाते. यामुळे वधेनशलाकेच्या आुंतील पािी 
गाभानवलकेच्या आतील व बाहेरील नवलकाुंच्या मधील पोकळीतून वाहू लागते. काुंटतलाच्या 
जागेजवळच्या वठकािाखेरीज गाभ्याच्या इतर कुठल्याही वठकािी या पाण्याचा सुंबुंध येत नाहीं. जर या 
पाण्याचा दगडातील गाभ्याशी सुंबुंध आला व तो दगड जर मऊ असला तर तो गाभा नाश पावतो असें 
अनुभवास आलें  आहे. 
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आकृणत १७. कास्टसेट (बॉर् ट्झ) हीरावबट 

 
फक्त कठीि व अवतशय जड दगडाखेरीज इतर दगडाुंच्या समन्वषेिाकवरता दुहेरी गाभानवलकाच 

वापरिे जास्त श्रेयस्कर असते. 
 
आकृवत १६ मध्यें आधुवनक हीरायुंत्र दाखववले आहे. आकृवत १७त ‘कास्ट सेट’ हीरावबट दाखववला 

आहे व आकृवत १८ व १९ मध्यें एकनवलका व जोडनवलका याुंची गाभानवलका, हीरावबट् गाभा 
उचलण्याकवरता, सुसवित केलेली दाखववली आहे. 
 
३८. हीराणबिची सुधारलेली क्षमता 

 
वधेनाुंच्या उपकरिात व त्याला लागिाऱ्या अवजारात व प्रत्यक्ष हीरावबटमध्येंही अवलकडे 

सुधारिा झालेली वदसून येते. यापूवी वबट्स योग्य तऱ्हेनें बसववण्याकवरता एक अगर दोन वहरे बसविारे 
कारावगर जागेवर ठेवाव ेलागत. वहरे बसवविे ही अत्युंत कौशल्याची बाब असल्याने वतला फार खचण येत 
असे. हल्ली वापरात येिाऱ्या वबट्समध्यें फारच लहान आकाराचे वहरे वापरले जातात; आवि वबट वझजून 
गेले कीं ते, बहुधा कारखान्यात पाठवनू त्याजागीं दुसरे वबट बसववण्यात येते. अवलकडे जवळ जवळ ९० 
टके्क हीरावधेनात बॉटणझ हीरावबट वापरण्यात येतात. यापैकीं जवळजवळ सवण वबट्स व ववशषेतः प्रमावित 
आकाराचे वबट्स याुंवत्रकी साहाय्यानें बसववलेले असतात ककवा ‘कास्टसेट’ असतात. पूवी हे हातानें 
बसववले जात. त्याऐवजी अवलकडे हे वहरे एका वमश्रधातूच्या सुंयोवजकेत बसवनू या वमश्रधातूला गरम 
करण्याच्या प्रवियेंत कावठण्य आिलें  जाते; आवि या कावठण्यामुळें  वधेनाच्या वळेीं घषणिासही वबट्स 
चाुंगल्याप्रकारे प्रवतकार करू शकतात. सध्याुं बाजारात पुष्ट्कळ प्रकारची कास्टसेटबॉट्झण हीरावबट्स 
वमळतात. 
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आकृणत १९ दुहेरी नळीचा कोरबॅरल हीरावधेक गाभा नळ 

(स्प्रॉग व हेन वुड याुंचे सौजन्याने) 
आकृणत १८ एकेरी नळीचा कोरबॅरल हीरावधेक गाभा 

नळ 
 
३९. गाभ्याचा व वेधनाचा आकार 
  

समन्वषेिाच्या वधेनाचे वळेीं फार लहान आकाराचे वधेन घेण्याची, पुष्ट्कळ वळेा, चूक होते. त्यामुळे 
लहान वयासाचाच गाभा वमळू शकतो. सामान्यपिें वजतका गाभ्याचा आकार मोठा, वततके त्यामधील गाभा 
जास्त टके्क वमळण्याची खात्री असते. नेहमीच जास्तीत जास्त मावहती कमींत कमी खचात वमळवविें 
श्रेयस्कर असते. पि असे करण्यात समन्वषेि-वेधनाचा उदे्दशच, पुष्ट्कळदा पूिणपिें लयास जातो. 
सामान्यतः डबलकोर ‘बरॅल’ वापरावें. मानक बी-एक्सपेक्षा लहान आकाराचे वबट् वापरू नये. बी-एक्स 
वबटने १⅝ इुंच वयासाचा गाभा वमळू शकतो. डायमुंड-कोर्-वड्रल तयार करिाऱ्या सुंघानी खालील 
आकाराचे वबट् वापरण्याची वशफारस केली आहे. 
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४०. वेधनातून अचूक माणहती णमळणवण्याचें  महत्त्व 

 
गाभ्याची जास्तीत जास्त प्राल्प्त करून घेिें अत्युंत जरुरीचें असते. त्यामुळे अनुमानानें ठरिाऱ्या 

बाबींची वयाल्प्त पुष्ट्कळच कमी होते. वधेनात, सूवचकेच्या खोलीइतक्या लाुंबीचा गाभा जर प्राप्त झाला तर 
शुंभर टके्क पुनःप्राल्प्त झाली असे मानले जाते. पुष्ट्कळशा खडकात योग्य पद्धतीनें, योग्य वयास असलेलीं 
उपकरिें वापरून शुंभर टके्क गाभ्याची प्राल्प्त करून घेिें केवळ शस्क्य होते असेच नवहे तर अनेक वळेा 
जवळजवळ ती प्रत्यक्ष वमळववलीही गेली आहे. ऐुंशी ते नववद टके्क पुनःप्राल्प्त वमळिें ही आता वनत्याचीच 
बाब होऊन बसली आहे. अवलकडे नुकत्याच घडलेल्या खालील उदाहरिावरून वधेनाुंतील मावहती अचूक 
घेण्याचे महत्त्व समजून येहणल. एका बोगद्याकवरताुं हे समन्वषेि केलें  होते. त्यावरून असें वदसलें  कीं, 
तेथील खडकाुंत कठीि क्वॉटणझाइट आवि मऊ व वचकियुक्त शले अुंतस्तवरत झाले होते. सवांत लहान 
वयापारी आकाराचे EX वबट् वहरावधेनाुंत वापरण्याुंत आले आवि त्याुंतून ⅞ इुंचाचा गाभा वमळाला. 
याकवरता कसगलकोर बरॅल वापरले होते. याचा पवरिाम असा झाला की, मऊ वचकियुक्त शलेचे पूिणपिें 
पीठ झालें  आवि तें वाहून गेले आवि फक्त क्वॉटणझाइट तेवढें वमळालें . हा गाभा पेटीमध्यें ठेवताना त्याचा जो 
भाग उपलब्ध झाला नाही तो दाखववण्याकवरता अुंतरक ठेवण्यात आले नवहते. प्रत्यक्षात अुंदाजी ६५ टके्क 
पुनःप्राल्प्त झाली. पि जवळजवळ सगळे क्वार् टणझाइटच पुनःप्राप्त झाले होते. 

 

मक्तेदाराुंना देण्याच्या सुंकल्पवचत्राुंत गाभ्याच्या पेटींतून वर वदग्दर्मशत केलेली मावहतीच वमळू 
शकली आवि त्यावरून एकसुंध व भक्कम असें क्वाटणझाइट आहे असा आभास वनमाि झाला. वललावदाराुंना 
गाभ्याच्या पेया आवि त्याुंच्या मावहतीवरून तयार केलेली मानवचत्रें एवढीच मावहती उपलब्ध झाली होती. 
पि ही मावहती अत्युंत चुकीची होती. मक्तेदाराला वदलेल्या मावहतीप्रमािें बोगद्याुंत वजनी व बळकट 
खडक प्रत्यक्षाुंत वमळण्याचे ऐवजी अवघड अशा खडकातून बोगदा काढावा लागला; व त्याकवरता त्याला 
जो जादा खचण आला तो त्याने वसूलही करून घेतला. 

 
अशा तऱ्हेच्या समन्वषेिात चुकीची मावहती गोळा केल्याने वरील घटनेप्रमािेंच बराच अवतवरक्त 

खचण करावा लागल्याची दुसरीही अनेक उदाहरिे देता येतील. यावरून सूक्ष्मप्रकारचे समन्वषेि व त्याचें 



 

अनुक्रमणिका 

योग्य वनवाचन याुंचे महत्त्व वकती आहे हे स्पष्ट वदसून येईल. भगूभांतील पवरल्स्थतीचे शक्य वततकें  यथाथण 
सुंपादन करण्याचे कामी अत्युंत पवरश्रम घेतले पावहजेत कारि केवळ त्यामुळेंच स्थापत्यशास्त्र्ास 
वबनधोक आवि काटकसरीचे खात्रीलायक सुंकल्पवचत्र तयार करिें शक्य होते. 
 
४१. मोठ्या आकाराची वेधनें  
 

छरावेधन-पद्धतीनें करण्यात येिाऱ्या धरिाच्या समन्वषेिाकवरता एक ककवा अनेक ३० ते ३६ इुंच 
वयासाची वधेनें घेण्याचा नेहमींचा वशरस्ता असतो. अशा वधेनाुंचा मोठा फायदा हा कीं, ज्या खडकातून ही 
वधेनें घेतलीं जातात त्याच्या गुिधमाववषयीं कुठल्याही तऱ्हेच्या शुंकेला जागा रहात नाहीं. हावबसच्या 
साहाय्यानें “बोसन” खुची अगर पाळण्यातून स्थापत्यववशारद ककवा भवैू्ावनक अशा वधेनसूवचकें त उतरून 
वतच्या बाजूुंची, इुंचाइुंचाची तपासिी करू शकतो आवि अशा तऱ्हेनें त्याला खडकाच्या जातींचें यथाथण 
वचत्रि करता येते फक्त या वधेनावर एकच आके्षप घेता येईल की हे काम फार खचाचे आहे. हा खचण 
साधारिपिें दर फुटास ४० ते ५० डॉलसण येतो, आवि साध्या वहरावधेनाला लागिाऱ्या खचाच्या १५ ते ४० 
पट जास्त असतो. पुश्तवान खडकाुंतील या कूपनवलकेऐवजीं ही (हीरावधेनें) समाधानकारक व 
काटकसरीचा पयाय म्हिून केलीं जातात. 

 
४२. गािे आणि नमुन्यांची देखिाल 

 
गाभे आवि नमुने घेिे, ते हलवविें, (पेटीत) ठेविे. या कृतींचे वळेी अत्युंत काळजी घ्यावी लागते. 

स्थापत्यववषयक भवूव्ानाचे ्ान असलेला वनरीक्षक वधेने घेण्याचे वळेी नेहमी उपल्स्थत असला पावहजे 
आवि वधेनातील कोितीही बावरक बाब नजरेतून न सुटेल अशी त्याने काळजी घेतली पावहजे. एकसारख्या 
आकाराच्या बळकट पेया गाभे ठेवण्याकवरता वापरण्यात येतात. साधारिपिें चार फूट लाुंब आवि १२ 
इुंच रुुं द अशा पेया वापरण्यात येतात. हा आकार सोयीस्कर असतो. या पेटींत गाभा माव ूशकेल इतक्याच 
रुुं दीचे असे कप्पे ठेवलेले असतात आवि लागलीच त्याुंत गाभे माुंडून ठेवतात. स्तरातील गाभ्याची पातळी, 
त्याचे वगीकरि, आवि इतर मावहती वचकटपट्यावर वनरीक्षक वलवहतो व त्या पेटीच्या आतल्या भागावर 
लागलीच वचकटवनू ठेवतो. त्यामुळें  वमळववलेल्या मावहतीचा सुंपूिण दृश्य-अवभलेख म्हिून पेटीचा उपयोग 
होतो. पेटी पूिणपिें भरताच वतच्यावर पेचकसाने झाकि बसवनू, ज्या पातळीपयंतचे गाभे पेटीत ठेवलेले 
असतात त्या वधेनाच्या मावहतीची वचठ्ठी नीट वचकटवनू ठेवण्यात येते. या पेया, नुंतर, स्थापत्यशास्त्र् व 
भवैू्ावनक याुंच्या अुंवतम तपासिीकवरता पाठववण्यात येतात. ही तपासिी झाल्यावर अशा पेया 
सुरवक्षतपिें गोदामामध्यें कायमच्या ठेवण्यात येतात. काम झाल्यावर या पेयाुंचा केवहाुंही नाश करण्यात 
येत नाहीं. धरि पुरें होऊन पुष्ट्कळ वषे झाल्यावरही सावणजवनक शासनाकडून केवहाुं केवहाुं धरिाच्या 
पायाच्या सुरवक्षततेबद्दल शुंका घेण्यात येते. अशा वळेीं धरिाच्या मालकाला हा अत्युंत मौल्यवान पुरावा 
म्हिून उपयोगी पडतो. 
 
४३. अणिलेखांची नोंद 
 

वधेनाची कामवगरी ज्यावर सोपववलेली असते त्याला भवूव्ानाची थोडीतरी मावहती असिें 
जरुरीचे असते. आवि या कामावर स्थापत्यशास्त्र्ाचे बावरक लक्ष असावे लागते. हे अवभलेख, सुंपूिण 
मावहतीसह तयार करून ठेविें आवि त्याुंतून कोितीही महत्त्वाची बाब वनसटून जात नाहीं हें पहािें 
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अगत्याचें आहे. हीरावधेनाचे वळेीं जे पािी वापरण्यात येते त्यातील गळती ही कधीकधीं महत्त्वाची बाब 
होऊन बसते. कारि ती खडकाुंतील खुल्या व मोठ्या वसविीचें अल्स्तत्व दाखव ू शकते. वधेनावर 
अनुिमाुंक घालावते आवि त्याुंच्या जागा वनदेशाुंक पद्धतींने ठरवनू द्यावयात. जसें— 
 

वधेन २२ न २२४५२·३ 
ई १४४५१·६ 

 
पुष्ट्कळ वळेा आकयाला अक्षराची जोड वदल्याने त्या वधेनाचा प्रकार दशणववता येतो. जसें, 
हीरावधेनाकवरताुं ‘डी’ हें अक्षर, परीक्षागताकवरता “पी”, कूपवधेनाकवरता ‘डब्ल्य’ू. गतांच्या मावहतीच्या 
अवभलेखावशवाय वनरीक्षकानें रोजचा अहवालही सुंपावदत करावा. रोज वकती वधेने घेतली, दैनुंवदन प्रगवत 
वकती झाली याची व वळेोवळेीं उद्भवलेली पवरल्स्थती व घटना याबद्दलची मावहतीही त्यात समाववष्ट करावी. 
 
४४. दाब-परीक्षा साधन 
 

वधेन पुरें झाल्यावर, पुंप व सूवचकायुंत्र बाहेर काढण्यापूवी, पाण्याच्या दाबाखाली, सूवचकेतील 
खडकात खुल्या वसवनी आहेत अगर कसे आवि खडक वकती अभेद्य आहे याची तपासिी करण्यात यावी. 
लेखकाने अनेक अन्वके्षिाुंचे वळेीं, अशा प्रकारची उपयोगाुंत आिलेली दाब-परीक्षा साधने पावहली आहेत. 
या उपकरिात, एका मोठ्या नवलकें त लहान नवलका बसववलेली असते. आकृवत २० मध्यें वदलेली मापें २ 
इुंच वयासाच्या वधेनसूवचकेला उपयुक्त होतात. दोन इुंचापेक्षा सूवचकेचा वयास जर जास्त असेल तर रबरी 
वॉशर आवि लगतच्या पोलादी वॉशरचा आकार फक्त बदलावा लागतो. ३/८ इुंच नवलकेच्या तळाशी 
आतून आवि बाहेरून पेच पाडलेले असतात आवि त्याला एक बचू आवि युग्मन बसववलेली असतात. 
बुचामुळें  सूवचकें त खालून पािी येऊ शकत नाहीं. युग्मनावर एक पोलादी वॉशर बसववलेला असतो आवि 
त्याचेवर अनेक रबर वॉशर असलेले सील तळात बसववलेले असते. हे रबरवॉशर मोटारीच्या टायरच्या 
आुंतील यूबला जे रबर वापरतात त्याचे केलेले असतात. फक्त त्याला शक्य असल्यास जास्त जाडीचे 
रबर वापरण्यात येते. त्याच्यामागे आिखी एक पोलादी वॉशर बसववलेला असतो आवि नुंतर त्यावर १२ 
इुंच लाुंबीचा, भोकें  असलेला, एक इुंच वयासाचा तुकडा बसववलेला असतो. आुंतील ३/८ इुंच नळीलाही 
भोके पाडलेली असतात. नळाला, खालच्या सीलच्या सारखेच वरही सील बसववलेले असते. 

 
वर दाखववलेली नळ्याुंची लाुंबी आवि माुंडिी या कामाला आवि नळीची लाुंबी वाढववण्याला फार 

सोयीची असते असें आढळून आले आहे. नळीला बसववलेल्या ताल्याच्या वॉशरकडे (Locking washer) 
ववशषे लक्ष द्यावें लागते. कारि, या लॉकवॉशरच्या तरतुदीमुळें, ३/८ इुंच नवलका, तुकडे जोडताना ककवा 
काढताना सूवचकेत पडत नाहीं. एवढेंच नवहे तर हें उपकरि, सूवचकें त वरखाली करताना बाहेरच्या 
आच्छादनावर भार पडतो. जर हा लॉकवॉशर वापरला नाही तर बाहेरच्या आच्छादनाचा सुंपूिण भार 
शवेटच्या युग्मनामुळें  ३/८ इुंच नवलकेवर पडतो. आवि त्यामुळें  वरचे आवि खालचे सीलचे रबरवॉशर 
तािले जातात. हा ताि खोल सूवचकाुंत इतका वाढतो कीं हें उपकरि वरखाली हलवविें जवळजवळ 
अशक्य होते. 
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४५. दाब-परीक्षा साधन वापरण्याची पद्धणत 
 

आकृतींत दाखववल्याप्रमािें ३/८ इुंच नळीला वरच्या बाजूला एक जलदाबमापक बसववलेला 
असतो. हातपुंप ककवा जोरपुंप याुंच्या सहाय्यानें पाण्याचा पुरवठा केला जातो. नळीला एक साधा पाण्याचा 
मीटर बसववतात. वनरवनराळ्या वसवनी वकती घनफूट पािी घेतात याची आवि पाण्याचा दाब व काल याुंची 
नोंद करून ठेवतात. वछद्राच्या सुंपूिण लाुंबीचाच शोध घेिें जरूरीचें असते. या वियेस तळातून आरुंभ होतो; 
उपकरिाच्या वरींल बाजूचा नट आवळण्यात येतो व त्यामुळे रबराचे वॉशर तािले जाऊन एक प्रकारचे 
सीलच वनमाि होते. नुंतर पाण्याचा दाब २५ पौंड करण्याुंत येतो सीलची उुंची, पाण्याचा दाब आवि ५ 
वमवनटाुंच्या अवधीत वकती घनफूट पािी घेतलें  याबद्दलची नोंद घेतली जाते. नुंतर, याच सवण गोष्टींची, 
पाण्याचा दाब १ चौ. इुंचास ५० पौंड करून, पुनरावृवत्त करण्यात येते. नुंतर सील सैल करण्याुंत येते. 
उपकरि एक फूट वर चढववतात आवि पुनः त्याच विया केल्या जातात. याप्रमािें वछद्राच्या तोंडाशी 
येईपयंत हे कायण चालते. काुंहीं वळेाुं वछद्राची ही तपासिी सुंवक्षप्तपिेही करता येते. प्रथम वरच्या तोंडाची 
तपासिी करावी. त्यासाठी ३/८ इुंच नळीच्या तळातून बचू काढून घ्याव.े त्यायोगें सुंपूिण वछद्राची एकाच 
खेपेंत तपासिी होऊ शकेल. जवळजवळ गळती नाहींच असे यावळेीं आढळून आले तर वछद्राची वर 
वलवहल्याप्रमािें फुटाफुटावर तपासिीं करिें अनावश्यक ठरेल. वछद्राच्या आलेखावर या वनष्ट्कषाची नोंद 
वहावी. त्याुंत वनवित स्थान, उुंची व सवण उघया वसवनींची आधेयता दशणववली जावी सवात मऊ 
सॅंडस्टोनपासून मायकावशस्ट, रॅप व गॅ्रनाइट याुंपयंतच्या ववववध रचनेच्या खडकाुंच्या पायाुंचे नमुने 
तपासताुंना जो भरपूर अनुभव आला त्यानुंतरच ही उपकरिाची कल्पना सुचली. जी जी पवरल्स्थती 
आढळण्याची शक्यता आहे त्या त्या पवरल्स्थतीला हाताळण्यासाठी हें उपकरि उपयुक्त ठरेल असा 
ववश्वास वाटतो. (अथातच) खडकाचा थरच ज्यामुळें  ववस्कटेल इतका दबाव न आिण्याची दक्षता मात्र 
घेतली पावहजे. 

 
४६. वेधनणछद्रांची पारदशीय व स्पशिक तपासिी 

 
सहा इुंची अगर जास्त वयासाच्या वधेनवछद्राुंच्या बाबतीत, दूरदर्मशकेच्या साहाय्याने, वधेनवछद्राुंच्या 

बाजू वरून प्रत्यक्षपिें तपासिें शक्य आहे. त्यासाठीं वछद्रामध्यें सोडलेल्या नळींत, टोकाला एक ववद्युत् दीप 
व आरसा बसवावा. यालाच एक चलच्छायावचत्रयुंत्र जोडलें  की वछद्राुंच्या बाजूुंची एक छायावचत्रमावलकाच 
वमळिें सुलभ होईल. [“नॉवरस धरिाच्याखाली गाराभराई केलेली हजारो वछद्रें” इुंग्लीश न्यजू रेकाडण नोवहें. २१, १९३५. पान ६९९.] 

 
नॉवरस धरिावर वधेनें घेण्यासाठीं व अवभलेखासाठीं स्पशणकाुंचाही उपयोग केला होता. 

उपकरिाचे दोनीही बाहू वछद्राुंच्या कभतीवरून सरकवीत नेले. वाटेत वसवनी येताच बाहू उघया जागीं 
येत. वर पषृ्ठभागावर एक ववद्युद्दीप प्रकावशत होई. मग तारेच्या (केबलच्या) पुढील हालचालीनीं ते बाहू पुनः 
मागणिमि करू लागत. [“धरिाच्या पायाुंत गाराभराई करण्याला साहाय्य करण्यासाठी ववकवसत झालेल्या अवद्वतीय युक्त्या. ‘न्य’ू 
इुंग्लीश-न्यजू रेकाडण ८ आ. १९३५. पान १९९] 
 

४७. द्र्यांची उपयुक्तता ठरणवण्याची ढोबळ पद्धणत 
 

धरिाच्या जागेच्या अन्वषेिाचे सुंबुंधाुंत तसेच सुंकल्पवचत्र तयार करताुंना व बाुंधकाम प्रत्यक्ष सुरू 
करताुंना द्रवयाुंच्या इष्ट असलेल्या परीक्षिाुंची चचा १६ वया प्रकरिात केली आहे. परुंतु, धरिाच्या सुंभावय 
जागेच्या पूवण पहािीचे वळेीं सुसवित प्रयोगशाळेची सुववधा, पुष्ट्कळ वेळा, सहजासहजी उपलब्ध होत नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

धरिाच्या जागेचे व तेथें वमळिाऱ्या द्रवयाुंचे व खािीचे बारकाईनें परीक्षि करण्यापूवी वनरास पद्धतीनें 
ताुंतल्या त्यात खात्रीलायक जागा वनवडिें अगत्याचे असते. वनरीक्षिानें व अगदी सोप्या व स्थूल चाुंचिीने 
काँिीटचे, मातीचे, वाहस्थावपत अगर अश्मस्थावपत धरि बाुंधण्यासाठीं तेथील द्रवयें योग्य आहेत अगर 
कसे याबद्दल सवन्नकट व साधारि पहािी करिें उपयुक्त ठरते. 

 
धरिाच्या जागेवर अगर जवळपास, पुश्तवान्, उघडाबोडका व कठीि खडक आढळला आवि 

हातोडीनें सहजासहजी त्याचा चुरा होत नाहीं असे वदसले आवि तो सहजासहजी वझजून गेल्याची वचन्हें 
जर वदसली नाहींत आवि तेथें, जागेवर वझरपण्याची वनशािी वदसली नाहीं तर तेथील पवरल्स्थती धरिाच्या 
पायास उपयुक्त आहे असें मानण्यास हरकत नाहीं. मग तेथील जागेचें तपशीलवार अन्वषेि व परीक्षि 
करिें समथणनीय ठरेल. 

 
काँिीटच्या धरिाला लागिाऱ्या अगर अश्मपटलाला उपयोगी पडिाऱ्या दगडाुंच्या खािींच्या 

पहािीचे वळेीं जर आपिाला कठीि व घट्ट दगडाची कडा उघडी पडलेली आढळून आली, हातोडीने 
आघात केल्यावर वतचे बावरक बावरक पदर वनघत नाहींत असें वदसून आले आवि तेथील दगड लवकर 
वझजत असल्याची वचन्हें आढळली नाहीत तर तो खडक काँिीट आवि अश्मपटलाला उपयुक्त होईल असें 
मानावयास हरकत नाहीं. आवि प्रकरि १६ मध्यें केलेल्या चचेनुरूप अवधक अन्वषेि व चाुंचिी करण्यास 
हरकत नाही. 

 
जर तेथील वाळू आवि रेग सुसुंस्तवरत आवि बवहुंशी क्वाट् णझ अगर कठीि अशा आग्नेय ककवा 

कायाुंतवरत दगडापासून बनलेली आढळून आली तर ती काँिीटमध्यें वमलावा म्हिून वापरण्यास बहुधा 
उपयुक्त ठरतात. ती स्वच्छ नसल्यास धुवनू साफ करता येतात. तेथील चटण ककवा अनाकार स्फवटक जर 
कठीि असेल तर तेही वापरण्यास हरकत नसते. 

 
फार सूक्ष्म कि नसलेली वाळू व रेग, मातीच्या धरिाच्या बाुंधकामाच्या पूवणभागाुंत वापरण्यास 

उपयोगी पडतात. 
 
जर अशी वाळू अगर रेग पाण्यानें भरलेल्या बादलीत टाकून हलववली आवि ते पािी फार राड 

झाले तर ते काँिीटमध्यें वमलावा म्हिून वापरण्यापूवी धुवनू घेतले पावहजे. 
 
मातीच्या धरिाच्या अभेद्य भागात वापरण्यात येिारी, खािीतून काढलेली, आसुंगीन माती हातात 

घेतली आवि चाुंगली चोळून, साध्या पेल्न्सलीच्या वयासाच्या आकाराच्या वतच्या लोळ्या केल्या आवि 
त्यावळेीं जर त्या ककवचत् ववशीिण होऊ लागल्या आहेत असें वदसले तर अशा मातींत असलेला ओलावा, ती 
माती योग्य उपकरिाुंचे साहाय्यानें सुसुंवहत करण्याचे वळेीं अडथळा आिील इतका जास्त नाहीं असें 
समजाव.े मातीच्या नम्यतासीमेची चाुंचिी करण्याची ही एक स्थूल पद्धवत आहे. (पहा प्रकरि १६.) जर 
मातींत पुरेसा ओलावा नसेल तर आिखी पािी घालिें हें नेहमीच सोपे असते. परुंतु ते पािी अवतशय 
जास्त झाले तर ते धोकादायक ठरते. जर अशा मातींत वाळू आवि रेग असली व पुरेशा प्रमािाुंत वचकटपिा 
येण्यासाठी वचकिमाती ककवा दगडाचे पीठही असले आवि ती हाताने मळून वतला बशीचा आकार वदला व 
तींत बराच वेळ पािी राहू शकले तर मातीच्या धरिाुंतील अभेद्य भागाकवरता ती उपयोगी पडेल असे मानता 
येते. 
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वाळू व रेगवमवश्रत अशा मातीच्या सूक्ष्म किात फार प्रमािाुंत जर ‘कलील’ द्रवय नसेल तर अशा 
प्रकारची बहुतेक सवण माती वाहस्थावपत धरिात वापरण्याकवरता उपयोगी पडते. (पहा अनुच्छेद ३, प्रकरि 
१६.) 

 
अशा मातीची अुंदाजी द्रवपे्ररकता ठरववण्याकवरता वर वनर्मदष्ट केलेले सूक्ष्म कि असलेली थोडीशी 

माती घ्यावी; आवि २२०° फॅरन्हीट उष्ट्ितामानापयंत ती तापवनू कोरडी करावी. नुंतर ही दामटी झालेली 
माती बोटानी चुरडून वतची पूड करावी आवि वतचा काुंही भाग एक इुंच ऊुं ची पयंत अनेक कोरया चाुंचिी-
नवलकाुंत सोडावा. नळीला बोटाने ठोके मारावते व ती बोटाने हलवावी. आुंतील माती नळींत आिखी 
खाली बसत नाही असे झाले म्हिजे वतच्याभोंवती वचकटपट्टी लावनू खूिवचठ्ठी बसवावी. नुंतर ती चाचिी-
नवलका सुमारे ⅔ पाण्यानें भरावी; मग वतचे तोंड आुंगठ्याने बुंद करून त्याुंतील मृत्कि तरुंगत रहातील 
इतकी हालवनू उभी करून ठेवावी व वतची वरचेवर पहािी करावी. चोवीस तासानुंतर एका वववशष्ट 
कबदूपयंत, पाण्याुंत, ती साुंचून रावहली व त्या साचलेल्या मातीचें घनफळ, (वचकट पट्टीनें दशणववलेल्या) 
कोरया मातीच्या घनफळाच्या दीडपटीहून जास्त नसलें  तर ती माती वाहस्थावपत धरिाच्या आुंतील 
गाभ्याच्या (Core) द्रवपे्ररिेकवरताुं सुंपूिणपिें उपयुक्त आहे असे समजाव.े उलटपक्षी, जर असें वदसून आुंलें  
कीं ती माती कोरया अवस्थेतील आयतनाच्या (Volume) २½ ते ३½ पट वाढली, तर वाहस्थावपत ककवा 
अधणवाहस्थावपत धरिाुंतील गाभ्यातही वापरल्यास ती बहुतेक फुगून जाईल. म्हिून हे द्रवय गाभ्यात मोठ्या 
प्रमािाुंत वापरता येिार नाहीं ककवा जर तें वापरिेंच जरूर असेल तर त्यातील सूक्ष्मकि वनघून जातील 
अशी काुंहीं तरी योजना करावी लागेल. वरील प्रमािात फुगिाऱ्या मातींत कोलाइड्ड्सचें प्रमाि जास्त 
असते व हें द्रवय फारच कमी सुंकोच पावलेलें  असतें असें बरेच आठवडे सतत केलेल्या वनरीक्षिावरून 
आढळून आले. 

 
अशा मातीची उपयुक्तता गुिात्मकरीत्या ठरववण्याकवरता, शल्क्तमान् अशा जवमनीवर वापरण्यात 

येिाऱ्या सूक्ष्मदशी युंत्राचा उपयोग होतो. २०० अगर त्यापेक्षा जास्त पट आवधणनशल्क्त असलेली सूक्ष्मदशी 
युंते्र हल्ली उपलब्ध आहेत. एका लहान पेटींत ती घडी करून ठेवता येतात आवि वखशाुंतून सहजपिें नेता 
येतात. खडकाचा ०·००५ वम. मी. वयासाचा कि २०० पट मोठ्या अशा एखाद्या गोयाएवढा वदसू लागतो. 
या आवधणनानें ते कि वचकट असल्यासारखे भासतात आवि त्याुंना वनवित असा स्फवटकाकार नसतो. 
कारि ते कि मोठ्या प्रमािाुंत कोलायडल असण्याचा सुंभव असतो आवि त्याुंचा वयास ०·००२ वम. मी. 
पेक्षा कमी असतो. 

 
वरीलप्रमािें ठोकळपिें केलेल्या जागेवरील चाचिीनें आवि वनरीक्षिानें अनुभवी स्थापत्यशास्त्र्, 

साधारिपिें उपलब्ध अशा (माती वगैरे) द्रवयाुंची उपयुक्तता वनवित करतो. (धरिाला लागिारी) माती 
मुरुम वगैरे द्रवये आवि जागा याुंची सुंकीिणपिें वनवड होताच, प्रकरि १६ त उहापोह केलेल्या पद्धतीनें 
प्रयोगशाळेंत मोठ्या प्रमािावर त्याुंची चाुंचिी करण्यात येते. 
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प्रकरि २ रे 
 

धरिाचं्या प्रकाराचंी णनवड 
 
१. सामान्य णवचार 

 
आतापयंत जे बुंधारे बाुंधण्यात आले आहेत त्याुंचे वनरवनराळे प्रकार कोिते आहेत, ते कोित्या 

पवरल्स्थतींत वापरिें योग्य होते, कोित्या महत्त्वाच्या बाबीवर बुंधाऱ्याच्या जागेची वनवड अवलुं बनू असते 
यासुंबुंधी या प्रकरिात थोडक्यात वववेचन करण्याचा उदे्दश आहे. तथावप पुढील प्रकरिातून चर्मचलेल्या 
वनरवनराळ्या प्रकाराुंच्या बुंधाऱ्याुंच्या बाबतींत लागिाऱ्या मावहतीचे अत्युंत सखोल ्ान असिें अथातच 
आवश्यक आहे. 

 
धरिाुंचे सामान्य प्रकार थोडक्यात खाली वदले आहेत:— 
 

भरीव भारावश्रत काँिीट बुंधारा. [या देशाुंत भरीव भारावश्रत धरिाचे दुसरे प्रकार आता जवळ जवळ लुप्त झाले 
आहेत. याकवरतावह सुंकल्पवचत्राची तत्वे एकच असतात.] 

पोकळ भारावश्रत बुंधारा. 
(कमानदार) काँिीटचा बुंधारा. 
मातीचे व दगडाचे बाुंध. 
पोलादी बाुंध. 
इतर प्रकार. 

 
वववववक्षत जागेवर कोित्या प्रकारचा बुंधारा बाुंधिें योग्य होईल आवि त्याचा उपयोग कसा होईल 

यासुंबुंधी अनुभवी स्थापत्यशास्त्र्ात पुष्ट्कळ मतवभन्नता आढळते. बऱ्याच वळेा ही वनवड प्रामुख्याने 
स्थापत्यशास्त्र्ाचे तारतम्य आवि अनुभव यावर अवलुं बून असते. तथावप त्याला बुंधाऱ्याचा प्रकार 
ठरववताुंना जागेवरील पवरल्स्थती आवि त्याला लागिाऱ्या आवश्यक बाबींच्या बुवद्धपूवणक केलेल्या 
अभ्यासाची महत्त्वाची मदत होते. 

 
या कामीं बुंधाऱ्याच्या सुरवक्षततेला अथातच प्राधान्य वदले पावहजे. काुंहीं जागी पायाुंतील पवरल्स्थती 

व इतर बाबी अशा असतात कीं त्या वठकािी काुंही प्रकाराुंचे बुंधारे सुरवक्षत रहातील असे बाुंधताच येिार 
नाहींत. ही गोष्ट लक्षाुंत आल्यावर असे वदसून येईल कीं वनवडण्यास योग्य अशा बुंधाऱ्याुंच्या प्रकाराुंची 
सुंख्या पुष्ट्कळच कमी असते. 

 
बाुंधकामाला लागिारा माल आवि तो वमळण्याची शक्यता व जागेवरील इतर वैवशष्ट्यें याुंवर 

धरिाचा प्राथवमक खचण अवलुं बनू असतो. म्हिून प्राथवमक खचाचा आगाऊ अुंदाज करिें ही आिखी एक 
महत्त्वाची बाब ठरते. 

 
बाुंधकामाला वकती वनवध उपलब्ध होईल यावर धरिाच्या प्रकाराची वनवड मयावदत असते. कायम 

बाुंधिीच्या धरिाला खचण फार येतो. जरूर वततक्या सुरवक्षततेचे पि कमी काल वटकिारें धरि बाुंधण्यास 
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कमी खचण येतो. मात्र त्याची देखभाल कायम करण्यास खचण फार येतो. कायम बुंधाऱ्याच्या बाुंधकामाचे 
मूल्य व हुंगामी स्वरूपाच्या धरिाचें मूल्य व अनुरक्षिवयय या दोन्ही मूल्याुंच्या आकयातील फरकाची 
रक्कम चिवाढ वयाजानें गुुंतववली तर अशी जमलेली रक्कम कमी खचाच्या हुंगामी धरिाच्या जलद होिाऱ्या 
ऱ्हासापायीं लागिाऱ्या शोधनवनधीस आवि अनुरक्षिास पुरेशी होते. असे असलें  तरी साधारिपिें सवात 
कायम स्वरूपाचें धरि, अुंती, जास्तीतजास्त काटकसरीचे ठरते हे मान्य कराव े लागते. सामान्यपिें, 
अशाच कायम स्वरूपाच्या धरिाची बाुंधिी केली जाते. मात्र असें धरि केवळ हुंगामी स्वरूपाच्या 
कामाकवरताच उपयोगात आिावयाचे असेल अगर पुरेसा वनवध उपलब्ध होऊ शकत नसेल तर आपिास 
हुंगामी धरि बाुंधावे लागेल. 

 
वनरवनराळ्या प्रकारच्या धरिाुंचे तुलनात्मक वववचेन पुढें केलें  आहे. 

 
२. िरीव िाराणश्रत काँक्रीिचे धरि (प्रकरि ७ ते १२ पहा) 
 

भरीव काँिीटच्या धरिाइतका भक्कम प्रकार दुसरा कोिताही नाहीं. तसेच त्याच्या अनुरक्षिास 
दुसऱ्या कोित्याही प्रकारापेक्षा कमी खचण लागतो. कोित्याही पवरल्स्थतीत अशी बाुंधिी चालू शकते. परुंतु 
अशा बुंधाऱ्याची उुंची पायाच्या बळकटीवर अवलुं बून असते. तो मातीच्या पायावर जर बाुंधावयाचा असेल 
तर बहुधा ६५ फुटापेक्षाुं जास्त उुंचीचा बाुंधता येत नाहीं. जवमनीच्या खालीं खडक जर खोलीवर असेल 
आवि हा बुंधारा जर फार उुंचीचा बाुंधावयाचा असेल तर अशा जागीं मातीचा बुंधारा कमी खचांत बाुंधता 
येतो असें पुष्ट्कळ वळेाुं आढळून आलें  आहे. कारि मातीचा बुंधारा खडकाच्या पायावर बाुंधला पावहजेच असें 
नाहीं. 

 
भरीव भारावश्रत काँिीटचे धरि सवांत सुरवक्षत असते असें जनमत रूढ आहे; हें धरि म्हिजे 

काँिीटच्या धरिाुंचा सवणसामान्य प्रकार; अथातच, साधारिपिें लोकाुंना या प्रकाराचें जास्त आकषणि 
आहे. 

 
भरीव आवि पोकळ काँिीटच्या धरिाुंच्या प्राथवमक खचातील फरक स्थावनक पवरल्स्थतीवर 

अवलुं बनू असतो. भरीव धरिात, दर घन याडण काँिीटला वसमेंट कमी लागते, साचाबाुंधिीचे काम कमी 
पडते, काँिीट घालण्यास खचण कमी येतो आवि हें काँिीट सलोह असण्याची जरूरी नसते. उलटपक्षी 
पोकळ धरिात, धरिाच्या लाुंबीच्या दर फुटास पुष्ट्कळच कमी काँिीट लागते. सगळ्यात हलक्या पोकळ 
धरिात भरीव धरिापेक्षाुं ३५ ते ४० टके्क वसमेंट कमी लागते. ज्या जागीं बाुंधकामाचा माल फार महाग पडतो 
अशा फार दूरच्या जागीं भरीव बुंधाऱ्यापेक्षाुं पोकळ धरिाला बहुधा कमी खचण येतो. परुंतु, रेल्वे लाइनच्या 
आसपास असलेल्या जागीं जािें जेथें तुलनात्मक दृष्ट्या सुलभ असते ककवा जेथें (खडी वगैरे) काँिीटला 
लागिारा माल सहज वमळू शकतो अशा वठकािीं उलट पवरल्स्थती असू शकते. 

 
लाुंकडी बाुंधकामाच्या बुंधाऱ्यापेक्षा भरीव भारवाही काँिीटचा बुंधारा नेहमींच महाग असतो. ज्या 

वठकािी लाकूड महाग असते अशा वठकािी उच्च प्रकारचे अश्मस्थावपत लाुंकडी कपजऱ्याचे धरि बाुंधले तर 
मात्र त्याला खचण कमी येिार नाहीं. 
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भारावश्रत काँिीट बुंधाऱ्याच्या कोित्याही प्रकारापेक्षा मातीच्या अगर पत्थरभरा धरिाला येिारा 
खचण नेहमींच पुष्ट्कळसा कमी येतो. मात्र त्याला लागिारा माल जवळपास आवि सुलभरीत्या उपलब्ध 
असला पावहजे. म्हिून, जर मातीच्या बाुंधिीला योग्य अशी पवरल्स्थवत असेल तर तेथें त्याचप्रकारचें धरि 
बाुंधिें सामान्यपिें पसुंत करावें लागेल. याुंत मातीच्या बाुंधकामाला काुंहीं मयादा आहेत. त्याबद्दल पुढें 
वववचेन केलें  आहे. 

 
कमानदार बुंधाऱ्याला इतर कोित्याही भारावश्रत काँिीटच्या बुंधाऱ्यापेक्षा कमी माल लागतो. 

म्हिून त्याच्या बाुंधकामास पुष्ट्कळच कमी खचण येतो. परुंतु अशा बुंधाऱ्याला योग्य अशा जागा फारच तुरळक 
प्रमािाुंत उपलब्ध होतात. याुंसुंबुंधी वववेचन पुढें केले आहे. 
 
३. पोकळ िाराणश्रत काँक्रीि-धरि 
 

प्रकरि १४ त विणन केल्याप्रमािें बरीचशी पोकळ धरिें सलोह काँिीटची टेकू देऊन बाुंधलेली 
आहेत. 

 
बऱ्याच वळेा धरिाच्या पोकळ जागेंत टरबाइन्स व इतर उपकरिें बसववण्यात येतात. आवि 

त्याुंच्याकवरता लागिाऱ्या पोकळीच्या जागेंत बचत करता येते. पोकळ धरिाच्या पायथ्यातील उत्के्षप 
टेकूुं च्यामुळें  जवळजवळ नाहींसा होतो. परुंतु, पायाुंतील खडकात जर आडवे पदर असतील तर तेथें 
वनमाि होिारा उत्के्षप नाहींसा करण्याकवरताुं अगर तो समतोल राखण्याकवरताुं ज्या अडचिी येतात त्या 
भरीव धरिाुंच्या बाबतीत येिाऱ्या अडचिीहून वभन्न नसतात. (प्रकरि ३, अनुच्छेद १७ पहा.) 

 
वरच्या बाजूस जास्त ढाळ असलेल्या पोकळ धरिाुंच्या बाबतींत काुंहीं फायदे असतात. असें 

प्रवतपादन केलें  जातें कीं, हा बुंधारा उलटूुं शकत नाहीं; कारि पाण्याच्या कोित्याही पातळीपयंत येिारा 
दाब आवि इतर दाब वमळून येिारा पवरिामी दाब नेहमी पायथ्याच्या लाुंबीच्या आुंतच असतो. अथात् हा 
फायदा प्रत्यक्षापेक्षा बराचसा काल्पवनक असतो. कारि जर योग्य तऱ्हेनें बुंधाऱ्याचें सुंकल्पवचत्र तयार केले 
तर अशा बुंधाऱ्याुंच्या दोन्हीही प्रकाराुंत, या बाबतींत काळजी करण्याचें कारि उरत नाहीं. 

 
जर पायाुंचे थर जास्त रुुं द असतील तर पायावर येिाऱ्या दाबाचा एकाुंक वनदेशाुंक, पोकळ 

बुंधाऱ्याुंत, भरीव बुंधाऱ्यापेक्षा कमी असतो. कारि त्याचे दर चौ. फू. के्षत्रफळाुंतलें  वजन भरीव बुंधाऱ्याुंच्या 
वततक्याच के्षत्रफळाुंतील वजनापेक्षाुं कमी असते. म्हिून ज्यावळेीं भरीव धरिाचे वजन तोलू शकेल असा 
पाया वमळत नाही त्यावळेीं पोकळ धरिाचा अवलुं ब केला जातो. 

 
जर बावरक अशा पोकळ धरिाुंत वापरण्यात येिारे काँिीट हलक्या दजाचे असेल तर त्याचे 

पवरिाम भरीव भारावश्रत धरिातील काँिीटच्या पवरिामापेक्षाुं फार गुंभीर होतात. आवि अशा पवरल्स्थतींत 
पािी अवतशय गोठेल अशा थुंड हवते, पोकळ धरिाुंत, ववशषेेंकरून बराच त्रास होतो. अथात् हा दोष 
धरिाच्या प्रकाराचा नसून ते बाुंधताुंना वापरलेल्या पद्धतीचा आहे. 
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४. कमानदार काँक्रीिचे धरि 
 

(प्रकरि १३ पहा.) ज्या बुंधाऱ्याची उुंचीच्या प्रमािाुंत लाुंबी कमी असते अशा वठकािींच चापावश्रत 
काँिीट बुंधारा बाुंधण्यात येतो. तसेच तेथें येिारा कडेचा दाब सहन करू शकतील इतक्या बळकट दरीच्या 
दोन्ही बाजू असल्या पावहजेत. पवरल्स्थती अनुकूल असेल तर इतर कोित्याही काँिीटच्या धरिापेक्षा याला 
माल कमी लागतो. वशवाय वटकाऊपिा तेवढाच असतो. म्हिून पवरल्स्थतीचा कौल वमळताच असा बुंधारा 
बहुधा बाुंधला जातो. परुंतु, दुदैवानें अशा प्रकारच्या धरिाला अनुकूल अशा जागा फारच दुर्ममळ असतात. 

 
(धरिावर) बाहेरून पडिाऱ्या दाबाला प्रवतरोध करण्याकवरताुं चापावश्रत धरिाच्या वजनाचा 

केवहाुंच उपयोग होत नाहीं. म्हिून या धरिाचे बाबतींत सुंकल्पवचत्र तयार करताुंना उत्थापनाच्या 
पवरिामाचा ववचार करिें महत्त्वाचे आहे असें मानण्याुंत येत नाहीं. 

 
५. मातीचा बंधारा 

 
(प्रकरि १७ ते २० पहा.) जर जागेवर बाुंधकामाला लागिारे द्रवय ववपुल प्रमािाुंत वमळत असेल 

तर काँिीटच्या कुठल्याही प्रकारच्या भारावश्रत धरिापेक्षा पुष्ट्कळच कमी ककमतीत असे मातीचे बुंधारे 
बाुंधता येतात. परुंतु, अशा प्रकारच्या धरिाुंना एक मयादा पडते. पुराच्या पाण्याला अवधक योग्य असा 
साुंडवा उपलब्ध करून देिें आवश्यक असते. बुंधाऱ्याच्या माथ्यावर चाुंगली फरशी केली तरी त्यावरून 
सरळ पुराचे पािी वाहूुं देिें धोक्याचे असते. धरिाच्या लाुंबीच्या दर फुटास, पुराचें पािी वाहून जाण्याचे 
मान अगदी थोडें असेल तर धोका कमी असतो. म्हिून अशा प्रकारच्या धरिाला योग्य असा साुंडवा ठेविें 
अपवरहायण असते. काुंही साुंडवयाुंचे बाबतींत धरिाची जवळजवळ उपलब्ध होिारी जास्तींत जास्त लाुंबी–
ककबहुना सवणच लाुंबी–उपयोगाुंत आिावी लागते. अशा बाबतींत मातीच्या धरिाचा ववचारच सोडून द्यावा 
लागतो. क्षरिक्षम मातींतील पाझराचे पाण्याचें पवरमाि, पािी जेवढी लाुंबी आिमून जाईल वतच्या वयस्त 
प्रमािात असते. म्हिून ज्या वठकािी पायाची जागा क्षरिक्षम असते अशा जागीं उुंचीच्या मानानें तळाुंतील 
रुुं दी जास्तीत जास्त असेल असें मातीचें धरि बाुंधिें फार सोयीचें ठरतें. 

 
योग्य प्रकारें अनुरवक्षत असलेले मातीचे धरि इतर उत्तम धरिाइतकेच वटकाऊ असूुं शकते. 

धरिाची अुंवतम ल्स्थती पूिण झाल्यावर आवि ते घवनष्ट, जलाभेद्य झाल्यावर आवश्यक असा अनुरक्षिाचा 
खचणही झपायानें कमी होऊ लागतो. त्यावर योग्य प्रकारची हरळी उगवल्यावर पाण्याने त्यावरील मातीही 
धुपून जात नाहीं. ज्या वठकािच्या वनसगण सौंदयांत कमींत कमी बदल वहावा अशी अपेक्षा असेल तेथें भदूृश्य 
कायम राखण्याचे दृष्टीनें मातीच्या धरिाची उपयुक्तता वनःसुंशय फलदायी ठरते. 

 
६. लाकडाचे बंधारे 
 

(पहा प्रकरि २२ वें.) हुंगामी धरिाुंचा आदशण प्रकार म्हिजे लाकडाचे धरि होय. अथातच, 
नीटपिें सुंकल्पवचत्रि केलें , नीट बाुंधकाम केलें  व अनुरक्षिही नीट झाले तर ५० वषें ककवा जास्त कालही 
हे वटकू शकते. अनुरक्षिाचा खचण मात्र इतर प्रकाराुंच्या मानानें भलताच येतो. 
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लाुंकडी बुंधारे क्ववचतच जलाभेद्य असतात. खरें साुंगायचें म्हिजे लाकूड वटकववण्याच्या दृष्टीनें 
थोडीशी गळती आवश्यकच ठरते. ज्या वठकािीं जलाशयाला खचण फार येतो तेथें मात्र अशी गळती हा दोष 
होय. 

 
अशा तऱ्हेचा बुंधारा, पुष्ट्कळ वळेाुं, नरम पायावर बाुंधला जातो. कारि अशा वठकािीं काँिीटचा 

बुंधारा बाुंधिें शक्यच नसते. तसेंच काँिीट धरि जर खचलें  तर तेथें बुंधाऱ्याला गुंभीर धोका वनमाि होतो. 
लाकडी बुंधारा मात्र जरी थोडासा खचला तरी ते चालू शकते. धरि बाुंधताुंना खचाला कमी रक्कम 
वमळाल्यामुळें  परुंतु, भववष्ट्य काळात, कायम स्वरूपाच्या धरिाचे उवद्दष्ट असताुंना, लाकडी बुंधाऱ्याचा 
कुुं डनबाुंध म्हिून उपयोग करिें शक्य होईल. 

 
७. पोलादी बंधारे 

 
या देशात (अमेवरकेत) आतापयंत फक्त तीनच पोलादी बुंधारे बाुंधण्यात आले आहेत. कोित्याही 

प्रकारच्या काँिीटच्या भारावश्रत धरिापेक्षा हा पोलादी बुंधारा अत्युंत कमी खचांत बाुंधता येतो आवि त्याचे 
इतरही बरेच फायदे आहेत असे प्रवतपादन करण्यात येते. यासुंबुंधीं प्रकरि १९ मध्यें उहापोह केला आहे. 
मात्र जे पोलादी बुंधारे बाुंधण्यात आले आहेत त्याुंना पायाुंत दृढमूल करावे लागते. अशा तऱ्हेची तरतूद 
काँिीटच्या भारवाही धरिाुंचे बाबतींत जरी शक्य असली तरी ही प्रथा चाुंगली आहे असें मानले जात नाही. 

 
८. इतर प्रकारचे बंधारे 

 
दुसऱ्याही अनेक प्रकारच्या बुंधाऱ्याुंची सुंकल्पवचत्रें तयार करण्यात आली आहेत आवि ते बाुंधलेही 

गेले आहेत. यात वववशष्ट आकाराची वचरेबुंदी धरिें, चवलत धरिाुंचे वनरवनराळे प्रकार, आवि इतर धरिें 
याुंचा समावशे होतो. परतु, अशी धरिें हा बाुंधकामाचा एक अनन्य प्रकार आहे असे मानाव ेलागेल आवि 
वववशष्ट पवरल्स्थतींतच त्याचा उपयोग करावा लागेल. अतएव त्याुंची इतर धरिाुंशी, सामान्यपिें, तुलना 
करिें योग्य होिार नाहीं. 
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प्रकरि ३ रे 
 

पायाची पूवितयारी आणि त्याचे संरक्षि 
 

१. सामान्य णवचार 
 

१. सविसाधरि णवचार 
 

१. णवषयाची ्यापकता 
 

इतर सवण प्रकारच्या धरिाुंच्या पायाुंचे बाबतींत वनमाि होिाऱ्या समस्या काँिीटच्या धरिाुंच्या 
बाबतींतही बहुताुंशी आढळून येतात. म्हिून या प्रकरिात पायाुंची पूवणतयारी आवि सुंरक्षि यासुंबधीं 
सामान्यतः आवि काँिीटच्या धरिाच्या पायासुंबुंधीं ववशषेतः ववचार केला आहे. ज्यावळेीं इतर प्रकाराुंच्या 
बाबतींत ववशषे गोष्टी आढळतील तेवहा त्या प्रकाराुंचा ववचार केला जाईल. 

 
२. सामान्य णवचार 

 
कोिच्याही प्रकारें भारि, क्षरि अगर वझरपि याुंचेमुळें  पवरिाम होईल अगर याुंचेवर पवरिाम 

करील अशा धरिाच्या खालील अगर सवन्नकट असलेल्या के्षत्राच्या सवण भागास “पाया” ही स्ा वापरण्याुंत 
आली आहे. धरिाच्या जागेवरील पायाचे अन्वषेि, आवि ज्या मावहतीवरून सुंकल्पवचत्र तयार करण्याुंत 
येते त्याुंतील चाुंचिीच्या व तत्सुंबुंधी इतर मावहतीच्या सुंकलनासुंबुंधीचा ववचार प्रकरि १ व १६ मध्यें केला 
आहे. 

 
बुंधाऱ्याचें वजन पेलण्याकवरताुं व तसेच त्याचे घसरि रोखण्याकवरता पुष्ट्कळ प्रमािात जेथें शल्क्त 

उपलब्ध होऊ शकेल अशी जागा पायाकवरता उत्तम आहे असें समजावें. ज्यातून गळती फार होत नाहीं व 
ज्यात शक्य वततका कमी उत्के्षप होतो असा घवनष्ट दगड पायात असला पावहजे. तसेच बुंधाऱ्यावरून अगर 
त्याुंतील वनगणमद्वाराुंतून वहािाऱ्या पाण्यामुळें  त्याला हानी होईल असा तो असू नये. 

 
चाुंगल्या पायाला लागिाऱ्या आवश्यक गोष्टी उपलब्ध वहावयात म्हिून बरीच पूवणतयारी करावी 

लागते. ज्या भारावश्रत धरिामध्यें वबघाड होतात त्यापैकीं शकेडा ९० टक्क्याहून जास्त वबघाड पायाुंतील 
कमतरतेमुळेंच झाले आहेत असें अनुमान आहे. म्हिून धरिाचा प्रकल्प तयार करताुंना या वववशष्ट भागाचें 
सुंकल्पवचत्र तयार करण्याकडे योग्य लक्ष देिें अत्युंत महत्त्वाचें आहे. धरिाचे सुंकल्पवचत्र तयार 
करिाराच त्याचें बाुंधकाम करील असें नेहमींच होते असें नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. कारि वचत्र तयार 
करतेवळेीं तो ज्या गोष्टी गृहीत धरतो त्या पायाुंतील करावयाची पूवणतयारी व त्याची वयाल्प्त यावर अवलुं बून 
असतात. म्हिून धरिाुंचे बाबतीत नेहमीं सुंकल्पवचत्रकारानें धरिाच्या बाुंधकामासुंबुंधी वववशष्ट वववरि 
तयार करावे आवि त्या कामावर त्याचीच देखरेख असावीहें श्रेयस्कर आहे. 

 
ज्या वठकािीं अवधभार उथळ असतो तेथें खडकापयंत पाया काढण्यासाठीं तो नेहमीं काढून 

टाकावा लागतो. पि जेथें तो अवतशय खोल असतो अशा वठकािीं ६५ फूट उुंचीपयंतचे बुंधारे मातींत 



 

अनुक्रमणिका 

बाुंधण्याुंत आले आहेत. खडकावर बाुंधलेल्या धरिापेक्षा मातीवरील धरिाचा खचण फार येतो. म्हिून खडक 
फार खोलही नाहीं अगर उथळही नाहीं अशा जागी कोित्या प्रकाराचा बुंधारा बाुंधावयाचा हे एक 
अथणशास्त्रीय प्रमेय ठरते. 

 
२. खडकांतील पायावरील उपचार 

 
३. पायांतील खडकाचा अंणतम पृष्ठतल 
 

वरवरचा खडक नेहमीं अवतशय वझजलेला असतो आवि धरिाला आधार म्हिून त्याचा उपयोग 
करता येत नाहीं. काुंहीं वळेाुं योग्य खडक वमळेपयंत बऱ्याच खोलीपयंत पाया खोदावा लागतो. 

 
खडकाुंतील खुदाईचे वळेीं सुरुुं गाचे जागेखालील चाुंगला दगड स्फोटानें वछन्नववल्च्छन्न होिार 

नाहीं याकडे नेहमीं ववशषे लक्ष पुरवावें लागते. खडकाुंतील अखेरचे एक अगर दोन फूट अुंतर (स्फोट 
करून न काढता) पाचरीनें व पहारीनें वढलें  करून खोदले पावहजे असे वववशष्ट वववरिात मुद्दाम वनर्मदष्ट 
केलेले असते. बाुंधकामाुंतील अनुभवी तज््ाला नेहमींच लक्षाुंत ठेवावें लागतें कीं पायाच्या दगडाुंच्या 
अुंवतम पषृ्ठतलाुंतील कोिताही भाग त्याच्या पूवणल्स्थतीपासून ववचवलत होता कामा नये आवि त्याुंतील 
कोिताही थर वढला होता कामा नये आवि हे उवद्दष्ट साधण्यासाठीं योग्य पद्धतीकह त्याला आपोआपच 
सुचते. 

 
ग्रॅंडकूली धरिाचे वववशष्ट वववरिात असें नमूद केलें  होतें कीं सुंकल्ल्पत खुदाईतील उरलेल्या 

भागाचा स्फोट करण्याकवरता घेण्यात येिारे कोितेही वछद्र त्या खोलीच्या ⅔ पेक्षाुं जास्त खोल असूुं नये. 
 
पायाच्या पषृ्ठतलाप्रमािें त्याच्या आुंतही घसरिाला पुरेसा अडथळा असिें इष्ट असते. एकाद्या 

जागीं, इतर सवण दृष्टीनें पायाुंतील दगड चाुंगला व घवनष्ट असतो. पि त्याुंतील काहीं समतल थर 
जवळजवळ असले तर त्यावरून बुंधारा घसरण्याची शक्यता वनमाि होते. म्हिून अशा वठकािीं  
धरिापासून अनुप्रवाही वदशनेें घसरि–बलास प्रवतरोध करण्याकवरताुं पुरेशा तलल्स्थत दगडाचा भार 
उपलब्ध वहावा म्हिून आ. १ मध्यें दाखववल्याप्रमािें धरिाच्या चवयापाशीं पक्कड वमळण्याकवरताुं तेथें 
पुरेशा खोलीपयंत पाया खोदला पावहजे. म्हिजे त्याचे वजनाने धरिाच्या घसरिाला प्रवतरोध होईल. जर 
तेथील दगड चाुंगला नसेल तर बुंधाऱ्याच्या चवयाखालील दगड ‘रेखावेधन’ पद्धतीने काढून टाकावा 
लागेल. 
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आकृणत १. डावया अुंत्याधाराचा छेद. अमेवरकन फॉल्स धरि. स्नेक नदी. इडॅहो. (आधार ६; अनु.४०) 

 
मऊ आवि वबनजोड असा शले खोदाईत आढळला व त्याचे थर कमकुवत व जवळजवळ आडवे 

असले तर तेथील ककवा इतर कमकुवत पायाुंचे बाबतींत घसरि थाुंबववण्याची शल्क्त त्याचे चवयात आहे 
अशी खात्री देता येत नाहीं. अशा वळेीं धरिाच्या चवयाखालीं एक खोल खुंदक रेखावधन आवि ब्रोकचग 
पद्धतीनें खोदण्याुंत येतो व त्यात प्रबवलत काँिीट बुंधाऱ्याशीं  दृढमूल करण्यात येते. (पहा—आकृवत २.) 

 
बुंधाऱ्याचा पाया आवि त्याचें बाुंधकाम याुंचें परस्पराशीं जास्तीत जास्त बुंधन रहावें म्हिून 

पायातील अखेरच्या दगडाचा पषृ्ठतल अगदीं स्वच्छ करण्यात येतो. नाहींतर असा पषृ्ठतल आवि वरील 
बाुंधकामाचा तळ यामध्यें घाि रहाते, मग ती कोित्या प्रकारची का असेना ! त्यामुळें  पाया आवि वरील 
बाुंधकाम यामधील सुंयोग पूिणपिें नाहींसा होतो आवि पायाुंतील दगड स्वच्छ करण्याचा उदे्दशच सुंपूिणतया 
ववफल होतो. 

 
पायाचा पषृ्ठतल पवरिामकारकपिें स्वच्छ करण्यास अवतदाबावश्रत पािी व हवा याुंच्या वमश्रिाच्या 

झोतासारखे दुसरे कोितेही उत्तम साधन उपयोगी पडिार नाहीं. अशा झोताच्या साहाय्यानें दगडाुंतील 
उभ्या वचरा आवि खूप खोलवर असलेल्या जलगवतकाही स्वच्छ करता येतात. अशा वचरात चुना घट्ट 
बसवनू त्या बुंद करण्यात येतात. काँिीटच्या बुंधाऱ्याुंच्या बाबतींत स्वच्छ केलेल्या पायाच्या पषृ्ठतलावर 
जास्त वसमेंट वापरलेला एक इुंच जाड चुन्याचा थर काँिीट टाकण्यापूवीं पसरण्याुंत येतो आवि यासुंबुंधीं 
पुष्ट्कळ वळेाुं वववरिाुंत वनदेशन केलेलें  असते. 
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आकृणत २. स्टोनी नदीवरील धरि. (एफ. डब्ल्य.ू शीडेनहेम, र.ॅ अमे. सो. वस. ई. १९१७ पा. ९०७). 

 
काँिीट टाकतेवळेीं (जागेवर) जलगता रहािार नाहींत अशी कटाक्षाने काळजी घेतली पावहजे. 
 
खडकाच्या पायाुंत दगडाुंचे लोंबते थर असू नयेत; तसेच दगडाचा उभा छेद शक्यतो अगदी खडा 

असूुं नये. ज्या वठकािीं असा खडा पषृ्ठभाग दगडाुंतील उभ्या बुंधनरेषेशीं जुळलेला असतो तेथें तो 
अपवादात्मक समजण्यात यावा. अशी पवरल्स्थती टाळण्याचें कारि हें आहे कीं अशा वठकािीं खडकाुंत 
सकुुं चनामुळें  तडे पडतात; आवि तेथें अवतशय कतणन-प्रवतबल वनमाि होते. 

 
४. पायाच्या खडकांतील दोषावर उपाय 

 
साधारि उुंचीच्या बुंधाऱ्याचें वजन तोलू शकेल अशी पुरेशी शल्क्त बहुतेक वबनवझजलेल्या जोड 

दगडाुंत असते. परुंतु, वशवि अगर स्तरभुंग आवि वझजलेले अगर चुरा झालेले भाग यामुळें, पायाुंत सुटे वा 
अुंशतः सुटे टोळ वनमाि झालेले असतात. बुंधाऱ्याच्या वजनाने ते ककवचत् सरकण्याचा सुंभव असतो. अशा 
दगडाुंच्या बाबतींत ववशषे काळजी घेिें जरुरीचें असते. 

 
अनुच्छेद ७ मध्यें दाखववल्याप्रमािें अरुुं द वशविी अगर स्तरभुंगाची जागा अनेक वेळाुं स्वच्छ धुवनू 

त्यात गाराभराई करण्यात येते. जर वशविी रुुं द असतील अगर दगड वझजलेला वा फुटलेला असेल तर 
त्याुंतील द्रवय खरडून काढून त्या वशविी पुनः काँिीटनें भरून काढावया लागतात. पूिण झालेल्या 
खोदकामात आढळलेले खराब द्रवयाचे थर जेवहाुं जवळजवळ आडवे असतात तेवहाुं त्या द्रवयात उभी 
सूवचका अगर मोठ्या वयासाचे वधेन वछद्र घेऊन (प्रकरि १ अनुच्छेद ४१) आवि त्या वशविी वड्र्टमध्यें 
धुवनू, स्वच्छ करून त्यावरील कठीि दगड खोदण्याऐवजीं त्या काँिीटनें भरून घेिें काही वळेा 
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काटकसरीचे होते. खडकात जर पोकळी अगर द्राविनवलका असल्या तर त्यावरही अशा तऱ्हेचे उपाय 
करण्यात येतात. 

 
जेवहाुं धरिाची उुंची कमी असते तेवहाुं पायाुंतील साधारि मानानें नरम असलेल्या दगडातील 

लहानलहान भाग बुंधाऱ्याखाली तसेच राहू वदले जातात. कल्पना अशी कीं धरि त्यावर कमान करून उभे 
राहील. परुंतु, जर, मोठ्या आकाराचे उभे अनुप्रस्थ स्तरभुंग पायात आढळले तर पुष्ट्कळ वळेा ते स्वच्छ 
धुवनू त्याच्या तोंडावर कमान होईल इतक्या खोलीपयंत काँिीटने भरून घेण्यात येतात. मात्र अशा वळेीं 
खोदाई आवि गारा-भराई धरिाच्या वरच्या बाजूला जलावरोधक होईल इतक्या खोलीपयंत करण्याची 
काळजी घेण्यात येते. 

 
शलेसारखा दगड उघडा पडला कीं त्याचें ववच्छेदन होऊ लागते. अशा प्रकारच्या खडकाुंच्या 

पायात काँिीट टाकावयाच्या अगदीं थोडा वळे आधीं अखेरची साफसफाई करण्यात येते. नाहींतर तो 
खडक कोरडा होण्याची भीवत असते आवि ज्यावळेीं तो पुनः काँिीटमधील पाण्यानें सुंपृक्त होतो तेवहा 
पाया आवि बुंधारा याुंच्या दरम्यान मातीचा थर वनमाि होतो; व त्याुंचें एकमेकाशीं बुंधन रहात नाहीं. यामुळें  
तेथील स्खलन-प्रवतरोधकता कमी होते. 

 
ज्या खडकाुंचा फुलण्याच्या वियेनें जलद ववच्छेद होतो अशा खडकाुंच्या बाबतींत काुंही 

पराकोटीच्या उदाहरिाुंत, पाया उघडा करताक्षिींच त्यावर वबयूमेन अगर ॲस्फाल्ट सारख्या 
जलरोधकाुंचा थर देण्यात येतो. नरम शलेमध्यें ही प्रविया अत्युंत महत्त्वाची गिली जाते. वशवाय यामुळें  
शले आवि काँिीटमधील बुंधनशल्क्त वाढते. 

 
५. खडकांच्या पायामधील गळती 
 

सुंपूिणपिें अभुंग असलेला तळखडक कवधकाळीं वदसलाच तर त्याुंतून गळती अगर पाझर 
थोयाशा प्रमािाुंत अपेवक्षत असतात. तळ खडकाुंतील गळतीला आके्षप हा कीं त्यामुळें  जलाशयाुंतील 
पािी फुकट जाते आवि तें वाईटही वदसते. फक्त माती अगर वाळू याुंच्या मध्यल्स्थत थरातून असें पािी 
वझरपलें  तर त्याला आके्षप घेण्याचें कारि नसते कारि ते धुवनू जाते. सजल पाया आवि अवतशय उत्के्षप 
याुंचा अन्योन्य सुंबुंध अवश्यतया वनिायक नसला तरी जोडला जातो. 

 
हलक्या दजांचे पायाुंचे बाबतींत गळतीचें प्रमाि कमी रहाण्याकवरताुं धरिाचे टाचेखाली 

काटबाुंधाची अगर कृवत्रम जलाभेद्य अवरोधकाची तरतूद करिें जरूरीचें असते. खडकाुंतील पायासाठीं 
दोन प्रकारचें काटबाुंध सामान्यपिें उपयोगाुंत आितात. पवहल्या प्रकारात पायाचे खड्ड्यात चाऱ्या खिून 
त्या काँिीटने भरून काढण्यात येतात. पायाचे खडकाुंत अुंतराअुंतरानें वधेनें घेऊन ती दाबयुक्त गाऱ्यानें 
भरिें हा दुसरा प्रकार आहे. या दोन्हींत पवहला प्रकार जास्त श्रेयस्कर असतो कारि तें काम वाजवी 
खचात करता येते. गारायुक्त काटबाुंधाची पद्धवत सवणसाधारिपिें उपयोगाुंत येण्यापूवीं क्ववचत् प्रसुंगी 
काँिीटचा काटबाुंध ५० फूट अगर जास्त खोलीपयंत नेण्यात आला होता. जरी त्याचे फायदे उघड असले 
तरी गारायुक्त काटबाुंध सवणसाधारिपिें उपयुक्त असतो आवि त्याला खचणही कमी येतो असें आढळून 
आले आहे. 
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धरिाच्या पायथ्यावरील उत्के्षप काुंटबाुंधामुळें  कमी होतो याबद्दल “मातीतील पाया” या 
शीषणकाखालीं वदग्दशणन केलें  आहे. काटबाुंधाच्या खालच्या वदशसे घेतलेल्या जलवनःसारि वछद्रामुळें  
गळतींत थोडी वाढ होते. यासुंबुंधीही पुढें उहापोह केला आहे. 

 
प्रकरि ७, अनुच्छेद ५ मध्यें उत्के्षपासुंबुंधी सामान्य वसद्धान्ताचें वववचेन केले आहे. पायामधील 

द्रवदाब वनवित करिें, पाझराुंची वदशा, जलवनःसारि, नाल्याुंचे पवरिाम आवि काटबाुंधाचा प्रभाव 
यासुंबुंधी वववरि अनुच्छेद १४ मध्यें व त्यानुंतरच्या “मातीच्या पायासुंबुंधीच्या” लेखाुंत केले आहे. 

 
६. शलैयुक्त पायांतील गारािराई 

 
पायाुंतील खडकाुंत घनता वनमाि करून त्याुंतील गळती थाुंबवविें, उत्के्षप कमी करिें, आवि 

वशवियुक्त व वचराळलेल्या खडकाचे घनीकरि करून त्याला जास्त बळकट करिें या कायाकवरता 
शलैयुक्त पायात गाराभराई करण्यात येते. या लेखात घनता वाढववण्याकवरता उपयोगात आिण्यात 
येिाऱ्या पद्धतींचा ववचार केला आहे आवि नुंतर ७ वया अनुच्छेदाुंत दृढीकरिाकवरता जी गाराभराई 
करण्यात येते वतचें विणन करण्याुंत आले आहे. 

 
शुद्ध वसमेंट आवि पाण्याच्या वमश्रिाचा गारा तयार करण्यात येतो. बऱ्याच वळेा त्यात इतरही द्रवय 

वमसळण्यात येते. त्यासुंबुंधी मावहती नुंतर देण्यात येईल. खडकाुंच्या भेगात ज्यावेळी वाहते पािी आढळून 
येते त्यावळेी ॲस्फाल्टयुक्त गाराभराईची एक वववशष्ट पद्धवत वापरण्यात येते. त्यासुंबुंधीचा उहापोहही नुंतर 
करण्यात येईल. 

 
गाराभराईची पद्धत आुंधळेपिानें अुंमलात आिू नये. खडकाुंतील स्तरभुंगाच्या जागा, द्राविनाल्या 

आवि इतर कमकुवत के्षत्रें याुंचा प्रकरि १ मध्यें विणन केल्याप्रमािें प्राथवमक वधेनवछद्रें घेऊन सखोल 
अभ्यास करावा. या अभ्यासामुळें  गाराभराईचें काम यशस्वीरीत्या पुरे करण्यास मदत होते आवि काही 
वठकािी असा अभ्यास अपवरहायणही ठरतो. 

 
काटबाुंध अगर ‘पटलाकार’ गाराभराई करण्याकवरता जी वछद्रें खडकाुंत घ्यावी लागतात त्यापैकीं 

सवांत जास्त खोल वछद्राची खोली पायाुंतील खडकाुंच्या गुिधमावर अवलुं बनू असते. खडकाच्या 
पषृ्ठभागावर असलेल्या जलल्स्थत दाबाच्या एक चतुथांश इतक्या कमाल खोलीवर खडकाच्या 
पषृ्ठतलाखालीं ही गाराभराई करण्यात यावी असा जो साधारि वनयम आहे तो इतका चुकीचा आहे कीं 
त्याचा गुंभीरपिानें ववचार करावयाची गरज नाही. वकती खोलीपयंत गाराभराई करावी हे ठरववण्याचा 
एकमेव मागण म्हिजे वनरवनराळ्या पातळीवर, खडकाुंतील ववरल भागातून पािी वकती गळून जाते हें 
जलदाबचाचिीवरून ठरवविें हा होय. 

 
प्रत्येक वछद्रामधील ही चाुंचिी करण्याकवरताुं ठराववक दाबाचे स्वच्छ पािी अशा वछद्रात पुंप करून 

त्यातून वझरपून येिाऱ्या पाण्याचे मापन करण्यात येते. (प्रकरि १, अनुच्छेद ४४ पहा.) 
 
पायाुंतील खडक त्याच्या खोलीच्या मानानें घवनष्ट असतोच असें नाहीं. अशा खडकाुंतील पायाुंचे 

बाबतींत वाचकाुंनीं अ. छे. १५ पहावा. या अनुच्छेदाुंत मातीतील काुंटबाुंधासुंबुंधी चचा केली आहे; आवि जे 
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खोल काटबाुंध जलाभेद्य द्रवयापयंत नेण्यात येत नाहींत त्याुंच्या वनरथणकतेची कल्पनाही देण्यात आली 
आहे. 

 
धरिाच्या पाण्याकडील बाजूच्या खडकाच्या भागात एका अगर अनेक वछद्राुंत गाराभराई करून, 

“पटलाकार गाराभराई” करण्यात येते. खोल असलेल्या वछद्रात, जास्त दाबाची, एकापेक्षा जास्त ओळीत 
वछद्रें घेण्याची साधारिपिें जरूरी पडत नाहीं आवि तशी जरूरी पडलींच तर खडकाच्या पृष्ठतळाच्या 
जास्त रुुं द भागाचे घनीकरि करण्याकवरता अनेक समाुंतर पि उथळ वछदे्र त्यात घ्यावी लागतात. 

 
जेथें उभ्या वशविी आढळात येतात तेथें त्याुंचा छेद करण्याचे दृष्टींने वतरकी वछद्रें पाडावी 

लागतात. पुष्ट्कळ वळेाुं एकमेकाला लागून असलेली वछदे्र गाऱ्याच्या पातळींत, एकमेकाशीं ववरूद्ध कोन 
करून आडवीवतडवी पाडण्यात येतात. 

 
ज्या वठकािीं गारापटलाकवरताुं घेण्यात येिारी सवण वछदे्र एकसारख्या खोलीची असतात तेथें 

गाराभराई करिें सवांत सोपें जाते. कमी उुंचीच्या धरिात ही पद्धत नेहमी वापरली जाते. ज्या वठकािीं 
एका वववशष्ट थराचे वर खडकाची प्रवशे्यता तौलवनकरीत्या सारखी असते आवि जेथें तो खडक जास्त 
घवनष्ट असतो अशाुं खडकाच्या बाबतींत उुंच धरिाकवरताही ही पद्धत वापरण्यात येते. अशा वळेी 
“ववपावटत अुंतरक” पद्धतीचा अवलुं ब करण्यात येतो. खडकाुंच्या गुिधमानुसार १५ ते २५ फूट अुंतरावर 
प्रारुंवभक वछदे्र घेण्यात येतात. नुंतर पाण्यानें त्याुंची चाचिी करून त्यात गारा भरण्यात येतो. नुंतर दुसऱ्या 
टप्प्यात वततकीच मध्यवती वछद्रें घेण्यात येतात आवि तपासिी करून त्यात गारा भरण्यात येतो. अखेरच्या 
टप्प्याुंत आिखी वछद्रें खोदण्यात येतात आवि तपासून त्यात गाराभराई करण्यात येते. अशा रीतीनें 
पवहल्या टप्प्याुंतील वछद्राुंतील अुंतर ¼ इतकें  कमी करण्यात येते. कोित्याही एका वछद्राच्या 
तपासिीवरून काढलेल्या वनष्ट्कषावरून, पूवी गाराभराई केलेल्या दोन वनकटवती वछद्रामधील पायाुंच्या 
तुलनात्मक घनतेची कल्पना येऊ शकते. म्हिून ही प्रविया (खडकाुंत) पुरेशी घनता वमळेपयंत 
टप्प्याटप्प्याुंनीं करण्यात येते. 

 

 
आकृणत २ (अ) लहॉण्टन धरिाच्या पायातील क्षरिातील अनेक ग्यालन पाण्याचे वनरीक्षि आवि वनरवनराळ्या 

वधेनाुंमधील गाराभराईला लागिारी समेटची पोती यासुंबुंधी. इुंल्ग्लश रेकॉडण, खुंड IXVII, प.ृ ३४०). 
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आकृवत ि. २ (अ) मध्यें लहॉण्टन धरिात केलेल्या चाुंचिीचे वनष्ट्कषण दाखववले आहेत. तेथील 
वछद्रें इतकी जवळजवळ घेतली होती कीं दोन फूट अुंतराच्या दोन राुंगामध्यें ती ववखुरावी लागलीं. परुंतु 
दुसऱ्या राुंगेतील फारच थोया वछद्राुंची गाराभराई करिे जरूर आहे असे आढळून आले. काही वठकािी 
पायातील दगड कमकुवत असतो; व त्याचें सुंस्तरि समतल झालेलें  असते. तसेच गाऱ्याच्या दाबाने त्याचे 
स्तर उचलले जाण्याची शक्यता असते. अशा दगडात जास्तींत जास्त पातळीवर बऱ्याच दाबाची गाराभराई 
करावी लागते. ही विया टप्प्याटप्प्यानें गाराभराई करून करण्यात येते. यासुंबुंधी मावहती पुढे वदली आहे. 

 
या पद्धतींत प्रथमतः कमी खोलीचें वछद्र घेतलें  जाते आवि त्याुंत कमी दाबानें गाराभराई करण्यात 

येते. गारा घट्ट होण्यापूवींच तें वछद्र स्वच्छ करून त्याुंत पुनः अवधक खोलीपयंत वेधन करण्यात येते आवि 
जास्त दाबाखाली त्याुंत गारा भरण्याुंत येतो. ही विया त्या वछद्राची अखेरची खोली पोहोचेतों चालू 
ठेवण्यात येते आवि नुंतर त्याची सवात जास्त दाबाखाली गाराभराई करण्यात येते. 

 
दुसऱ्या एका पद्धतींत असें वछद्र प्रथमच सुंपूिण खोलीपयंत वधेण्यात येते सवात खालील जास्तींत 

जास्त दाबाच्या ववभागाच्या वरच्या पातळीपयंत त्या वछद्रात गारा-नवलका सोडण्यात येते. त्या नवलकेच्या 
खालच्या टोकाला प्रसरि पाविारी मोहोर बसववण्यात आलेली असते व त्यामुळें  अशा नळीतून गारा वर 
येऊ शकत नाहीं. जास्त दाबाखालीं या वछद्रात गाराभराई करण्यात आल्यावर गारा नवलका वर 
उचलण्यात येते. वतची मोहोर वछद्राच्या वरच्या दुसऱ्या भागावर बसववली जाते आवि तो ववभाग जरा कमी 
दाबाखाली जवमनीवरून गारायुक्त करण्यात येतो. अशाप्रकारें गाराभराईच्या सवात वरच्या ववभागापयंत ही 
विया चालू ठेवण्यात येते. या पद्धतींत, जरी, पूवी गाराभराई केलेलें  वछद्र पुनः वधेन करण्याची जरूरी 
पडत नाहीं तरी मोहरेचा वापर करताना फार त्रास पडतो आवि जास्त दाबाचा गारा मोहोरेच्या बाजूनें बाहेर 
पडण्याचा नेहमीं धोका असतो. 

 
गारा पद्धतींत अवतवरक्त पूवोपाय म्हिून वछद्राुंतील प्रत्येक गाराभराई करण्याच्या ववभागाचे 

डोकीवर प्रसरिक्षम मोहोर बसववण्यात येते आवि त्यामुळें  पूवी गाराभराई केलेल्या वरच्या ववभागाुंवर 
जास्त दाब पडू वदला जात नाही. 

 
सामान्यतः पायाुंतील खडकाची खोली जसजशी वाढत जाते तसतशी त्याची घनता वाढते. म्हिून 

सवणच वठकािीं, वछद्रें जास्तीत जास्त खोलीपयंत खोदण्याची जरुरी नसते. तेथें १० ते २० फूट खोलीची 
एक ककवा अवधक उथळ वछद्रें खोदून त्याुंची प्रथम गाराभराई करण्यात येते आवि त्यामुळें  तो पषृ्ठतल घवनष्ट 
होतो. आवि खालील पातळीवर जी जास्त दाबाची गाराभराई केली जाते. वतचे क्षरि होण्याचें थाुंबते. नुंतर 
जास्त अुंतरावर घेतलेल्या वछद्राुंची आिखी एक राुंग खोदण्यात येते आवि तींत जास्त दाबाखाली 
गाराभराई केली जाते. यानुंतर वतसऱ्या राुंगेत आिखी जास्त खोल वछदे्र खोदण्यात येतात. या राुंगेतील 
वछद्राुंमधील अुंतर पूवीपेक्षा जास्त ठेंवलेले असते. आवि त्यात अवधक दाबाची गाराभराई करण्यात येते. 
अशा तऱ्हेनें वछद्राच्या तळापयंत ही विया करण्यात येते. शवेटच्या खोल वछद्रामधील अुंतर आवि दाब 
सवात जास्त असतो. 

 
चाळीस फूट खोलीपयंतची उथळ गारा वछदे्र समाघात वधेयुंत्राच्या साहाय्यानें खोदलेली असतात. 

परुंतु, वशविीमध्यें अशा वधेनामुळें  कप्च्या आवि बावरक कि जाऊन तेथें गारा जाण्यास अडथळा वनमाि 
होतो. या सबबीवर काही स्थापत्यशास्त्र् ही युंत्रिा टाकाऊ समजतात. अथातच खोल वछद्राकवरता 



 

अनुक्रमणिका 

गाभावधेन पद्धतीच नेहमीं वापरण्यात येते. पवहल्या पद्धतींत, पुढे पुढे १½ ते २ इुंचापयंत कमी होत जाईल 
अशा आकाराचे वधेक वापरण्यात येते. गाभावधेक सामान्यतः दोन इुंच वयासाचे असते. काही प्रकल्पात 
शवेटच्या वधेनाुंतील काही वधेने ५ ते ६ इुंच वयासाची घेण्यात येतात. त्यामुळें  पवरदशणकाच्या साहाय्यानें 
गाराभराईच्या पवरिामाची डोळ्याने पहािीं करिें शक्य होते. याचे विणन प्र. १ अनुच्छेद ४६ मध्यें केले 
आहे. 

 
ज्याुंची गाराभराई करावयाची आहे अशा सवण वछद्राुंच्या वरच्या टोकात गाराभराईच्या युंत्राला 

जोडता येतील अशा पेच पाडलेल्या नळ्या बसववण्यात येतात. गाराभराईच्या वळेीं या नळ्या उखडून जाऊ 
नयेत म्हिून त्या जखडावया लागतात अगर त्याुंचेवर वजन ठेवलेले असते. काही वळेा या नवलका 
वधेनवछद्राुंत वसमेंटमध्यें घट्ट बसववलेल्या असतात अगर त्याुंना भरपूर पक्कड वमळावी म्हिून खडकाुंत 
बऱ्याच खोलीपयंत काँिीटच्या काटबाुंधात बसववण्यात येतात. या दुसऱ्या बाबतींत सामान्यपिें नवलकें तून 
वधेन करण्यात येते. ज्या वळेीं वधेनामुळें  बाुंधकामाला अडथळा येऊ नये अशी इच्छा असते त्यावळेीं 
बाुंधकामाबरोबरच ही नळीही बसववली जाते. आवि वेधन, चाुंचिी आवि गाराभराईची कामें ज्या उुंचीपयंत 
बाुंधकाम झाले असेल त्या उुंचीवरून अगर धरिाुंतील चाचिी बोगद्यातून करण्यात येतात. 

 
प्रत्येक वछद्र, त्याच्या शजेारचे वछद्र खोदण्याचे आधीं, गाऱ्याने भरिे श्रेयस्कर असते. नाहींतर कमी 

दाबाने शजेारच्या वछद्रात गारा वझरपून तें बुंद होण्याचा सुंभाव असतो आवि त्यामुळें  त्या वछद्रात गारा लाुंब 
अुंतरापयंत वशरण्यास अडथळा येतो. 

 
वायुवमवश्रत पाण्यानें, प्रत्येक वछद्र, गाराभराइचे काम सुरू करण्यापूवी, स्वच्छ करण्यात यावें. 

नुंतर त्याुंतील वशविी स्वच्छ करण्यासाठीं, पषृ्ठतलावरील ज्या गळत्या बुंद करावयाच्या त्याुंच्या जागा 
शोधण्यासाठीं आवि पाण्याच्या प्रवाहाचे प्रमाि काय आहे हें समजण्यासाठीं सौम्य दाबाचे पािी, पुंपानें, त्या 
वछद्राुंत सोडाव.े पातळ गारा, घट्ट गाऱ्यापेक्षाुं, जास्त दूरवर पसरतो. म्हिून सुरवातीला एकास पाुंच अगर 
सहा या प्रमािाुंत वसमेंट आवि पाण्याचे वमश्रि करून गारा भरण्याची चाल आहे आवि जसजसें वछद्र घवनष्ट 
होत जाते तसतशी गाऱ्याची घनता वाढववण्यात येते. या पद्धतीनें अगदी दूरच्या वशविीपयंत गारा पोहोच ू
शकतो. वशवाय, खडकाच्या स्वाभाववक ल्स्थतींत कमींत कमी वबघाड वनमाि होतो. अुंवतम गाराभराई 
करण्यास १ : २ या प्रमािात वसमेंट आवि पािी वापरण्यात येते. पि जेथें खडकातील दगड सुटा झाला 
असेल तेथें १ : ०·६ या प्रमािाुंत वसमेंट आवि पाण्याचे वमश्रि वापरण्यात आले आहे. जेथें वशवि बुंद 
करण्यास अडचि येते तेथें वमश्रि घट्ट करण्याकवरताुं लाकडाचा भसुा अगर वछलटें वमसळून यशस्वीरीत्या 
अशी गाराभराई करण्यात आली आहे. 

 
वसमेंट गाऱ्यामध्यें वमश्रिासाठीं केवळ जाड वाळू कधीही वापरू नये. कारि ती लवकर खाली 

बसते आवि वसमेंटपासून वगेळी होते. वमश्रिद्रवय म्हिून खडकाची, वसमेंटच्या किासारखी, बावरक पूड 
यशस्वीपिें वापरण्यात आली आहे. कलीलाचे जास्त प्रमािाुंत असलेले वचकिमातीयुक्त बेंटोनाइटही 
वमश्रिद्रवय म्हिून अगर स्वतुंत्ररीत्या वापरता येते. गाऱ्यामध्यें वसमेंटच्या आठ टके्क बेंटोनाइट वापरण्यानें 
त्याची खाली बसण्याची विया मुंदावते असे आढळून आले आहे. त्यामुळें  वसमेंट आवि वाळूसुद्धा तरुंगत 
रहाते आवि हे वमश्रि खाली बसण्यास प्रवतरोध होतो असेही प्रवतपादन करण्यात आले आहे. वमश्रिाची 
पवरिामकारकता फक्त प्रयोगशाळेत चाचिी करूनच ठरववता येिें शक्य आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

गाऱ्यामध्यें वचखल खडकातील पोकळीच्या जागा भरून काढण्याचे सोयीस्कर माध्यम म्हिून 
वापरिें शक्य आहे असे चाुंचिीअुंती आढळून आले आहे. (अनुच्छेद ४० मधील पवरच्छेद १६ पहा.) 

 
गाराभराईमध्यें इतकाच दाब असावा कीं त्यामुळें  पायाचा अगर शजेारच्या बाुंधकामाचा कोिताही 

भाग उचकटिार नाहीं अगर हालिार नाहीं. मात्र त्याच वळेीं तो दाब वजतका जास्त ठेवता येईल वततका 
ठेवावा म्हिजे हे काम जलद होईल व त्यामुळें  जास्तीत जास्त भागात गारा पसरू शकेल. 

 
गाराभराईमुळें  उत्के्षप होत आहे काय हे जािण्याकवरता ‘हेज’ यानी खालील पद्धवत सुचववली 

आहे. (अनुच्छेद ४० पवरच्छेद १३ पहा.) सवांत जास्त खोल असलेल्या वछद्राच्या तळाइतके खोल एक वछद्र 
खोदावें. त्याुंत एक सुटी शलाका तळाशी घट्ट बसवावी. ती शलाका वछद्राच्या माथ्याच्या काही इुंच वर 
राहील. इतकी लाुंब ठेवावी आवि अगदी खडकाच्या पषृ्ठतळावर बसववलेल्या जोखडाला ओझरता स्पशण 
होईल अशा रीतीने ती बसवावी म्हिजे खडकाच्या पषृ्ठतलाचा थोडासा जरी उत्के्षप झाला तरी ती शलाका 
जोखडापासून अलग होईल. 

 
ज्यावळेी खडकाुंतील पषृ्ठतलाची गाराभराई, उत्के्षप झाल्याखेरीज, पुरेशी करता येत नाहीं अशी 

अडचि येते आवि ज्यावळेीं जास्त दाबाच्या खोल गाराभराईने पायाच उचकटण्याची भीती असते त्यावळेी 
धरि पुरे झाल्यावर अगर त्याचा काही भाग बाुंधून झाल्यावर त्याच्या गलॅरीतून गारापटल भरण्यात येते. 
याकवरता ५ ते ८ फूट आकाराच्या गलॅरीतून उभे अगर कलते वछद्र घ्याव ेलागते; व त्याकवरता उपयुक्त 
अशी उपकरिेही उपलब्ध आहेत. 

 
पषृ्ठभागी दर चौ. इुंचास ५ ते १० पौंडापासून खोल वछद्रात १००० पौंड इतक्या दाबाची गाराभराई 

करण्यात येते. त्याकवरता काुंहीं सामान्य असे वनयम जरी ठरववता आले नाहीत तरी कोित्याही पातळीवर 
दर चौ. इुंचाला जो दाब द्यावयाचा तो वछद्राची खोली वजतकी फूट आहे वतच्यापेक्षा जास्त नसावा असे 
प्रमाि अनुमान धक्क्यानें ठरववण्याुंत आले आहे. अथात् पुष्ट्कळ वठकािी यापेक्षा जास्त दाब वापरिें शक्य 
होते. स्थूलमानानें, खाली सुचववलेलें  समीकरि मागणदशणक होईल असे लेखकाला वाटते. प्रत्यक्ष काम सुरू 
असताुंना गाराभराईचे वळेी केलेले वनरीक्षि आवि अनुमान याचीही जोड देिें जरूरीचें आहे. 

 
समीकरिात सघन दगडामध्ये दर चौ. इुंचाला, जो दाब पौंडाुंत वदला आहे तो p या अक्षरानें 

वनदेवशला आहे. h म्हिजे खडकाच्या पृष्ठतलाखालील खोली. 
 
सघन खडकाचे बाबतींत— 
 

p= h+1·33h ( h + 3 √h ) [१] 100 20 
 
भक्कम स्तवरत खडकाचे बाबतींत— 
 

p= h+1·33h ( h + √h ) [२] 900 20 
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ठराववक उुंचीच्यावर ज्या भक्कम स्तवरत खडकात गाराभराई केलेली आहे त्याचे बाबतीत— 
 

p= h+1·33h ( h + 3 √h ) [३] 400 40 
 
आकृवत ३ मध्यें ही समीकरिें आलेवखत केली आहेत. त्यावरून वर उल्लेवखलेल्या अनुमान-

धक्याप्रमािें वकती दाब पावहजे तेही तुलनेने वदसून येईल. 
 
पाझर-वनर्ममतीच्या दृष्टीनें, स्तरभुंगवनर्ममत पोकळ्या, घट्ट वचकिमातीचे ककवा मृद्शलैाुंचे पातळ 

थर याुंच्याबद्दल ववशषे आके्षप घेण्यात येत नाहीं. परुंतु, अशा दगडाच्या वशविीत जर वचखल, रेग ककवा 
वाळू आढळली तर मात्र तलाव भरल्यावर हें द्रवय त्याुंतून वाहून जाण्याचा सुंभव असतो. म्हिून ही द्रवयें 
गारा भरण्यापूवी वशविींतून धुवनू टाकावींत. मोठ्या द्रावि नाल्याुंच्या बाबतींत तेथपयंत पोहोचण्याकवरता 
एक मागण तयार करिें श्रेयस्कर असते. त्यातून, त्या नाल्या स्वच्छ करून त्याुंत काँिीट टाकावे आवि 
नुंतर, शवेटी, त्यात गारा घालून तो मोहोरबुंद करावा. 

 

 
आकृणत ३. गाराभराईच्या दाबासुंबुंधी ठोकळ मागणदशणन 

 
महत्त्वाच्या जागी अशा वशविीत वधेनवछदे्र घेऊन त्यातून त्या पािी आवि सुंपीवडत वाय ू याुंच्या 

साहाय्याने स्वच्छ करावयात. त्यावळेीं, प्रारुंवभक गाराभराईकवरता जो दाब वापरावयाचा असतो वततक्याच 
दाबानें, या वशविी धुण्याचे काम, स्वच्छ पािी त्यातून बाहेर येईपयंत, चालू ठेवाव.े दगडातील ज्या वशविी 
आवि भेगा पषृ्ठतलाचा छेद कवरतात त्यातून गारा वझरपून जाण्याचा सुंभव असतो म्हिून त्या प्रथम खरडून 
काढावयात. त्यात काँिीट अगर चुन्याचा दट्या बसवनू ककवा लेडवलू दाबनू बसवनू अगर अन्य मागानें 
त्या बुंद करावयात. पषृ्ठतलाशीं, ज्या दगडाुंची आधारपातळी छेद करते त्या दगडात गाराभराई करिें ववशषे 
त्रासदायक होते. 

 
खडकाच्या ज्या भेगाुंतून पािी वहाते त्या भेगा जरी बऱ्याच मोठ्या असल्या तरी त्याुंची तोंडे गरम 

अॅस्फाल्टनें बुंद करण्यात यश आले आहे. (पहा प्र २० अ. ४०.) ववजेने तापववलेल्या ताराुंच्या साहाय्यानें 
नळ्या आवि वधेनवछद्रें प्रवाह सुरू होईपयंत गरम करण्यात येतात. त्यानुंतर, वधेनवछद्राुंची लाुंबी फार 
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नसेल तर ती ववजेच्या उष्ट्ितेने गरम करण्याची गरज पडत नाहीं. गरम ॲस् फाल्टचा आतील पाण्याशी 
सुंबुंध येताच ते थोडेसे घट्ट होते आवि त्याचे लाुंब धाग्यात रूपाुंतर होते. हे धागे वछद्राच्या बाजूना 
वचकटतात आवि हळूहळू तें वछद्र भरून येते. 

 
गारापटलाच्या के्षत्राुंतील झरे बुंद करण्याचे सवण प्रयत्न केले पावहजेत. जर नेहमीच्या 

गाराभराईच्या पद्धतीने ते बुंद होत नसतील तर त्याुंतील पािी नळीमधून काढून टाकाव.े वछद्राुंत जास्त 
दाबाचा गारा घालता येईल इतके काँिीट जाईपयंत वरीलप्रमािें पािी जाऊ द्याव.े गारापटलाच्या 
खालीही झरे असतात. त्यातील पािी मात्र बुंवदस्त करण्यात येऊ नये. ते पुच्छजलाुंत कायम नळ्या बसवनू 
त्याुंतून सोडून द्याव.े 

 
हाती घेतलेल्या कामाकवरता गाराभराईची पद्धत कायमची वापरण्यात यावी. जसजशी कामाची 

प्रगवत होऊ लागते तसतसा (गाराभराईचा) अनुभव वमळू लागतो. प्रत्येक पवरल्स्थतीत, योग्य असा उपचार 
करण्याचे दृष्टीने, काम चालू असताुंना, गाराभराईच्या पद्धतींत वारुंवार बदल करिें वहताचे असते. 

 
सुंदावबतवायु–गाराभराई युंत्रापेक्षा यपु्लेक्स गाराभराई पुंप या कामाकवरता पसुंत करिें अवधक 

श्रेयस्कर आहे. 
 
७. दृढीकरि-गारािराई 
 

अन्य दृष्टीने चाुंगल्या पि स्तरभुंग झालेल्या अगर खूप वचराळलेल्या पायाच्या खडकाुंतील चाुंगल्या 
दगडाचे, धरिाच्या पायथ्याुंत वनमाि झालेल्या दाबामुळें, स्खलन होण्याची दाट शक्यता असते. अशा 
तऱ्हेच्या दगडाुंचे गाराभराई करून, यशस्वीरीत्या दृढीकरि करिें शक्य होते. याुंतील वियापद्धती 
गारापटल पद्धतीचे जे विणन केले आहे वतच्याशी पुष्ट्कळच जुळतात. त्यात वशविी स्वच्छ करण्याची 
वियाही समाववष्ट आहे. परुंतु, त्याुंची खोली क्ववचतच वततकी असते. 

 
दृढीकरि–गाराभराई सुरू करण्यापूवी सवण वशविी पूिणपिें स्वच्छ करिें अगत्याचें आहे. नॉवरस 

धरिाुंत मोठ्या प्रमािात दृढीकरि-गाराभराई करण्यात आली होती. या वियापद्धतीचे हें एक चाुंगलें  
उदाहरि म्हिून दाखववता येईल. त्याची मावहती अनुच्छेद ४० पवरच्छेद १४ मध्यें वदली आहे. 

 
८. खडकाच्या पायांतील णनिःसारि 

 
धरिाच्या पायावरील व पायातील वशविीमधील जलल्स्थत दाब व उत्के्षप कमी करण्यासाठीं, 

वशवियुक्त खडकात व उुंच धरिाच्या बाबतींत तर नेहमींच, वधेनाुंची एक राुंगच खोदिें इष्ट असते. ही 
राुंग पायाच्या दगडात पूवी टाकलेल्या गारापटलाच्या खालच्या बाजूस खोदावी लागते. आकृवत १ पहा. ही 
वनःसारिवेधने वनःसारिाकरता ठेववलेल्या बोगद्याशी जोडलेली असतात अगर अन्य उपायानें हे पािी 
पुच्छ-जलात सोडण्यात येते. 

 
या वनःसारि वछद्राुंची खुदाई सवण काम पुरे होईपयंत करू नये. तसेच ही वछद्राुंची राुंग 

गारापटलाच्या खालच्या वदशसे बऱ्याच अुंतरावर खोदावी. त्यामुळें  फक्त उघया पडलेल्या वशविींचाच 
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छेद होईल. गारा–वछद्राुंच्या जलदाब पद्धतीच्या चाचिीचे पूवी विणन केले आहे त्याच पद्धतीनें वनःसारि-
वछद्राुंची चाचिी घेण्यात येते व गारापटलाच्या सुंदभात या वछद्राुंच्या जागा वनवित करता येतात. 

 
वनःसारि वछद्राुंचा आकार, या वछद्रामधील अुंतर आवि त्याची खोली वनवित करण्याकवरताुं काुंही 

ठराववक असा वनयम नाही. या घटकाुंचे वनरवनराळ्या प्रकारचे सुंयोजनात्मक प्रयोग करून त्याुंचे 
तुलनात्मक पवरिाम पहािे अत्युंत जरुरीचे असते. ही वछदे्र ३ ते ६ इुंच वयासाुंची व ५ ते २० फूट अुंतरावर 
घेतली जातात. त्याुंची खोली खडकाच्या गुिधमावर अवलुं बनू असते पि ती खडकाुंतील पायाच्या 
रुुं दीच्या सरासरी ¼ ते ½ ठेविें योग्य असें मानले जाते. वनःसारि वछदे्र गाऱ्याच्या वछद्रापेक्षा जास्त खोल 
ठेवण्याुंत काुंहीच अथण नसतो. 

 
९. शलैयुक्त पायांच्या चवड्याचे संरक्षि 

 
साुंडवायुक्त धरिाुंच्या चवयाच्या जवळच्या खडकाच्या सुंरक्षिाुंची, ववशषेता खडकाुंतील स्तर 

जर आडवे असतील तर अनेक वळेा जरूरी असते. ओसुंडिाऱ्या पाण्याची उच्च गवत, खडकाचे क्षरि न 
होईल इतकी, कमी करण्याच्या पद्धतीचे विणन या प्रकरिाच्या २६ ते ३९ या अनुच्छेदाुंत केले आहे. 

 
खडकाचा पाया आवि बुंधारा यामध्यें वनरवनराळ्या प्रकारच्या वनःसारिनाल्या काढण्याुंत येतात. 

त्याुंत वनःसारि वछद्राुंचे वधेन झालेले नसते. परुंतु, धरिाच्या पायथ्यापेक्षाुं धरिाखालील आडवया थराच्या 
खडकाुंत वनःसारिनाल्याुंची जरुरी जास्त असते असे मानिें सुंयुल्क्तक आहे. पुच्छ–जलाच्या साधारि 
पातळीवर नाल्याचें पािी वाहील अशा उुंचीच्या या सवण नळ्या ठेवावयात म्हिजे गळती वकती होत आहे हें 
समजून येते. 
 

३ मातीतील पायावरील उपचार 
 
१०. सामान्य णवचार 

 
मातीतील पायावर पुष्ट्कळ काँिीटची धरिें बाुंधण्याुंत आली आहेत. परुंतु, या देशाुंत (अमेवरकेत) 

ती चाुंगल्या मातीच्या पायावर ६५ फूट आवि त्यापेक्षाुं कमी प्रवतरोधक शल्क्त असलेल्या मातीच्या पायावर 
३० फूट उुंची पयंतच बाुंधण्याुंत आली आहेत. धूप आवि मोठ्या प्रमािाुंत होिारा पाझर थाुंबववण्याकवरताुं 
खडकाुंतील पायाच्या बाबतीत जे उपाय करण्याुंत येतात त्यापेक्षाुं मातीच्या पायाच्या बाबतीत असे उपाय 
करिें फार खचाचे होते म्हिून धरिाची उुंची वरील प्रमािें सीवमत केलेली असावी. वस्तुतः धरिाच्या 
बाुंधकामाच्या एकुं दर खचांत मातीच्या पायाच्या सुंरक्षिाकवरताुं लागिारा खचण हा फार मोठा घटक असतो. 
म्हिून मध्यम आवि उुंच धरिाुंत दुसऱ्या प्रकारचे बाुंधकाम करिें अगर धरिाुंची जागा बदलिें चाुंगले असे 
आढळून आले आहे. नेहमी पेक्षाुं वगेळा ककवा जास्त खचण करण्यासाठीं पुरेसा वनवध उपलब्ध असला आवि 
रचनेच्या दृष्टीनें उुंचीवर मयादा घालण्याचे प्रयोजन नसले तरी वर नमुद केलेल्या उुंचीपेक्षाुं जास्त उुंचींची 
धरिें क्ववचतच आढळतात. 

 
मातीच्या धरिाुंत, त्याच्या पायावर उपचार करताुंना, खालील पाुंच उवद्दष्टे नजरेसमोर ठेवली 

पावहजेत. 
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(अ) बुंधाऱ्याची धारिाशल्क्त ववपुल असिें. 
(ब) स्खलन वियेला प्रवतरोध करिें. 
(क) धरिाच्या खालून अवतशय पाझर न होऊ देिें. 
(ड) नीरविया होऊ न देिें. 
(इ) धरिावरून पडिाऱ्या पाण्याने धूप न होऊ देिे. 

 
११. मातीच्या पायाची धारिाशस्क्त 
 

८ वया प्रकरिाच्या चौथ्या अनुच्छेदाुंत मातीच्या पायावर वकती वजन असू देिें क्षम्य आहे याबद्दल 
वववरि केले आहे. बाुंधकामाचे प्रमािापेक्षाुं जास्त अवस्थापन न होऊ देिें जरुरीचे असते. ववशषेतः 
असमान अवस्थापन होिें आके्षपाहण असतें. कारि बाुंधकामाचा घट्टपिा त्याुंतील अवस्थापन वचराुंच्या 
अनुपल्स्थतीवर अवलुं बनू असतो. 

 
मातीवरील पोकळ धरिाुंच्या बाबतींत धारिदाब कमी करण्याकवरताुं जास्त रुुं दीचा पाया बाुंधला 

जातो. प्रकरि १४, आकृवत ९ मध्यें पोकळ बाुंधिीच्या “माथीस डाइक” धरिाचे वजन सुंपूिण पायथ्यावर 
गादी पसरून कमी करण्याुंत आल्याचे दाखववले आहे. 

 
भरीव धरिाचे वजन अुंचलाुंच्या साहाय्याने (जास्त के्षत्रावर) पसरववता येते आवि त्याकवरता हा 

अुंचल, पुष्ट्कळ वळेा, सलोवहत करण्यात येतो. काही वळेा भारवाही स्थूिाही वापरिें जरुरीचे असते. 
 

१२. िारवाही स्थूिा 
 
अवतशय कमकुवत पायामध्यें लाकडी, काँिीटच्या ककवा लोखुंडी अशा अनेक प्रकारच्या भारवाही 

स्थूिाुंचा वापर करण्याुंत आला आहे. कोित्या प्रकारच्या स्थूिा वापरावयाच्या हे त्या वठकािच्या पायाुंतील 
द्रवयाच्या गुिधमावर आवि वकती लाुंबीच्या स्थूिा लागतील यावर अवलुं बनू असते. भारवाही स्थूिाुंचा 
ववषय फार वयापक असल्याने या वठकािी त्याचा सववस्तर ववचार करिें शक्य होिार नाही. याकवरताुं 
वाचकाुंनी अमेवरकन सोसायटी ऑफ वसल्वहल एुंवजवनअकरगच्या सॉइल मेकॅवनक्स ववभागाच्या आयोगाचा 
आवि वॉटरवेज ववभागाच्या पाइल फौंडेशनच्या भारवाहक क्षमतेची पहािी करण्याकवरताुं नेमलेल्या 
आयोगाचा अगदी अलीकडील अहवाल वाचावा. काटनाली, स्थूिा, भारवाही स्थूिा अगर अन्य प्रकारच्या 
कोित्यावह स्थूिा वापरण्याने पायामध्यें छतसदृश्य पवरल्स्थती वनमाि होण्याची शक्यता असते. हे 
टाळण्याकवरताुं काळजी घेतली पावहजे आवि या कवरताुं नीर विया न वहावी म्हिून वनस्युंदक नाल्याुंची 
योजना केली पावहजे. (पहा आकृवत १२ आरेखन) आवि जलस्राव मागाची लाुंबी पुरेशी वाढववण्याकवरताुं 
धरिाच्या अपरप्रवाही बाजूस (आवरिाची) योजना केली पावहजे. काुंहीवळेाुं हे दोन्हीवह उपाय अुंमलात 
आिावे लागतात. 

 
जर पायाुंतील रुुं दी वाढववता येिें शक्य असेल तर भारवाही स्थूिा वापरण्याचे टाळाव.े दर घन 

फुटास १०० पौंडाुंपेक्षा कमी शुष्ट्क वजन असलेल्या पायाकडे फार साशुंक दृष्टीनें पावहले पावहजे. अशा 
तऱ्हेच्या पायाुंतील सुटे द्रवय सामान्यतः काढून टाकाव.े 
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१३. मातीच्या पायावरील स्खलन. 
 

या पुस्तकाुंत इतरत्र खुलासेवार साुंवगतल्याप्रमािें धरिाुंचे स्खलन रोखिें अवश्य आहे. ज्या 
वठकािीं माती आवि काँविट याुंच्यामधील घषणि-गुिाुंक कमी असतो त्यावठकािीं जर उभ्या स्थूिा 
वापरल्या तर पाण्याच्या दाबाला प्रवतरोध करिें शक्य होते. अथात् त्यावळेीं ककवचत् आडवा ववके्षप होईल हें 
अपेवक्षत असते. काुंही कामाुंत हे ववके्षपि [एल. बी. फीवजन ‘लॅटरल पाईल लोकडग टेस्टस’ टॅ्. अ. सो. वस. इुं. १९३७, पान २३६.] 

वकती होते हे पहाण्याकवरताुं पूिण आकाराच्या स्थूिाुंवर चाुंचिी घेण्याकवरताुं पुष्ट्कळ खचण करण्याुंत आला 
आहे. अथात् असा वनष्ट्कषण बरोबर येण्याकवरताुं ही चाुंचिी एकया दुकया स्थूिेवर न कवरताुं स्थूिा–
समूहावर केली जाते. 

 

 
आकृणत ४. इुंपीवरअल डॅम. कोलोरॅडो नदी, ॲवरझोना. (पवरच्छेद ६, अ. ४०). 

 
काही धरिाुंचे बाबतींत (आकृवत ४ पहा) उतार असलेल्या स्थूिा वापरून प्रारुंवभक स्खलन 

प्रभावीपिें थाुंबववण्याुंत आले आहे. आकृवत ९ प्रकरि १४ त दाखववलेल्या माथीस डाइक धरिाुंत त्याच्या 
चवयाशी आवि मध्यावर वापरलेल्या आडवया फासळ्या धरिाचे स्खलन रोखण्या कवरताुं मदत म्हिून 
वापरल्या आहेत. 

 
बाुंधकामाच्या टाचेपाशी असलेल्या काटबाुंधाला धरि पूिणपिें जखडून बुंधाऱ्याची स्खलन–

प्रवतरोधकता काुंहींचे बाबतींत वाढववण्याुंत आली आहे. स्टोनी वरवहर डॅम शलेच्या पायावर आधावरत आहे. 
त्याच्या एका भागातील असा काटबाुंध आ. २ मध्यें दाखववला आहे. ज्या वठकािी धरि वचकि मातीच्या 
पायावर बाुंधलेले असते अशा वठकािी स्खलनाला प्रवतरोध करण्याकवरताुं याच पद्धतीचा अवलुं ब केला 
जातो. अथातच आकृतीत दाखववल्याप्रमािें काटबाुंध मुख्य बाुंधकामाशी चाुंगल्या प्रकारे जखडून टाकला 
पावहजे. 
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१४. प्रवाह–जाल 
 
(पहा प्र. १७ अ. १२). जलशीषाखालीं असलेल्या मातीसारख्या सल्च्छद्र माध्यमातील क्षरिरेषा 

आवि समववभवी रेषाुंच्या आरेवखय वनरुपिास प्रवाहजाल म्हितात. आकृवत ५ अ–मध्यें जलवनःसारि 
नाल्या अगर काटनाल्या नसलेल्या समधमी, समगुिी पायातील नमुनेदार प्रवाहजाल दाखववले आहे. A–
B ही धरिाुंतील जलाभेद्य भागाची लाुंबी आहे. अतूट रेषानी प्रवाहरेषा आवि क्षरिरेषा दाखववल्या आहेत. 
आवि तुटक रेषाुंनी समववभवीरेषा वदग्दर्मशत केल्या आहेत; वास्तववक प्रवाह जालामध्यें कोित्याही दोन 
प्रवाह रेषामधील ककवा दोन समववभवी रेषामधील एकूि के्षत्र समधमी असते. याचाच अथण हा कीं, त्याच्या 
रुुं दीचे लाुंबीशी प्रमाि एकच असते. 

 
आकृवतत दाखववल्याप्रमािें कुठल्याही कबदूवर लावलेल्या (दाबमापी) मध्यें ज्या उुंचीपयंत पािी 

चढेल त्या उुंचीवरील पातळीला त्या कबदूचे ववभव असे म्हिताुं येईल. समधमी, समगुिी द्रवयाुंचे बाबतींत 
समववभवी रेषाुंशी क्षरिरेषा काटकोन कवरतात. कोित्याही क्षरिरेषेवरील प्रस्रावाची घषणिहानी त्या 
धरिाुंतील पाण्याच्या कोित्याही दोन समववभवी रेषातील घषणिामुळें  जी शीषणहावन होते ती त्या दोन 
रेषामधील ववभवाुंच्या फरकाइतकी असते. 

 
क्षरिरेषाुंचा आिमिमागण वजतका लाुंब असेल वततक्या प्रमािाुंत समववभवी रेषा एकमेकाुंपासून 

दूर होतात. लुं बरेषेंत दर फुटाुंत घषणिहानी वजतकी कमी वततका प्रस्रावाचा वेग कमी; आवि दर चौ. 
फुटास त्याचे वहाण्याचे प्रमािही कमी असते. 

 
धरिाच्या पायथ्यावरील कुठल्याही एखाद्या कबदूपाशी असिारा जलस्थैवतक दाब आकृवत ५ (अ) 

मध्यें दाखववल्याप्रमािें प्रवाहजालावरून, त्या कबदूच्या ववभवामधून पायथ्याची उुंची वजा करून वनवित 
करता येतो. या दाबाचे मापन जलशीषामध्यें केले जाते व तें फुटाुंत मोजले जाते. मातीच्या पायावर बाुंधल्या 
जािाऱ्या धरिाुंत जल स्थैवतक दाबाच्या शुंभर टके्क उत्के्षप होतो असे मानण्याुंत येते. 
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आ. ५ 

 
पायामधील सवण कबदूतील क्षरिगुि ज्या प्रमािाुंत वाढतील त्या प्रमािाुंत प्रवाहाचे मान आवि 

प्रवाहाचा वगेही वाढेल. परुंतु प्रवाहजाल आवि धरिावरील उत्के्षपाचे मान यात फरक होिार नाहीं. 
 
सामान्य पवरल्स्थवतमानात प्रवाहजाल ववश्लेषिात्मक पद्धतीनें वनवित करता येते. परुंतु काुंही वळेाुं 

पायाुंत खालील पवरल्स्थती आढळून येते. तेथें अनेक काटनाल्या असतात. वभन्न वभन्न क्षरिगुिाुंची कभगे 
असतात. आवि इतर प्रकारच्या गुुंतागुुंतींची पवरल्स्थवत अल्स्तत्वाुंत असते. अशा वठकािच्या प्रवाहजालाची 
वनविवत ववद्युत् सादृश्य प्रवतमान चाुंचिीच्या साहाय्याने करण्याुंत येते. 

 
या चाुंचिीचे आधारभतू तत्त्व हे आहे की सल्च्छद्र द्रवयाचे बाबतीतला जलप्रवाहववषयक डासीचा 

वनयम व ववद्युत् प्रवाह ववषयक ओहमचा वनयम हे एक सारखे असतात. याचाच अथण हा कीं, या प्रत्येक 
बाबतीत ववभव–हानी प्रवाहाचे अुंतर आवि वगे याुंच्याशी सम प्रमािाुंत असते. 
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वद्ववमतीय अभ्यासाकवरताुं आपिाला फक्त पायाच्या आडवया छेदाच्या आकारासारखा एक सपाट 
ववद्युत् सुंवाहक बसवावा लागतो. आवि त्याच्या वनरवनराळ्या भागाुंची सापेक्ष सुंवाहकता पायाच्या सापेक्ष 
क्षरिगुिाइतकीच असावी लागते. त्याचे एक अग्र जलशीषणदाब व दुसरे जलपुच्छदाब दाखववते; 
जलवशषणअग्र व सुंवाहकावरील कोिताही कबदु यामधील ववद्युत्ववभवाच्या हानीची टके्कवारी ही जलववभव 
आवि पायाुंतील सुंबुंवधत कबदु याुंच्यामधील टके्कवारीशी वमळतीजुळती असते. 

 
एका उथळ बशीमध्यें मीठ, अमोवनयम क्लोराईड ककवा अन्य योग्य प्रकारच्या सुंवाहकाचे द्रावि 

वापरून, सुंवाहकतेमध्यें ज्या प्रमािाुंत फरक हवा असतो त्या प्रमािाुंत द्राविाच्या खोलीत बदल करून ही 
चाुंचिी करता येते. (पहा पवर. ३, ८, १० आवि १२.) 

 
या साधनानी समववभवी रेषा प्राप्त करून, समववभवी रेषाशी क्षरिरेषा चौरस करतील अशा वरतीने 

रेखाटण्यात येतात. वाळूच्या लहान, समधमी प्रवतमानाुंच्या साहाय्यानेही प्रवाहजाल रेखाुंवकत करता येते. 
यावळेी वनरवनराळ्या कबदूचे ववभव मोजण्याकवरताुं दाबमापी वापरण्याुंत येतात. जर वाळूच्या प्रवतमानाची 
एक बाजू काचेची असेल तर पाण्याच्या प्रवशेाच्या पषृ्ठतलावर वनरवनराळ्या वठकािी रुंग वमसळून क्षरिरेषा 
प्रत्यक्ष डोळ्याुंनी पहाता येतात. मात्र क्षरिरेषा अगर समववभवी रेषाुंची मावहती वदली असेल तर प्रवाहजाल 
तयार करताुं येते. आवदरुपाुंत जे द्रवय असते तेंच प्रवतमानाुंत वापरण्याची जरूरी नसते. मात्र सवण वठकािी 
त्या दोन्हींचा सापेक्ष क्षरिगुिाुंक सारखा असला पावहजे. वाळूच्या प्रवतमानाुंतील द्रवयाच्या लहानाुंत लहान 
किाचा प्रभावी [ज्याचा आकार ९० टक्क्यापेक्षा मोठा व १० टक्क्यापेक्षा लहान असा.] आकार ०·७ वम. वम. पेक्षाुं लहान असू 
नये. कारि जर तो आकार लहान असेल तर केशाकषणिामुळे होिारे वनरुपि टाळताुं येिार नाहीं. त्याचे 
सवांत जाड कि डासी वनयमाचे अनुकरि करतात की काय याचीवह चाचिी घेिे इष्ट आहे. 

 
डासी वनयमाचे पालन होईल अशा बावरक तबकया ठेवनू त्याुंतून वहािाऱ्या प्रवाहाचाही उपयोग 

प्रवतमान चाुंचिी म्हिून करण्याुंत येतो. (प्र. ११ अ. ४० पहा). क्षरिरेषात रुंग वमसळूनही त्या वदसतील 
अशा करिें शक्य आहे. 

 
पायाच्या क्षरिगुिाची चाुंचिी करण्याच्या पद्धतीची मावहती प्र. १६, अ. २२वया आवि इतर 

अनुच्छेदाुंत वदली आहे. ती पहावी. 
 
अवसादी मातीतील क्षरिक्षमता उभ्या वदशपेेक्षाुं आडवया वदशनेे नेहमी पुष्ट्कळच (५ ते १५ पट) 

जास्त असते. त्यामुळें  प्रवाहजालाुंत बराच फरक पडतो आवि नीरवियेचा धोका वाढतो. आजपयंत तयार 
केलेल्या कुठल्याही प्रवतकृतीत ही पवरल्स्थती जशीच्या तशी वनमाि करताुं आलेली नाहीं. तरीसुद्धाुं 
प्रवतकृवतचे आडवे माप वतच्या उभ्या मापाच्या “p” टके्क ठेवनू चाुंचिी घेता येते. येथे “p [ए. कॅसाग्राुंड (ए. फ. 

समॅवसओ नुंतर) रॅं. अ. सो. वस. इुं. १९३५ पा. १२९२.]” चे प्रमाि खालील समीकरिाने काढता येते. 
 

P = √ Kv 
kh 

 
Kv म्हिजे उभ्या वदशचे्या क्षरिाचा गुिाुंक म्हिजेच एकाुंक के्षत्राुंतून घषणिाच्या एकमानी उतारानें 

वनमाि होिाऱ्या वनःसारिाचे मान, Kh म्हिजे तत्सदृश आडवया वदशचेा गुिाुंक. 
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चाचिी आवि आलेखन केल्यावर आवदरूपाची अवस्था येण्याकवरताुं प्रवतमानवचत्राची आडवया 
वदशचेी मापे आवि प्रवाहजाल p या प्रवतशताने ववभागण्याुंत येते. 

 
ज्या वठकािी जलाभेद्य द्रवयापयंत काटमागण बाुंधता येईल अशी शक्यता नसते अशा सवण महत्त्वाच्या 

धरिाुंच्या बाबतींत प्रवाहजाल वनवित करिें जरुरीचे असतें. 
 
प्रवाहजालाुंत दाखववलेली सवांत आखूड क्षरिरेषा म्हिजे “सवांत आखूड क्षरिमागण” होय. 

धरिाचा पायथा आवि काुंटमागण याुंचा पायाशी जेथे सुंयोग होतो त्या वठकािच्या रेषेला ब्लाय आवि लेन या 
तज््ाुंनी सपणि-रेषा अशी सुं्ा वदली आहे. अनुच्छेद १८ मध्यें यासुंबुंधी ववस्तृत चचा केली आहे. पायाच्या 
इतर भागापेक्षा सपणि–रेषा जर जास्त क्षरिशील असेल तर त्या वठकािी समधमीय प्रवाहजल लागू करता 
येिार नाहीं. कारि तेथे क्षरि सपणि–रेषेच्या मागाने होऊ लागेल. “क्षरि–मागण” ही सुं्ा येथे 
सवणसाधारि अथानें वापरण्याुंत येईल. कारि ज्या लक्षिाुंचा पवरिाम क्षरिमागावर होईल ती लक्षिें 
समधमीय पाया आवि सपणिरेषा या दोन्हींच्या वसद्धाुंताुंतही लागू पडतील. समपवरल्स्थतींत क्षरिमागण जर 
लाुंब असेल तर तेथें गळतीचे प्रमाि कमीं होईल आवि त्यामुळें  नीरवियेची सुंभावयता कमी होईल. ‘क्षरि 
मागाच्या लाुंबीचा उत्के्षपावरील पवरिाम’ यासुंबुंधीचा खुलासा अ. १७ त केला आहे. 

 
धरिाच्या वरच्या बाजूस आवि खालच्या बाजूस अुंचल वापरून अगर एक ककवा अनेक काटमागण 

बाुंधून ककवा या सवांच्या सुंयोजनानें क्षरिमागाची लाुंबी पावहजे तेवढी वाढववताुं येते. यासुंबुंधी अवधक 
वयापक वववचेन पुढें केले आहे. ववववध प्रकार आवि त्याुंची सुंयोजना या गोष्टी सुचववल्या गेल्या व त्याप्रमािें 
बाुंधकामही करण्याुंत आले आहे. या बाबतींत आधुवनक प्रथेसुंबुंधी पुढें उहापोह करण्याुंत येत आहे. 

 
१५. मातीच्या पायामधून होिारे णझरपि 

 
ज्या वठकािीं बुंधाऱ्याचा पाया मातीवर आधारलेला असतो तेथें थोडेसे वझरपि होिें अपेवक्षत 

असतें. साठववलेल्या पाण्याच्या वययामुळेंच नवहे तर प्रामुख्याने वझरपिामुळेंच नीरवियेचा धोका वनमाि 
होण्याची शक्यता असल्यामुळें  पायातून अपवरवमत वझरपि होिें आपवत्तजनक असते. जलाभेद्य दगडापयंत 
अगर स्तरापयंत काटबाुंध बाुंधून वकफायतशीरपिें वझरपिाचे मान कमीं करताुं येते. तसेच पूवी विणन 
केल्याप्रमािें क्षरिमागाची लाुंबी वाढवनू ते कमीं करिें शक्य असतें. 

 

 
आकृणत ६. गॅ्रनाइट रीफ धरि – साॅल्ट नदी, ॲवरझोना. (वगॅ्मनचे “वद वडझाईन अॅंड कन्स्रक्शन ऑफ डॅम्स.”) 
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गढूळ प्रवाहातून वाहून आलेली माती जलाशयाच्या तळाशीं बसते. त्यामुळें  पायाुंतील वछद्रें 
पुष्ट्कळवळेाुं बुंद होतात आवि वझरपिाचे मानही कमी होते. आकृवत ६ मध्यें दाखववलेले गॅ्रनाइट रीफ धरि 
गोटे आवि लहान दगड याुंच्या पायावर बाुंधलेले आहे. तेथें धरिाुंतील क्षरि मागाची लाुंबी धरिाुंतील 
जलशीषाच्या, अुंदाजे फक्त वतप्पट होती. धरि चालू केल्यावर सुरुवातीला त्याुंतून खूपच वझरपि होत 
होते. पि नदीतून मोठ्या प्रमािाुंत वाहून आलेल्या गाळ मातीने ते लवकरच बुंद झाले. धरिाखालील 
जलाभेद्य स्तरापयंत काटमागण पूिणपिें बाुंधल्यावशवाय तो कायणक्षम होत नाही. लेखकानें सुंशोधनात्मक 
चाचिी करून नेब्रास्कातील ककग्स्ले धरिावर टनणबुलने केलेल्या चाुंचिीच्या पवरिामावरून केलेले 
आलेखन आकृवत ७ मध्यें दाखववले आहे. आवि त्याुंत वझरपि आवि काटमागाची खोली याुंचे परस्पर सुंबुंध 
दाखववले आहेत. लेखकाच्या चाुंचिींत धरिाच्या रुुं दीचे क्षरिक्षम द्रवयाच्या खोलीशी गुिोत्तर १·४ आहे, 
असें वदसून आलें ; तर तेंच वकग्जलेधरिाच्या बाबतींत १४ असल्याचे आढळले. 
 

 
आकृणत ७ 

 
आकृवत ७ वरून जलाभेद्य द्रवयापयंतच्या अुंतराच्या ९० टके्क इतके अुंतर वयावपलेला काटबाुंध 

बाुंधण्याुंत आला होता. तरीवह काटबाुंद नसताुंना वजतके वझरपि झाले असते त्याच्या ३५ टके्क वझरपि 
काटबाुंध बाुंधूनवह झाले असे वदसून येते. 

 
जर पायाच्या क्षरिगुि “K” ्ात असेल तर प्रवाहजालाच्या साहाय्यानें बुंधाऱ्याच्या कोित्याही 

लाुंबीतून वझरपि वकती होईल हे काढता येते. कॅसाग्रॅंडने असे दाखववले [तळटीप ३, पषृ्ठ १२९०, प्रमािे] आहे कीं, 
प्रवाहजाल जर चौरसाुंचे बनलेले असेल तर दर सेकुं दाला होिाऱ्या वझरपिाुंतील घट खालील 
समीकरिाने प्राप्त करिें शक्य आहे. 

 

 
येथे Q= दर सेकुं दास होिारा प्रस्राव—घ. फूट. 
L= धरिाची लाुंबी—फूट. 
K= द्रवयाचा दर वमवनटास दर चौ. फूट के्षत्रातून होिारा क्षरि गुिाुंक—घ. फूट. 

Q= LKHS  
[४] 60  
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H= धरिावरील जलशीषण—फूट. 
S= एकमेकाला लागून असलेल्या कोित्याही दोन समववभवी रेषातील चौरस आवि एकमेकाुंच्या 

शजेारी असिाऱ्या दोन क्षरिरेषातील चौरस याुंचे प्रमाि. 
 
उदाहरिाथण, क्षरिगुिाुंक K जर एकाुंक उतारामुळें  पायाच्या दर वमवनटास, दर चौ. फुटात 

होिाऱ्या वनःसारिाइतका असेल तर दर चौ. फुटात लाुंबीत घषणिहानी “एकाुंकच” होईल. 
 

 
आकृणत ८. वझरपि मापनाकरता तयार केलेल्या प्रवाह–जालाचे उदाहरि 

 
आकृवत ८ मध्यें शजेारील दोन समववभवी रेषाुंत पाुंच चौकटी आहेत. आवि क्षरि रेषाुंच्या 

एकमेकाुंजवळच्या दोन राुंगात चौकटी १२ आहेत. 
 

म्हिून s = ५ =०·४१६ १२ 
 

जर K = ५०×१०–४ घ.सें.मी. दर चौ.सें.वम.स [प्रयोगशाळेतील नेहमीचे नामावभधान.] आहे असे धरले आवि 
त्याचे घन फुटास रूपाुंतर केले तर ते– 

 

K = ५०×६० = ०·००९८४ दर वम.स दर चौ. फू. स. घनफूट इतकें  होतें. १००००×३०·४८ 
 

आवि जर H = २० फूट आवि L = ५०० फूट असेल तर दर सेकुं दास अपेवक्षत प्रस्त्राव. 
 

Q = ५००×०·००९८×२०×०·४१६ = द. सें. स. ०·६८ घ. फूट होईल ६० 
 

प्रवाहजालाचे साहाय्याखेरीज वझरपिाचे सुंगिन करिें फार कठीि आहे. अ. ४० मधील ववशषेतः 
प. ३, ७ आवि ८ मधील मावहतीचा अभ्यास करून आवि ववचाराधीन पवरल्स्थतीशी जास्तीत जास्त समान 
अशा पवरल्स्थतीतील प्रवाहजालाच्या मावहतीचे दुसरें मागणही चोखाळून त्याला समीकरि ४ लाविें हा उत्तम 
मागण होय. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि १ मध्यें सुचववल्याप्रमािें क्षरिक्षमतेची चाचिी केलेली नसेल पि त्या द्रवयाचे याुंवत्रक 
ववश्लेषि करून गुिधमाची अुंदाजी मावहती ्ात झाली असेल तर प्रकरि १६ ि. २ च्या सारिीवरुन 
क्षरिगुिाुंक घेताुं येईल. वनरवनराळ्या द्रवयाुंचा प्रभावी आकार व सल्च्छद्रता या गोष्टी समान असल्या तरी 
त्याुंच्या क्षरिगुिाुंकाुंत वकत्येक प्रवतशत् फरक पडत असल्याने या गुिाुंकाुंत ज्यास्त वबनचुकता प्राप्त होिे 
शक्य नसते. 

 
१६. नीरणक्रया 

 
वयाख्या—बुंधाऱ्याच्या खालील मातीतून बाहेर येिाऱ्या क्षरिजलाच्या वगेामुळें  पायातील द्रवयाुंची 

जी हालचाल होते वतला नीरविया असें सुंबोधण्याुंत येते. द्रवयाुंतील वनरवनराळ्या आकाराचे मृक्ति 
उचलण्यास (क्षरिजलाची) गवत वकती लागेल हे वनवित करण्याची अनेक सूत्रें वलवहली गेली आहेत. 
परुंतु ज्यावळेीं पायाुंतील कोित्याही कबदूवर क्षरिजलाचा दाब, क्षरिजलाच्या समववभवी रेषाुंनी 
दशणववल्याप्रमािें, त्या कबदूवरील मातीच्या सुंपकृ्त वजनापेक्षा जास्त असतो त्यावळेी “प्रारुंवभक” नीरविया 
सुरू होते. या अवस्थेत ती माती अवतसुंपकृ्त, शीघ्रवाही आवि कोितेही वजन साुंभाळण्यास असमथण होते; 
आवि प्रत्यक्ष नीरविया होिें अपवरहायण असते. म्हिून त्या अवस्थेसुंबुंधीच बुंधाऱ्याचे अन्वषेि करिें जरुरीचे 
असते. 

 
ज्यावळेीं क्षरिजल बाहेर पडते त्यावळेीं आकृवत ९ अ मधील “अ” या कबदूप्रमािें जवमनीच्या 

पषृ्ठतलाखालील सवण कबदूच्या अल्स्थर अवस्थाुंच्या कवरताुं अन्वषेि कराव.े 
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आकृणत ९ 

 
अ या कबदूजवळ एकाुंकी उपरी दाब पायझोमीटरमध्यें पािी  ज्या उुंचीपयंत चढेल त्या उुंची इतका 

असतो. ककवा. 
 
उपरी दाब = ६२·५ (de+dw+hf) hf हा जवमनीचा पषृ्ठतल आवि ‘अ’ कबदु याुंच्यामधील घषणिहानी 

दाखववतो. ‘अ’ कबदूच्या जवळ एकूि अधोमुखी दाब हा ‘अ’ कबदूवरील मातीचे एकूि वजन आवि त्यावरील 
पाण्याचे वजन या दोन्हींच्या बेरजे इतका असतो. म्हिून 

 
अधोमुखी दाब = ६२·५ dw + ६२·५ de + wde 

 

w = मातीचे वनमवित वजन. 
 
साम्यावस्थेकवरताुं ही समान असली पावहजेत. ककवा wde = ६२·५ hf असें असलें  पावहजे. म्हिजेच 

अ कबदूवरील मातीचे वनमवित वजन हे अ हा कबदू आवि जवमनीचा पषृ्ठतल याुंच्यामधील घषणिबलाइतके 
असले पावहजे. 

 
वनमवित पाण्याच्या दर घनफुटाच्या ६२·५ पौंड अुंदाजी वजनाकवरताुं de = hf असतो. नीरविया 

होऊ नये म्हिून सुरक्षागुिाुंक 
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S = de असला पावहजे. [५] hf 
 
hf/de म्हिजेच घषणि प्रविता असल्याने आवि अ कबदू व जवमनीचा पषृ्ठतल यातील वचणसीय हानी 

इतका hf हाच असल्यामुळें  ५ िमाुंकाचे समीकरि दोन तऱ्हेने माुंडता येते. आवि योजक या दोन्हींचा 
उपयोग करतात. 

(१) पायाुंतील कोिताही कबदु आवि पृष्ठतल यामधील घषणि प्रविता ही एकापेक्षा कमी असली 
पावहजे. 

 
(२) पायाुंतील कोिताही कबदु आवि पषृ्ठतल याुंमधील वचणसीय हानी ही पषृ्ठतलापयंतच्या 

अुंतरापेक्षाुं कमी असली पावहजे. 
 
पायाच्या पषृ्ठतलावर जर काँिीट अगर इतर द्रवय नसेल तरच त्या अवस्थेंत वरील ववश्लेषि लागू 

पडते. जेवहाुं धरिाुंतील काँिीट ककवा खालच्या बाजूुंचे आवरि हें मातीवर प्रत्यक्ष टाकलेले असतें तेवहाुं 
अनुच्छेद १४ आवि १७ मध्यें स्पष्ट केल्या प्रमािें ती फक्त उत्के्षपाच्या दाबाच्या सुंतुलनाची बाब असते. 

 
धरिाखाली ज्यावळेी वनःसारि नाली ठेवलेली असते ककवा प्रवाहावभमुख अुंचल बसववलेला 

असतो तेंवहाुं वनःसारि नालीजवळ धरिाचा पायथा उत्के्षपशून्य असतो. परुंतु, पूवी वववचेन केल्याप्रमािें 
पायाुंतील प्रत्येक कबदुचे त्यामधून होिाऱ्या आरुंवभक नीरवियेकवरताुं, अन्वषेि केलें  पावहजे. याचाच अथण 
हा कीं, नीरविया होऊ नये म्हिून वनःसारिनाल्या भाराल्न्वत केल्या पावहजेत. 

 
आकृवत ९ ब मध्यें प्रावतवनवधक अवस्थाुंचे वनदशणन केले आहे. आवि आकृवत ९ अ कवरताुं जे 

ववश्लेषि पूवी केले आहे ते आकृवत ९ ब कवरताही काटेकोरपिे लागू पडते. मात्र यावळेीं नाली आवि 
काँिीट याुंचे वनमवित वजन ववचाराुंत घेतले पावहजे. आरुंवभक नीरविया म्हिजेच नालीचे खाली मातीचे 
शीघ्रवहन होऊ नये म्हिून आवश्यक सुरवक्षतेकवरताुं पवरिामकारक समीकरि खालीलप्रमािें असावें. 

 

 
 

ज्या पायाचे बाबतीत आडवया आवि उभ्या क्षरिगुिाुंचे गुिोत्तर हें पके्क वनवित केलें  आहे आवि 
प्रवतमानाच्या साहाय्यानें ज्याचीं चाुंगल्याप्रकारें चाचिी करण्याुंत आलेली आहे अशा पूिणपिें अन्वषेि 
केलेल्या एकवजनसी पायाकवरताुं सुरक्षागुिक S हा ४ असावा अशी लेखकाुंची वशफारस आहे. पायाच्या 
वैवशष्ट्ठ्यासुंबुंधी मावहती वमळववली असल्यास अगर तशी ती उपलब्ध नसल्यास त्या त्या पवरल्स्थतीनुरूप 
आवि (वै्ावनकाच्या) तारतम्यानुसार हा सुरक्षागुिक ४ पेक्षाुंही जास्त ठेवावा लागतो. पायाची प्रवतमान 
चाुंचिी केली आहे अगर नाहीं यावर आवि तसेंच ववशषेतः पाया स्तरयुक्त आवि कभगे असलेला सापेक्षतेने 
क्षरिक्षम असा खडक असेल तर त्या पवरल्स्थतीतही सुरक्षागुिक जास्त ठेवावा लागेल. असमाधानकारक 
पवरल्स्थतींत सुरक्षागुिक १० ककवा त्याच्या पेक्षाहीं जास्त ठेवला तर तो अवतशय आहे असे म्हिताुं येिार 
नाहीं. 
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पुढें असे दाखवनू देण्याुंत येईल कीं, जलवनःसरिाचे योग्य प्रकारे वनयुंत्रि करून असे 
सुरक्षागुिक सुलभवरतीने प्राप्त करताुं येतात. 

 
समववभवी रेषा वजतक्या एकमेकाुंच्या जास्त जवळ असतील वततका क्षरिवगे जास्त वाढेल आवि 

सरळ लुं ब रेषेंत ववभवहानीही जास्त होईल. आकृवत ५ अ मधील अन्वषेिाकवरताुं वापरलेल्या साध्या 
उदाहरिावरून असे वदसून येईल कीं, समववभवी रेषा A आवि B जवळ इतर वठकािापेक्षाुं जास्त वचकटून 
आहेत. अथांत हे उदाहरि अवभकल्पनेकवरता म्हिून वशफारस केलेले नाहीं. ज्या वठकािीं पािी एकाद्या 
आकल्स्मक येिाऱ्या वळिाच्या बाजूनें वहाते अशा प्रत्येक उदाहरिाला वरील पवरल्स्थती लागू पडते म्हिजे 
अशा जागी तुलनेनें ववभवहानीचे मान आवि क्षरिवगे फार जास्त असतो. ज्या वठकािी पािी वळि घेते 
त्याच कबदूवर तत्त्वतः हा पवरिाम अपवरवमत प्रमािाुंत होत असतो. 

 
जेथे प्रवशे्य पषृ्ठतलावर आवि पायाुंतील द्रवयाची हालचाल होऊुं  शकत नाहीं व त्याच्या 

हालचालीला कोठें वावही नसतो अशा वठकािी ही बाब वततकीशी काळजी करण्यासारखी नसते. परुंतु, 
ज्या वठकािी बुंधाऱ्याच्या खालून प्रवाहजाल बाहेर पडते त्या वठकािीं मात्र नीरविया होण्याची पवरल्स्थती 
वनमाि होते. 

 
आकृवत ५ (अ) मध्यें ‘B’ या कबदुपाशी प्रवाहाचा वगे जास्त असल्यानें तेथे नीरविया नक्की होईल. 
 
बुंधाऱ्याच्या खालच्या बाजूस आकृवत ५ (ब) मध्यें दाखववल्याप्रमािें काटबाुंधाची जोड देऊन 

नीरावियेच्या बाबतींत या सैद्धाुंवतक अवस्थाुंत सुधारिा करताुं येते, कारि हा जास्त वगेाचा प्रवाह 
काटबाुंधाचे खाली वळववता येतो. 

परुंतु हें लक्षाुंत ठेवले पावहजे कीं, खालच्या काटबाुंधामुळें  खालच्या बाजूच्या आवरिावर मोठ्या 
प्रमािाुंत उत्के्षप वनमाि होतो आवि ही अवस्था आके्षपाहण आहे. उलटपक्षी ज्या वठकािीं प्रमावित वनःसारि 
योजना अुंमलाुंत आिलेली नसते त्या वठकािीं पषृ्ठतलातून बाहेर येण्याच्या प्रवाहाचा वगे कमी 
करण्याकवरताुं काुंही खोली पयंत तरी चवयाजवळ काटबाुंधाची तरतूद करिें अत्युंत जरुरीचे आहे. 

 
आकृवत १० मध्यें दोन्ही प्रकारच्या अवभकल्पामधील तुलनात्मक सुरवक्षतता दाखववली आहे. 

आकृवत (५अ) मध्यें नीरवियेववरुद्ध असिारा सुरक्षा गुिाुंक जवमनीच्या पषृ्ठावर शून्य असून जसजसी 
त्याच्या खालची खोली वाढते तसतसा तो ही वाढतो. आवि आकृवत (५ ब) वरून जवमनीच्या १३ फूट 
खाली तो कमींत कमी २·५ असून इतर वठकािीं त्या पेक्षाुंही तो जास्त आहे असे वदसून येते. 
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आकृणत १० 

 
आकृवत ५ ब मधील काटबाुंधाचा असाही फायदा होतो कीं, बुंधाऱ्यावरून पडिाऱ्या पाण्यामुळें  

त्याच्या (धरिाच्या) चवयाजवळ होिाऱ्या धूपापासून त्याचें सुंरक्षि होते. म्हिून सुंभावय धूपाची 
प्रवतमानामध्यें चाचिी करून ज्या खोलीपयंत धूप होण्याची शक्यता असते त्यापेक्षाही जास्त खोलीपयंत हा 
काटबाुंध बाुंधला पावहजे. 

 
१७. उत्के्षप 

 
पूवीच्या प्रकरिाुंत उल्लेख केल्याप्रमािें बुंधाऱ्याच्या बाुंधकामाच्या सुरवक्षततेची वनविवत करताुंना 

त्याच्या पायथ्यावर होिाऱ्या उत्के्षपाचा ववचार केला पावहजे. उत्के्षप वकती प्रमािाुंत होईल हे 
प्रवाहजालाच्या साहाय्यानें अ. १४ मध्यें वनवित केले आहे. जर अशा वठकािी सादृश्य प्रवतमान चाचिी 
केली नसेल तर अ. १५त दाखववल्या प्रमािें तत्सम अवभकल्पामधील प्रवाहजालाुंची तुलना करून 
त्यावरून उत्के्षप वकती प्रमािाुंत होईल हे पावहले पावहजे. ज्या जागी पायाचें पवरपूिण अन्वके्षि केलेले नसेल 
आवि जेथें वनरवनराळ्या क्षरि गुिकाुंची कभगे असतील अगर ववषम अवस्था अल्स्तत्वात असतील त्या जागी 
सुरवक्षतता गुिाुंक भरपूर प्रमािाुंत ठेवला पावहजे. 

 
बुंधाऱ्याच्या पायथ्याशी आवि आवरिाजवळ फक्त उत्के्षपाचाच ववचार करून भागत नाहीं. तर 

पायाुंतील खोल असलेल्या कबदूवरील उत्के्षपाचाही ववचार करावा लागतो. उदाहरिाथण, ज्या बुंधाऱ्याच्या 
अगर आवरिाच्या खाली पुरेशा प्रमािाुंत नाली ठेवली असेल तेथे त्याच्या पायथ्याशी उत्के्षप वनमािच 
होिार नाही. तथावप पायथ्याच्या काुंहीं फूट खाली असलेल्या कबदूवर जलल्स्थत दाब अल्स्तत्वाुंत असतोच. 
पूवी उल्लेख केल्या प्रमािें, त्याच्यामुळें  त्याच्यावरील सुंपकृ्त मातीचे वजन आवि तसेच आवरि आवि 
त्यावरील पाण्याचे वजनही वर उचलले जाईल. याचाच अथण असा की सवण वनस्युंदन नाल्या पुरेशा 
भाराल्न्वत केल्या पावहजेत. धरिाखालील अुंचलावर उत्के्षपाचे जे मान राहील वततक्याच मानाचे अुंचल 
आवि त्यावरील पाण्याचे वजन असले पावहजे. मात्र या प्रकरिाच्या अ. २६ ते ३९ मध्यें विणन केल्याप्रमािें 
उप्त्लववत पाण्याच्या जोरामुळें  अुंचलावरच्या पाण्याची खोली कमी होण्याची शक्यता असते हे लक्षाुंत ठेविें 
जरूर आहे. 
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आकृणत ११. टाचेच्या जवळच्या काटबाुंधाकरता प्रवाहजाल (एल. एफ. हाझा, रॅं. अ. सो. इुं., १९३५, पा. १३६७). 

 
क्षरि मागाची लाुंबी वाढववण्याकवरताुं खालच्या बाजूस जे आवरि घालण्याुंत येते त्यामुळें  

धरिावरील उत्के्षपाुंत वाढ होते. ती धरिाच्या वरच्या बाजूस काुंठबाुंध ठेवनू अगर आवरि घालून कमी 
करताुं येते. गवितीय पद्धतीने वम. वीवहर (प. ८ अ. ४०) याुंनीं मावहती गोळा केली आवि ती आकृवत ११ 
मध्यें रेखाुंवकत केली आहे. वनस्पुंदन–नाल्या नसलेल्या धरिाच्या असीवमत खोलीच्या क्षरिक्षम पायावरील 
उत्के्षपावर वरच्या बाजूस एकाच काटबाुंधाचा काय पवरिाम होतो हे यावरून वदसून येते. या आकृतींत 
धरिाच्या पायथ्याची रुुं दी आवि अुंचल व काुंटबाुंधाची  खोली याुंचे परस्पराुंशी प्रमाि ‘∝’ या अक्षराने 
दाखववले आहे. ज्यावळेीं काुंटबाुंध अल्स्तत्वात नसतो त्यावळेी ‘∝’ चे मूल्य अनुंत असते; आवि हे  आ. ५ 
(अ) शी जुळते. पायाच्या टाचेच्या खालच्या बाजूत सापेक्षतेने क्षरिक्षम द्रवयाच्या कभगामुळें  तेथील उत्के्षपाचे 
मान कमी होते. पि हेच कभग जर टाुंचेच्या वरच्या बाजूस असेल तर त्यामुळें  उत्के्षपाुंत वाढ होते. उत्के्षपक्षम 
पायाुंत मेढे रोवनू अुंचल खालच्या बाजूस घट्ट बाुंधून त्याची जाडी कमी करता येते. 
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१८. सपिि–रेषा 
 

श्री. लेन याुंनी (स. ७ अ. ४०) श्री. ब्लाय याुंचा सपणि रेषासुंबुंधीचा वसद्धाुंत सुधारून [सल्च्छद्र-

पायावरील धरिे, बुंधारे आवि बाुंध—इुं. न्य.ूवडसेंबर २९, १९१०] असे दाखववले आहे की सपणि रेषेवरून म्हिजेच धरि 
आवि काटबाुंध आवि पाया यामधील सुंपकण  रेषेवरून क्षरिाला होिारा प्रवतकार प्रत्यक्ष पायातील द्रवयाच्या 
मधून होिाऱ्या प्रवतकारापेक्षाुं कमी असतो. कारि त्या वठकािी गाढ सुंपकण  होण्यास अडचि पडते. 
म्हिजेच या आधारववधानाप्रमािें हा प्रवाह सपणि रेषेवर कें वद्रत होतो आवि त्यामुळें  त्याचा वनगणमन वगे 
समधमणगुिी पायाच्या प्रवाहजालाने दशणववलेल्या वगेापेक्षाुं जास्त होतो. ववषम अवस्थापन आवि ज्या 
वठकािी मेढे वापरले आहेत तेथील सामान्य अवस्थापन यामुळें  धरि व पाया यामधील सुंपकण  कमी होतो. 
यालाच छप्परबुंदी असे म्हितात. 

 
छप्परबुंदीचे यथाथण स्वरूप आवि काटबाुंध व पाया याुंचेमधील ववक्षोभाचे स्वरूप अवनवित असते ही 

वस्तुल्स्थती असल्यामुळें  पायातील द्रवयाचे गुिधमानुसार सपणि रेषेची लाुंबी आवि धरिाुंतील जलशीषण 
यातील वकमान सपणि गुिोत्तर वकती असाव े यासुंबुंधी ब्लायनें खालील वशफारस केली आहे. अनेक 
फुटलेल्या व सुरवक्षत असलेल्या बुंधाऱ्याुंचें वनरीक्षि करून त्यावर श्री. ब्लाय यानी आपली  सपणि 
गुिोत्तरासुंबुंधीची ही वशफारस आधावरत केली आहे. 

 
श्री. लेन यानीही तोच सामान्य वसद्धाुंत स्वीकारून आवि अशा प्रकारच्या अनेक धरिाुंचा अभ्यास 

करून असे सुचववले आहे कीं, पाया आवि उतार याुंच्यामधील आडवया वदशनेे होिाऱ्या सुंपकाचा कोन ४५° 
पेक्षा जास्त सपाट असतो. अशा वठकािी घवनष्ठ सुंपकण  होण्याचीं शक्यता कमी असते म्हिून भावरत सपणि 
रेषेचा वापर करावा. त्याच प्रमािें खया आवि उताराुंच्या सुंपकण  मुल्याुंच्या मानानें हें प्रमाि ⅓ धरावे. 
याचाच अथण असा कीं, धरिाचा पायथा आवि काटबाुंध याुंच्या बाजूने जािाऱ्या सवण खड्या उभ्या सुंपकाच्या 
आवि सवण उथळ आवि आडवया शीषण आवि पुच्छ जलाच्या ⅓ सुंपकण  रेषा याुंची बेरीज म्हिजेच लेन याुंची 
सुंपकण  रेषा होय. 

 
जर दोन काटबाुंधाुंच्या तळातील अुंतर त्या दोन्हीमधील भावरत सपणि रेषाुंच्या अुंतरापेक्षाुं वनम्मे 

असेल तर त्याुंच्यामधील वास्तववक सपणिाच्या ऐवजी त्याुंच्यामधील अुंतराच्या दुप्पट अुंतर वापरावे. वम. 
लेन याुंनी वशफारस केलेल्या भावरत सपणिरेषाुंचे गुिोत्तर ककवा भावरत सपणिाचे रेषेच्या अुंतराचे शीषाशी 
गुिोत्तर सारिी ३ मध्यें स्तुंभ एक मध्यें वदले आहे. अथातच वववशष्ट पवरल्स्थतींत या गुिोत्तराुंत काही फरक 
करावा लागतो. वम. लेन याुंची सपणिरेषापद्धती सवण वठकािी जशीच्या तशी स्वीकृत केलेली नाहीं. ज्याुंचे 
बाबतींत प्रवाहजालाचे ववश्लेषि प्रथम प्रवतमान चाचिी करून केलेले आहे व त्या आधारावर ज्याुंचे सुंकल्प 
वचत्र केले आहे आवि ज्याुंत नीर विया होऊ नये म्हिून नाल्याची [लेन याुंच्या वनबुंधाची चचा पहा. प. ७ अ. ४०] भरपूर 
तरतूद करून प्रस्तावाची काळजी घेण्याुंत आली आहे, अशा धरिाुंचे बाबतीत मुख्य मुद्यावर बरीच 
मतवभन्नता वदसून येते. 

 
वम. लेन याुंच्या प्रबुंधावर झालेल्या चचेच्या वळेीं (ज्या मुद्यावर) ववश्लेषि झाले नवहते त्यावर 

लेखकाुंनी खालील प्रमािें ववश्लेषि केले आहे. 
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आकृती १२, A B ही रेषा वरच्या बाजूस काटबाुंध, खालील बाजूस वनस्युंदनाली, व धरिाखाली 
छप्परबुंदी असलेल्या धरिाचा पायथा दाखववते. आकृवत १२ अ मध्यें पायाच्या खालीं थोडक्या अुंतरावर 
आडवया रेषेनें छप्परबुंदी दाखववली आहे. छप्परबुंदीच्या बाजूने वनःस्पुंदन नालीकडे प्रस्त्रावजल ववनाहरकत 
वाहू शकते. पायाुंत काही फरक होण्यापूवीचे पवरिामस्वरूप प्रवाहजालही दृष्टीस पडते. छप्परबुंदीच्या 
जागी नीरविया होण्याची शक्यता असते. 
 

सारिी ३ [सारिी (१) व (२) चा उपयोग केलेला नाही.] 

 
वशफारस केलेले भावरत सपणि गुिोत्तर 

 

द्रवय उदाहरि अ लेन 
१००% 

उदाहरि ब लेन 
८०% 

उदाहरि क लेन 
७०% 

अवतसूक्ष्म वाळू अगर गाळ माती ८·५ ६·८ ६·० 

बावरक वाळू. ७·० ५·६ ४·९ 

मध्यम वाळू. ६·० ४·८ ४·२ 

जाड वाळू. ५·० ४·० ३·५ 

बावरक कुं कर. ४·० ३·२ २·८ 

मध्यम कुं कर. ३·५ २·८ २·५ 

जाड, गोटे वमवश्रत कुं कर. ३·० २·४ २·१ 

कुं कर व टोळाचा दगड. २·५ २·० १·८ 

नरम वचकि माती ३·० २·४ २·१ 

मध्यम वचकि माती. २·० १·६ १·५ 

कवठि वचकि माती. २·० १·६ १·५ 

अवतकवठि वचकिमाती अगर 
कठीि मातीचें पटल. 

१·६ १·५ १·५ 

 
जेवहाुं छप्परबुंदीच्या रेषेवरून नीरविया होऊ लागते तेवहाुं असे नीरवियाल्न्वत द्रवय C या वनःसारि 

नालीकडे वाहून नेले जाते’ परुंतु, अशा नालींत जर वनःस्पुंदनाची तरतूद केली असेल तर त्याुंत हे वाहिारे 
द्रवय अडकून रहाते. आवि आकृवत १२ (ब) त दाखववल्या प्रमािें पवरिामतः छप्परबुंदीच्या अवस्थेंत फेर 
बदल होतो. या आकृतीत उभें अुंतर अवतशय वाढवनू रेवखत केले आहे. आवि यामुळें  वनःसारि नालीजवळ 
छप्परबुंदी नाहीशी होईल, आवि A जवळ त्याची वाढ होईल. 
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ही अवस्था, आकृवत १२ (ब) मधील प्रवाहजाल, दाखववते. आकृतीत छप्परबुंदीच्या अवकाशाची 
खोली आरेखनाने वदग्दर्मशत केलेली आहे. परुंतु, प्रत्यक्षात ती एका इुंचाच्या अुंशापेक्षाुं कमी असते, आवि 
जो काही फेरबदल तेथील पवरल्स्थतींत घडतो त्याचा पवरिामही अत्यल्प असतो हे लक्षाुंत ठेवले पावहजे. 

 
यावरून असा वनष्ट्कषण वनघतो कीं योग्य तऱ्हेच्या वनस्युंदकाची तरतूद करून जर धरिाुंचे रक्षि 

केलेले असेल तर त्याच्या खाली असलेल्या द्रवयाची हानी होत नाहीं आवि छप्परबुंदीमुळें  धरि फुटण्याची 
शक्यताही नसते. वनःसारि नालीच्या खालच्या बाजूस होिाऱ्या नीरवियेच्या शक्यतेचा वरील वसद्धाुंतात 
ववचार केलेला नाहीं. अशी शक्यता प्रवाहजलाुंच्या ववश्लेषिाने दाखववता येते. 

 

 

 
आकृणत १२. अुंदाजी प्रवाह जाल. 

 
वम. लेन याुंच्या प्रबुंधावर ज्या तज््ाुंनी चचा केली आहे त्या तज््ाुंच्या मताुंच्या आधारे आवि वम. 

लेन याुंनी या चचेचा जो समारोप केला त्यावरून लेखकाचे काय मत बनले ते ि. ३ च्या सारिीवरून 
कळून येईल. त्याचा खुलासा खालीलप्रमािें आहे. 
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उदाहरि (अ)—लेखकाुंनी शक्य तेथें वनःसारि नाल्याुंच्या आवि खालच्या बाजूस काटबाुंधाच्या 
तरतुदीची पुढें वशफारस केली आहे आवि महत्त्वाच्या धरिाुंचे बाबतीत क्षरिजालाच्या अन्वषेिाचा उपयोग 
करण्याचे प्रवतपादन केले आहे. ज्या वठकािी अशी तरतूद नसेल तेथे सारिी ३ मध्यें दाखववल्याप्रमािें वम. 
लेन याुंच्या भावरत–सपणि गुिोत्तराचा उपयोग करावा असे लेखकाुंस वाटते. 

 
उदाहरि (ब)—ज्या वठकािी वनःसारि नाल्याुंची योग्य तरतूद केली आहे परुंतु जेथें 

प्रवाहजालाुंचे साहाय्यानें ववश्लेषि केलेले नाही अशा बाबतीत वम. लेन याुंचे भवरत–सपणि–गुिोत्तर ८० 
टके्क वापरावें असे लेखकाचे मत आहे. 

 
उदाहरि (क)—ज्या वठकािी वनःसारि नाल्या आवि प्रवाहजाल या दोन्हीच्याही अन्वषेिाुंचा 

उपयोग केला आहे तेथे जरी प्रवाहजालाच्या ववश्लेषिावरून कमी गुिोत्तरसुद्धा सुरवक्षतेच्या दृष्टीने पुरे 
असले तरी वम. लेनच्या भावरत–सपणि–गुिोत्तराच्या ७० टके्क गुिोत्तर वापरावे. 

 
परुंतु कोित्याही पवरल्स्थतींत उदाहरि (ब) आवि (क) मध्यें भावरत–सपणि–गुिोत्तर १·५ पेक्षा 

कमी असू नये. 
 
तथापी आकृवत १२त दाखववल्याप्रमािें जर वनःसारि – नालीची तरतूद केली नसेल आवि जर 

धरिाचा पाया आवि अुंचल मेढ्यावर आधावरत केला असेल तर त्या वठकािी भावरतसपणि शून्य धरिें योग्य 
होईल. 

 
काुंहीं उदाहरिाुंत सुंगवित सपणि रेषेची पवरिती अवतशय प्रस्रावी धरिाुंत होण्याची शक्यता 

असते. अशा धरिाुंत जर प्रस्राव कमी करण्याचे उपाय योजले तर त्यामुळें  सपणि रेषेंत वाढ होईल. 
 

१९. मातीच्या पायाकणरतां णशिारस केलेले संकल्पणचत्र 
 
पूवी वनदेश केल्याप्रमािे धरिाच्या वरच्या बाजूस एक अगर अनेक काटबाुंध, अुंचले ककवा 

आवरिें, तसेच धरिाच्या खालच्या बाजूस अुंचल अगर एक वा अनेक पाटसोटाुंच्या राुंगा ककवा 
वनरवनराळ्या जागीं वनरवनराळ्या प्रकारच्या वनःसारि नाल्या, अशा अनेक उपाुंगाुंची अगर त्याुंच्या 
सुंयोगाुंची पायाच्या सुंरक्षिाकवरताुं तरतूद करण्याुंत यावी. अ. ४० पवर. ५ मध्यें १५० धरिाुंचे बाबतींत 
पायावर जे उपाय योजले आहेत त्याुंची प्रत्यक्ष उदाहरिें वदली आहे. त्यावरून अशा उपायाुंची सुंकल्प 
वचत्रातून वकती पराकाष्ठेची तफावत असते हे वदसून येईल; आवि या सुंदभणयादींत उत्कृष्ट अशा 
ग्रुंथसूचीचाही समावशे केलेला आहे. 

 
जागेवरील पवरल्स्थतीवर सारें काुंहीं इतके अवलुं बनू असते की सामान्य असे कोितेही पवरमाि 

उपयोगाुंत आिलेलें  नाहीं. परुंतु आ. १३ ही आधारभतू म्हिून वापरण्यास हरकत नाहीं. मात्र जागेवरील 
पवरल्स्थतीशी जुळण्याजोगे त्याुंत फेरफार करण्याुंत यावते. वरच्या बाजूचा अुंचल, वनस्युंदकासवहत 
आवरि, पुढें विणन केलेली प्रमुख वनस्युंदन–नाली, खालच्या बाजूचा अुंचल, त्याच्याखाली वनस्युंदन–
नाली आवि पाटसोटाुंची राुंग याुंचा या आकृतींत समावशे केला आहे. खालच्या बाजूच्या पाटसोटाुंचा 
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उपयोग, एकादे वळेीं, जर अश्मपटल वाहून गेले तर होिारे नुकसान टाळण्याकवरताुं होतो; तसेच अववशष्ट 
प्रस्त्रावाचा वगे कमी करण्याकवरताुं ही होतो. 

 

 
आकृणत १३. आरेखनात्मक उदाहरि. 

 

“इुंपीवरअल’ बुंधाऱ्यामध्यें अनेक काटबाुंधाची तरतूद केली होती. (आ. ४.) परुंतु, धरिाच्या वरच्या 
बाजूच्या अुंचलाच्या वरच्या टोकास एकच काटबाुंधाचा पुरेसा, पवरिामकारक उपयोग झाला आहे असे 
लेखकाला आढळून आले. धरिावरील उत्के्षप बराच कमी करण्याकवरताुं आवि अुंचलाची खराबी झाल्यास 
दक्षता म्हिून, अन्य वठकािीं धरिाच्या पायथ्याच्या वरच्या बाजूस एक सहाय्यक काटबाुंध बाुंधतात. 
सवोत्कृष्ट योजना करण्याकवरताुं मात्र, ववश्लेषिात्मक चाचिी करून प्राप्त केलेल्या प्रवाहजालाचेंच 
सहाय्य घ्याव.े 

 
धरिाच्या खालच्या चवयाजवळ वनस्युंदन-नालीची जागा ठरववण्यात आली होती. प्रवतमानाच्या 

सहाय्यानें चाचिी करून ती पुरेशी होईल अशी बहुधा खात्री करून घेण्यात आली असावी. कारि अुंचला 
खालीं अशा वनस्युंदन-नाल्या ठेवीत नाहींत. वाळूच्या पायाकवरता भावरत सपणि-गुिोत्तर ८·० असतें परुंतु, 
अशाच पवरल्स्थतीत ८ पेक्षा कमी गुिोत्तर ठेवनूही पुष्ट्कळ सुरवक्षत धरिें बाुंधण्याुंत आली आहेत. 

 
गॅ्रनाइट रीफ धरि (आ. ६) कुं कर आवि गोयाुंच्या पायावर बाुंधलेले आहे. जेवहाुं ते धरि प्रथम 

बाुंधले तेवहा भावरत सपणि गुिोत्तर २·८ होते आवि नीरविया झाली नवहती. परुंतु, जेवहाुं ते धरि प्रथम 
उपयोगात आिले तेवहाुं काुंटबुंधाऱ्याचे खालून पुष्ट्कळ प्रमािात पािी वावहले; आवि ते अुंचलावरील 
वनःसारि नाल्यातून बाहेर पडले. यावरून आ. ३ मधील भावरत-सपणि-गुिोत्तर पूवीं साुंवगतल्याप्रमािें 
वाढवल्यास, त्यामुळें  जरूर पडल्यास, फुकट वाहून जािारे पािीही मयावदत करता येते. या धरिाचे 
बाबतींत जलाशयाच्या तळावर गाळ माती बसून हा वहािारा प्रवाह लवकरच थाुंबला. 

 
य.ू एस. एस. आर. मधील ल्स्वस्रॉय [स्वीर ३, जलववद्युत्–ववकास योजनेतील पायाच्या सुंबुंधी काुंही अुंगे—इुंटरनॅशनल 

काँगे्रस ऑन सॉईल मेक्यावनक्स, हावणडण ववश्वववद्यालयामधील कायणवाही १९३६, पा. २८६.] धरि आकृवत १४ मध्यें दाखववलें  आहे. 
त्यात वरच्या बाजूच्या अुंचलावरील टोकास एक काटबाुंध बाुंधला आहे. त्याचा पाया वचकिमातीचा 
असल्याने पुरेशा लाुंबीचा क्षरिमागण उपलब्ध झाला आवि त्यामुळें  अवतप्रस्राव होण्याची शक्यता नावहशी 
झाली. वरच्या बाजूच्या अुंचला खालील वनस्युंदन-नाली वाढववण्यात आल्यानें उत्के्षप कमी झाला; आवि 
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अुंचलावर खालीच्या वदशनेें जास्तीत जास्त वनववळ दाब आल्याने आवि अुंचल धरिाशी योग्य तऱ्हेने 
जोडलेला असल्याने घसरि थाुंबववण्यास मदत वमळाली. 

 

 
आकृणत १४. ल्स्वस्रॉय धरि. य.ू एस्. एस्. आर. (प्रो. इुं. नॅ. कॉन्फ. सॉ. मे. कें वब्रज, मसॅ. १९३६) 

 
कोवचटी धरि (आ. १५) वाळू, कुं कर आवि गोयावर आधारलेले आहे. त्याचे भावरत सपणि 

गुिोत्तर ५·५ आहे आवि हे अगदी नेमस्त मूल्य आहे. वचत्रात दाखववल्याप्रमािें वनवडक कुं कर असलेल्या 
वनःसारि नालीची धरिाच्या खालीं तरतूद केली आहे. 
 

 
आकृणत १५. कोवचटी धरि, न्य ूमेल्क्सको. (वस. इुं. जानेवारी १९३३, पा. १२). 

 
२०. अपरप्रवाही-अंचल 

 
अपरवाही अुंचलाचा उदे्दश अथातच क्षरिमागाची लाुंबी वाढवविें हा असतो आवि तो अनुप्रवाही 

अुंचलापेक्षा जास्त कायणक्षम असतो. कारि त्याच्याखालीं असमतोल उत्के्षप वनमाि होत नाहीं आवि 
काँिीटच्या वजनाने त्याचा तोलही सुंभाळावा लागत नाहीं. 

 
तो अुंचल सलोह काँिीटचा अगर साध्या जलाभेद्य मातीच्या आवरिाचा बनववला तरी चालतो. 

मात्र (त्यातील) ववषम अवस्थापनामुळे अुंचल आवि धरि याुंच्यातील साुंधा उघडा न पडेल अशी काळजी 
घेतली पावहजे. 

 
आकृवत १३ त अुंचल आवि धरि याुंच्या साुंध्याशी असलेले वनस्युंदक आवि अुंचलावरील जलाभेद्य 

आवरि दाखववले आहे. त्या वठकािीं तडा गेला तरी वनस्युंदकामुळें  आवरि वाहून जाण्यास प्रवतबुंध होतो. 
तळ्यात वाहून येिाऱ्या पाण्याचा अवतशय वगे अगर तळे वरकामे करण्याच्या वळेी वनमाि होिाऱ्या लाटा, 
याुंच्यापासून सुंरक्षि करण्याकवरताुं त्या आवरिावर अश्मपटलाचे आच्छादन घातले पावहजे. 
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पूवी वनदेश केलेल्या ल्स्वस्रॉय धरिावर वरच्या बाजूचे अुंचल आवि धरि यामधील साुंध्यातून 
ववषम अवस्थापनामुळें  होिाऱ्या प्रस्रावाची शक्यता नाहीशी करण्याकवरताुं तो लववचक ॲस् फाल्ट 
काँिीटचा बनववलेला आहे आवि त्याच्या माथ्यावर फक्त ॲस् फाल्टचा एक थर घालून तो मातीच्या 
भरावाने झाकून टाकण्यात आला आहे. अुंचल आवि काटबाुंध याुंचा साुंधा तसेच अुंचला मधील आकुुं चन-
जोड याुंच्या बाबतींतही वरीलप्रमािें उपचार केले होते. 

 
आकृवत १५ मध्यें दाखववलेल्या धरिातही आकृवत १३ त दाखववलेल्या प्रकारचे वरच्या बाजूचे 

अुंचल आवि धरि याुंच्या साुंध्यावर वनस्युंदन-नाली आवि आवरि याुंची तरतूद करिें उवचत झालें  असते. 
 

२१. मातीवरील धरिातील कािबांध 
 
काटबाुंधाच्या सवणसाधारि तरतुदीसुंबुंधी अ. १९ मध्यें उहापोह करण्यात आला आहे. अथातच जेथे 

शक्य असेल तेथें हा काटबाुंध जलाभेद्य द्रवयाुंपयणत नेला पावहजे. काँिीटच्या पडद्या, अुंतग्रणवथत पाटसोट 
अगर खोबि-दात्याुंचे लाकडी पाटसोट, याुंचा काटबाुंधाकवरता उपयोग करता येतो. काँिीटच्या 
काटबाुंधाुंचा उपयोग फक्त अशा जागीच करता येतो कीं जेथे तो जलाभेद्य द्रवयापयंत पोहोचववला जाईल. 
ज्या वठकािीं गोटे असल्यामुळे पाटसोट वापरता येिें शक्य नसेल व ज्या वठकािीं पते्र वापरण्यात येतात 
तेथें काँिीटच्या काटबाुंधाच्याुं खुंदकाच्या बाजू खराब होतात आवि त्यातून सहजपिें प्रस्राव होण्याची 
शक्यता वनमाि होते; आवि असा काटबाुंध जर जलाभेद्य द्रवयाुंपयंत खोल नेला नाहीं तर त्याची कायणक्षमता 
कमी होते. त्याचप्रमािें, पुरेशा लाुंबीचा उपवरप्रवाह-अुंचल, जलाभेद्य द्रवयापयंत अधणवट नेण्यात आलेल्या 
काँिीट काटबाुंधाइतकाच कायणक्षम होतो व सामान्यपिें अवधक काटकसरीचा ठरतो. काँिीटच्या 
काटबाुंधाची रुुं दी कमी असली तरी चालते. खोदकामाकवरता जी कमींत कमी रुुं दी लागते त्यावर ती 
मुख्यतः अवलुं बनू असते. घसरि रोखण्याकवरता सहाय्य म्हिून जर काटबाुंध धरिाशी जोडावा लागला 
तरच त्यात सलोह काँिीट वापरावे लागते. एरवी त्या काँिीटमध्यें सळ्या घातल्या नाहीत तरी चालते. 

 
मातीवरील धरिाुंचे बाबतीत लोहपाटसोट, अवलकडे जास्त लोकवप्रय होत आहेत. जेथे पाटसोट 

ठोकून बसवविें सोपे असते, खोली जास्त नसते आवि ववशषेतः जेथें पाण्याचा झोत वापरिें शक्य असते त्या 
वठकािी हलक्या व उथळ, कमानदार स्थूिा वापरण्यात यावयात. फोटणपेक धरिामध्यें २३ ते २८ पौंड 
वजनाच्या स्थूिा जलझोताुंच्या [“खोल पट्टस्थूिाुंचा फोटणपेक धरिाुंतील काटबाुंध” इुंवज. न्यजू. रे., जानेवारी १०, १९१५, पा. ३५.] 

साहाय्याने १५० फुटापयंत खोल ठोकण्यात आल्या होत्या. अशाच समपवरल्स्थतीत व समखोलींत नेब्रास्का 
येथील ककग्जले धरिात यापेक्षाही हलक्या स्थूिा वापरल्या होत्या. परुंतु, ज्या वठकािीं स्थूिा ठोकिें 
अत्युंत कठीि जाते तेथें नालीच्या आकाराच्या जास्त वजनाच्या स्थूिा वापरल्या पावहजेत. 

 
जेथें मातीत टोळ असतात तेथें कधींकधीं सवांत जास्त वजनाच्या स्थूिासुद्धा ठोकिें अत्युंत 

अवघड होते कारि त्याची टोके दुमडून जातात. म्हिून अशा स्थूिा ठोकताुंना अत्युंत काळजी घेिें 
अगत्याचें असते. ज्या वठकािीं तडे गेलेले आहेत अगर जेथील द्रवय अल्स्थर स्वरूपाचे असते ककवा 
टोळाच्या बाजूने स्थूिा ठोकली जाण्याची शक्यता वनमाि होते त्या वठकािी हलक्या स्थूिा वापरिे जास्त 
पवरिामकारक ठरते. ज्या वठकािी शुंका वनमांि होते अशा वठकािीं, मधून मधून स्थूिा वर काढून त्याुंची 
तपासिी करिें श्रेयस्कर असते. स्थूिा ठरववलेल्या रेषेच्या बाहेर गेल्या आहेत ककवा कसे हें पहाण्याकवरता 
ज्यावर मागणरेखन-साधन बसववलें  आहे अशी ववेष्टत वेधन-नवलका वापरण्यात येते. उथळ खोलीकवरताच 



 

अनुक्रमणिका 

फक्त योग्य पवरल्स्थतीत लाकडी पाटसोट वापरता येतात. मात्र स्थूिा ठोकण्याचे काम अनुभवी 
मािसाकडून करून घेतले पावहजे. मातींत रुंध्रपूरि करून वतचा क्षरिगुि कमी करण्यासाठीं रासायवनक 
गाराभराई हीच एक पद्धत सध्याुं ठाऊक आहे. परुंतु, हल्लीं, वतला खचण फार येतो म्हिून ती पद्धत अगदीं 
खास पवरल्स्थतींतच वापरण्यात येते. (पहा. प. १९ अ. ४०.) 

 
२२. मातीच्या धरिांतील जलणनिःसारि-नाल्या 
 

धरिाच्या खालील प्रस्राव वबनधोकपिें वाहून नेण्याकवरता वनःसारि-नाल्याुंचा उपयोग करतात. 
दगडाुंचे थर अगर कपच्या याुंचा वापर केला अगर अुंचलामध्यें वछद्रें पाडली तरी, वनःस्युंदकाची तरतूद 
करून सुंरक्षि जर केले नाही तर धरिाच्या पायाुंतील द्रवयामधून होिारी नीरविया थाुंबववण्यास ही तरतूद 
अपुरी पडेल. 

 
मातीवरील उत्प्लवी धरिाुंचे बाबतींत खालच्या बाजूचे काँिीटचे अुंचल हें एक आवश्यक उपाुंग 

असते. आ. १३ त दाखववलेली मुख्य वनःसारि नाली, जर आिखी खाली सरकववली तर, क्षरिमागण तोच 
ठेवनू, वरच्या अुंचलाची लाुंबी कमी करता येते. परुंतु, या पद्धतीने धरि आवि अुंचल याुंच्यावरील 
उत्के्षपमानाुंत वाढ होते आवि त्यामुळें  जास्त काँिीट वापरावें लागते. म्हिून मुख्य वनःसारिनालीचे स्थान 
ही केवळ काटकसरीच्या ववचाराची बाब होते. 

 
मुख्य वनःस्सारिनालीची जागा आवि खोली यात बदल केल्यास होिाऱ्या पवरिामाची कल्पना 

प्रवतमान चाचिीवरून कळून येईल. ही नाली वजतकी खोल असेल वततकी ती जास्त पवरिामकारक होते. 
पषृ्ठभागीं तुलनात्मक दृष्टीनें, जलाभेद्य स्तर उपलब्ध असेल तर मुख्य नाली, तो स्तर फोडून, त्याचेखाली 
नेली पावहजे. याकवरताुं ल्स्वस्रॉय धरिात, वाळूने भरलेल्या खोल वनःसारिकूपाुंचा उपयोग केला होता 
(आ. १४ ). कारि त्या वठकािीं , पायाुंत, वचकिमातीचे आडवे थर अल्स्तत्वात होते. त्यामध्यें जास्त 
क्षरि-गुि असलेल्या वालुकामय वशविी अन्तःस्तवरत झाल्या होत्या आवि त्या सवण स्तरावर अवतशय 
उत्सृत दाब येत होता. िॉसकट धरिात (आ. १६) त्याच्या पायथ्याखाली १० फुटावर, घवनष्ट 
कुं कराखालीं जलधारक वाळूचा थर आढळून आला म्हिून या के्षत्रातील सुंभावय उत्के्षप–दाब नाहींसा 
करण्याकवरताुं आकृतींत दाखववल्याप्रमािें एका वनस्युंदन-नालीची, आवि इतर वठकािी १४ फूट लाुंबीच्या 
१२ नलकूपाुंची तरतूद करण्यात आली होती. पािी जाण्याचा मागण उपलब्ध करून देण्याकवरता, ज्यामुळें  
जास्त प्रमािात पोकळी राहील असे सारख्या आकाराचे डबर आवि गोटे वापरून, ही वनस्युंदन-नाली 
बाुंधण्यात येते; ककवा जाळी पाडलेल्या अगर जोड न साुंधलेल्या नळ्या वापरूनही हे करता येते. त्या 
नळ्याभोंवती (मात्र) भरड कुं कर अगर दगडाच्या तुकयाुंचे वषे्टन असते. 
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आकृणत १६. िॉस कट धरि इडॅहो (जे. आर. सदलणन्ड, रेक्लमेशन ईरा, जुलै १९३८, पा. १३१). 
या नाल्याुंचा वनगणम-मागण, काँिीटमध्यें नळ्या बसवनू, त्याुंतून धरिाच्या बाहेर अगर अुंचलावरील 

पषृ्ठभागापयंत नेलेला असतो. इुंपीवरअल धरिाुंत (आ. ४) या वनगणम नळ्या साुंडिीच्या डोलाच्या 
पषृ्ठभागाुंचा लघुकोनाुंत छेद करतात. त्यामुळें  पुराच्या वळेीं वहािाऱ्या पाण्याच्या शोषि आवि उत्के्षपिाच्या 
पवरिामाने वनःस्युंदन नालीमधील दाब कमी होतो; वतची कायणक्षमता वाढते आवि उत्के्षप कमी होतो. मात्र 
तेथे प्राण्याुंच्या घरयानी अगर मातीच्या थरानी वनगणमनाली चोंदिार नाही याची काळजी घेतली पावहजे. 
नालीच्या सभोंवतालच्या आदशण वनःस्युंदकाुंत, चाळून घेतलेल्या वाळूचे आवि कुं कराचे अनेक थर असतात; 
व नालीच्या नवजकच्या थरापेक्षा वरच्या थरात लहान आकाराची वाळू असते; आवि जसजसे थर वरवर 
जातील तसतसा त्याुंच्यातील द्रवयाुंचा आकार लहान-लहान होत जातो. या द्रवयाची प्रतवारी अशी असली 
पावहजे कीं, सगळ्यात जाड आकाराचे द्रवय वनःस्युंदन नालीतील खडकात वाहून जाऊ नये, तसेच 
पायातील आवि वरच्या थराुंतील द्रवय त्याच्या वरच्या थरातून वाहून जाऊ नये. 

 
चाचिीत असें आढळून आले आहे की वववववक्षत आकाराचे कि त्यापेक्षाुं दसपट पयंत आकाराच्या 

किाुंच्या थराुंतील पोकळीतून वाहून जाऊ शकत नाहींत. 
 
एकाच आकाराच्या किाुंच्या द्रवयाचे थर तयार करिें, अथातच अवयवहायण होते. पुष्ट्कळ वेळाुं 

वनःस्युंदकाुंत वापरलेला कुं कर २ ककवा ४ प्रकारच्या आकाराच्या किात ववभागण्यात येतो. इुंपीवरअल डॅम 
मध्यें (आ. ४) चार प्रकारच्या आकाराचे द्रवय वापरण्यात आले होते. दुसऱ्या काही धरिात दोनच 
आकाराचे द्रवय वापरण्यात आले आहे. ज्या वठकािीं पायाुंत भरड कुं कर असेल तेथील नालींत वनःस्युंदक 
अवजबात न ठेवले तरी चालते. 

 
वनःस्युंदकाची अगदी वनदोष अशी तरतूद करिें अशक्य असल्यामुळें  ज्यावळेीं प्रथमतः प्रवाह सुरू 

होतो त्यावळेीं नालीमध्यें वनस्युंदकाुंतील द्रवयाचा काही भाग वाहून जाईल अशी अपेक्षा असतेच. परुंतु, 
प्रवाह सुरू होताच (वनस्युंदकाुंतील) तो दोष आपोआप नाहींसा होतो. मात्र वनस्युंदकात अगर पायाुंत इतके 
पुरेसे द्रवय उपलब्ध असले पावहजे कीं समायोजनानुंतर अगर नीरविया सुरूुं  झाल्यावरही वनदोष वनस्युंदक 
आपोआप तयार होईल. 

 
याकवरताच नीरवियेच्या वळेीं वाहून आलेले द्रवय नालीतील पोकळींत माव ूशकेल इतक्या मोठ्या 

पोकळ्या त्या नालीत असल्या पावहजेत. धरिाकवरताुं कोित्या प्रकारचे वनस्युंदक असावे हे, हवया 
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असलेल्या पवरल्स्थतीसारखीच पवरल्स्थवत प्रयोगशाळेंत वनमाि करून, त्यातून चाचिी करून ठरववता येते; 
आवि त्यावरून नीरवियेच्या वळेी वनस्युंदक नालीत वकती द्रवय वाहून जाईल हेही समजून येते. 

 
अुंचलाखालील उत्के्षप पूिणपूिें नाहींसा करण्याच्या, पवरिामकारकपिें कमी करण्याच्या अगर 

नीरवियेचा धोका नाहींसा करण्याच्या दृष्टीनें जर मुख्य नाली पुरेशी कायणक्षम असेल तर अुंचला खालीं 
वनःसार नाल्या ठेवल्या नाहींत तरी चालू शकते. इुंपीवरअल डॅम (आ. ४) मध्यें अशा नाल्याुंची तरतूद 
केलेली नवहती. कदावचत् वरून पडिाऱ्या पाण्याच्या आघातास तोंड देण्याचे दृष्टीनें ठेवलेल्या अुंचलाची 
जाडी शषे उत्के्षप समतोल करण्यास पुरेशी ठरली असावी. 

 
२३. अनुप्रवाही अंचल 
 

अनुप्रवाही अुंचल ठेवण्याचा उदे्दश व सवण उत्के्षप दाबाना समतोल ठेवण्यासाठी त्याची जाडी काुं 
जास्त ठेवावी लागते यासुंबुंधी पूवीच खुलासा केला आहे. उत्प्लववत जलाचा वगे नाहींसा करण्याच्या 
जरुरीवर त्याचा आकार आवि तपशील, पुष्ट्कळ वळेाुं अवलुं बनू असतो. अ. २६ ते ३९ मध्यें याचा खुलासा 
केलेला आहे. 

 
२४. अनुप्रवाही कािबांध 
 

अश्मपटल खराब झाल्याने नाल्याच्या तळाचा उलट वदशनेे ऱ्हास होण्याची शक्यता वनमाि 
झाल्यास अुंचला खालील पायास धोका पोहोचण्याचा सुंभव असतो. त्याचे धोक्यापासून सुंरक्षि 
करण्याकवरता अनुप्रवाही काटबाुंधाचा उपयोग केला जातो (आ. ४) तसेच वर स्पष्टीकरि केल्याप्रमािें 
ज्या वठकािीं वनयुंवत्रत वनस्युंदकाची तरतूद केलेली नसते तेथे नीरवियेचा धोका कमी करण्यासही अशा 
काटबाुंधाची मदत होते. 

 
जेवहाुं काटबाुंधाच्या वरच्या बाजूस वनस्युंदन-नाल्या ठेवलेल्या नसतात तेवहाुं क्षरिमागाची लाुंबी 

वाढते; आवि त्यामुळें  उत्के्षपाुंतही वाढ होते. परुंतु, जर वनःसुंदन नाल्या ठेवल्या तर खालील काटबाुंधाचा 
उत्के्षपावर क्षुल्लक स्वरूपाचा पवरिाम होतो. 

 
या अवस्थेंत सुधारिा करण्याच्या दृष्टीनें स्थूिाुंच्या डोक्याजवळ पाण्याला अडथळा होऊ नये 

म्हिून, कधीकधीं अुंतराअुंतरावर वछद्रें पाडण्यात येतात. अशा वछद्रातून काही फायदा होत नाहींच. उलट, 
लागलीच वरच्या बाजूस वनस्युंदन-नाली ठेवली नसली तर अशा वछद्रामुळे धोका उत्पन्न होतो. 

 
२५. द्रवदाबमापी 
 

धरि (पाण्याने) भरल्यावर जो उत्के्षप-दाब वनमाि होतो तो अजमावण्याकवरताुं बुंधाऱ्याच्या बऱ्याच 
काटछेदात दाबमापी बसववण्यात येतात व सुंकल्पवचत्र तयार करण्याचे वळेी आवि ज्यावरून त्या धारिा 
केलेल्या असतात त्याुंच्या अचूकतेचा पडताळा पहाता येतो. 
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असा दाबमापी २ इुंची नळीचा बनववलेला असतो. त्याचे खालचे टोक एका लहान वनस्युंदक 
नालींत अशाुं तऱ्हेने बसववलेले असते कीं नळीतील पाण्याची पातळी सहज वदसू शकावी ककवा दाबयुंत्रानें 
वतचे मापन करता याव.े 

 
४. सांड्याखालील अपक्षरिाचे णनयंत्रि 

 
हॅरॉल्ड ए. थॉमस [वसवहील इुंवजवनयकरगचे प्राध्यापक, कानेजी इल्न्स्टयूट ऑफ टेक्नॉलजी, वपट्सबगण, पा.] 

 
२६. अपक्षरिाची कारिें 
 

धरिाच्या साुंडवयावरून वहािाुंरे पािी शीषणजल आवि पुच्छजल याुंच्या पातळीमधील 
फरकाइतक्या उुंचीवरून फारसा अडथळा न येता नेहमी खाली पडत असते आवि त्यामुळें  त्यात वगे 
वनमाि होतो. तो वगे त्या जागीं वहािाऱ्या नैसर्मगक प्रवाहापेक्षाुं, नेहमी, पुष्ट्कळच अवधक असतो आवि 
त्यामुळें  अत्युंत जलद वहािाऱ्या प्रवाहाुंचे सकें द्रि होऊन प्रवाहाच्या समतोलपिास बाध येतो, -भवूमगत 
दाबाच्या प्रवितेत प्रमािाबाहेर वाढ होते व गुंभीर स्वरुपाचें अपक्षरि होण्याची शक्यता वनमाि होते. 

 
नाल्याच्या तळात, नरम, दािेदार अगर लववचक द्रवय असेल तरच धरिाच्या खाली खोलपयंत 

क्षरि होते असे नाही तर जेथे भरीव दगड असतो तेथेंही ते होऊ शकते. धरिाच्या साुंडवयाखालील 
जोराच्या ववक्षबु्ध के्षत्राुंत नाल्याच्या तळावर पािी पडून वनमाि होिारे कमाल वगेयुक्त भोवरे ककवा 
प्रवाहपटल तुंतू तेथील द्रवयाुंतील उघडे पडलेले तडे आवि पोकळ जागा हुडकून काढतात आवि त्या 
जागाुंत वशरण्याकडे त्याुंची प्रवृवत्त असते. या भेगाुंमधील पवरिामी दाब तेथील सुंवादी जलकबदूच्या 
वगेशीषाइतका असू शकतो. आवि हा दाब धरि पूिण भरल्यावर तेथील पाण्याच्या खोलीमुळें, बुंधाऱ्यावरील 
दाबापेक्षाुं ककवचत् कमी असतो. या दाबामुळें  कमी जलशीषण असिाऱ्या बुंधाऱ्याखालील वचकिमाती, वाळू, 
कुं कर, हाडणपॅन आवि गोटे अगदी सहज उखडले जातात. जलशीषण जास्त वाढू लागले की उघया साुंधी 
असिाऱ्या पुश्त्पवान् दगडावर आवि तेथील खडकाच्या सुंस्तरि-पातळीवर आघात होतो; आवि त्यामुळें  
तेथील खडकाचे तुकडे होतात व मोठ्या आकाराचे टोळ तयार होतात; आवि ते उचकटून बाहेर फेकले 
जातात. जर तेथें जलोच्छाल अल्स्तत्वात असले तर या प्रमािाबाहेर वनमाि होिाऱ्या भवूमगत आत्युंत्तीक 
मोठ्या दाबाुंतील क्षरिाुंच्या अुंतःशक्तीत जलोच्छालाच्या जरा वरच्या बाजूस असलेल्या उथळ पाण्याच्या 
क्षत्राुंमध्यें वाढ होते. 

 
३० ते १०० फूट अशा मध्यम उुंचीच्या बुंधाऱ्याचे बाबतीत भरीव दगडाच्या रचनेच्या क्षरिक्षमतेच्या 

सुंबुंधी आलेले अनुभव अवतशय पवरवतणनशील आहेत. कारि काही दगडामध्यें आियणकारक अशी उच्च 
प्रमािाुंत प्रवतकारकशल्क्त वदसून येते तर अन्य वठकािीं उलट पवरल्स्थती आढळून येते. तेथील द्रवयाच्या 
क्षरि प्रवतकार-क्षमतेची कसोटी, त्याच्या कावठण्य, शल्क्त, वचवटपिा अगर घषणिक्षमतेचा अभाव यावर 
वनवितच अवलुं बनू नसून ती त्या द्रवयाुंतील फूट अगर सुंस्तरि-पातळीच्या ववववध गुिधमाच्या फलनावर 
काुंहीशी अवलुं बनू असते. 

 
धरिाच्या साुंडिीखालील दगड उखडून टाकण्याची शल्क्त, जसजशी बुंधाऱ्यावरून वहािाऱ्या 

पाण्याची उुंची वाढते, तसतशी जलद गतीनें वाढते. जेवहाुं खडकाचा पषृ्ठतल-नैसर्मगक अवस्थेंत अगर 
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बाुंधकामामुळें  अगर अपक्षरिामुळें  खडबडीत अगर फुटीर होतो आवि त्याच्यावर आदळून पडिाऱ्या 
पाण्याचा वगे पुरेसा जास्त होतो त्यावळेी दगडातील टाुंगत्या भागाुंच्या वपछाडीच्या पाण्याुंत बाष्ट्पस्थळें  
अथवा वनवात कप्पे वनमाि होतात आवि त्यामुळें  दगड तुटून जाण्याची आवि पाण्याचा त्यात वशरकाव 
होण्याची प्रवृवत्त अत्युंत वाढते. 

 
उुंच बुंधाऱ्यावरून पडिाऱ्या पाण्याच्या ऊजाववके्षपिाकवरता जेथें खास तरतूद केलेली नसेल अशा 

बुंधाऱ्याखाली क्षरि झाले तरी सुरवक्षत राहील असा साफ आवि वबनभेगाचा अगर सुंस्तरि-
पातळ्याववरवहत असा नैसर्मगक खडक फारच थोया प्रमािाुंत आढूळन येतो. 

 
२७. सांड्याची प्रणतमानीय चाचिी 
 

धरिाच्या अपक्षरि-वनयुंत्रिाच्या अुंगाची सुंकल्पवचत्रें तयार करताना स्थापत्यशास्त्र्ाला बऱ्याच 
समस्याुंना तोंड द्याव े लागते. या समस्या ववववध प्रकारच्या असतात. आवि नाल्याुंतील तळाच्या 
स्वरूपाववषयीं आवि अशाच अनेक पवरवतणनशील बाबींचाही त्याला ववचार करावा लागतो. पूर-प्रवाहाची 
पुनरावृवत्त आवि तीव्रता; क्ववचत् येिाऱ्या पुराकवरता वकती प्रमािात सुंरक्षि वदलें  पावहजे आवि 
वनरवनराळ्या वनःसारिाकवरताुं पुच्छ-जलाची उुंची काय असावी इत्यावद समस्याुंचा त्यात समावशे होतो. 

 
या वनरवनराळ्या बाबींचा परस्पराुंशी सुंबुंध असल्याने साुंडवयाच्या अुंचलाच्या सुंकल्प-वचत्राचे 

बाबतींत एकच प्रमाि ठेविें कठीि असते. तसेच उपलब्ध असलेल्या बाुंधकामाची वनववळ नक्कल करूनही 
सुंतोषजनक पवरिामाची खात्री देता येत नाहीं. या वववचेनाची सत्यता ववशषेतः खालील पवरल्स्थतींत 
वदसून येते. काही ऊजा-ववके्षपि-योजना पुच्छजलाच्या उुंचीच्या बाबतींत ववशषे सुंवदेनाक्षम असतात 
आवि या पुच्छजलाच्या खोलींत थोडासा जरी फरक पडला तरी त्यामुळें  योजनेच्या सुंपादिूकीत अवतशय 
उच्च फरक पडतो अगर तो अगदी क्षलु्लकही असू शकतो. या कारिाकवरताुं एकादे वववशष्ट बाुंधकाम जर 
महत्त्वाचे असेल आवि साुंडिीच्या खालील अपक्षरि झाल्यास जर अवनष्ट पवरल्स्थवत वनमाि होण्याची 
शक्यता असेल तर त्या वठकािीं प्रवतमान वचत्राच्या साहाय्यानेच ते सुंकल्पवचत्र तपासून घेिें श्रेयस्कर 
असते. आवि पूवी जरी तत्सम बाुंधकामाच्या प्रवतमान-वचत्रावरून केलेले वनष्ट्कषण उपलब्ध असले तरीही ही 
नवीन चाचिी करिें इष्ट असते. कोिताही वबनचूक वनष्ट्कषण उपलब्ध होण्याकवरता अनुभव व पुरेशी सोय 
याुंची जरूरी असते; हें अत्याग्रहानें नमूद करिें जरूर आहे. 

 
उत्प्लव-प्रवतमान-वचत्राुंचे बाबतीत अलीकडील भरपूर अनुभवाअुंती असे वसद्ध झालें  आहे की, 

प्रवतमानवचत्रात आवदरूपातील, अनुप्रवाही नालीतील प्रवाहाच्या वगेाुंच्या सामान्य ववतरिाचे पुनरुत्पादन 
समाधानकारकपिें करता येते. नदीच्या तळातील द्रवयाची समधमणता प्राप्त करण्यासाठी प्रवतमानवचत्रात 
बहुधा कुं कराचा उपयोग करतात. आवदरूपाुंतील सुंभावय अपक्षरिाची खोली अगदी अचूकपिें 
प्रवतमानवचत्रात उतरववण्याकवरता कुं कराच्या अपक्षरिाच्या खोलीशी परस्परसुंबुंध जोडिें जरी अवयवहायण 
असले तरी कुं कराचा उपयोग करून वनरवनराळ्या ऊजांच्या ववके्षपिाच्या अगर वनयुंत्रिाच्या योजनेतील 
तुलनात्मक कायणक्षमतेची मावहती करून घेता येते. मात्र सामान्य साुंडवयाच्या प्रवतमानवचत्राुंत हवा अडकून 
रहाण्यानें अगर तुषार रचनेमुळे होिारे पृष्ठतिावात्मक पवरिाम पुनर्मनमाि करता येत नाहींत. तसेच वनवात 
ल्स्थवत सारखे वातावरिाुंतील दाबाुंचे पवरिाम पुनर्मनमाि करता येत नाहीत. तसेच द्रवाच्या ववष्ट्यदुंतेवर 
अवलुं बनू असिारे द्रवीय घषणिाचे पवरिामही अशा वचत्रात पुनर्मनर्ममत करता येत नाहींत. मात्र अशा वववशष्ट 
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उत्प्लव-प्रवतमान वचत्रात घषणिहानी तुलनेनें कमी असते; आवि प्रवतमानवचत्राुंच्या पषृ्ठतलावरील 
खरबरीतपिाचे समायोजन करून वतचे वनयुंत्रि करता येिें शक्य असते. साुंडवयाच्या प्रवतमान वचत्राुंत 
पाण्याच्या प्रमुख झोताुंच्या मागात वगेभुंजक स्तुंभ, उुंबरे अगर अन्य प्रकारचे अडथळे बाुंधून उच्च प्रकारचे 
ऊजाववके्षपि करता येते असे उत्प्लव-प्रवतमान-वचत्रावर केलेल्या प्रयोगावरून वनवितपिें वसद्ध झालें  
आहे. अशा तऱ्हेचे उपाय खुज्या धरण्याकवरता सुंपूिपिें वयवहायण ठरले आहेत. परुंतु, जर धरि फार 
उुंचीचे असेल तर पुढें वववचेन केल्याप्रमािें, जरी हे अडथळे प्रवतमानवचत्रात पवरिामकारक वदसले तरी 
वनवात ल्स्थतीच्या ववनाशक प्रभावामुळें  प्रवाह-झोत मोडण्याकवरता भरीवपिें त्याुंचा उपयोग करण्यास 
प्रवतबुंध होण्याची शक्यता असते. मात्र, हा नुंतरचा मुद्दा धरिावर काम करिाऱ्या लोकाुंना समजावनू 
साुंगण्यात अडचि येण्याचा सुंभव आहे. 

 
२८. जलोच्छाल 

 
जलोच्छालाच्या वसद्धाुंताचा अपक्षरिाची घटना आवि त्याचे वनयुंत्रि याुंच्याशी घवनष्ट सुंबुंध येत 

असल्यानें या वसद्धाुंताची चचा प्रथम करण्यात येत आहे. ल्स्थर घनपषृ्ठावर ऊजाववके्षपि होऊुं  शकत 
नसल्यामुळें  अशा द्रवयातील आपक्षरिाच्या अभावी पाण्याुंच्या एकमेकावरील आघातामुळें  वनमाि झालेल्या 
ववक्षोभामुळेंच फक्त हे ऊजाववके्षपि होऊ शकेल हे उघड आहे. सुंकुवचत जागेंत फार मोठ्या प्रमािाुंत 
वनमाि झालेल्या ऊजेचें ववके्षपि करण्याकवरताुं अत्युंत जोरदार खळबळ वनमाि वहावी लागते. असे अुंत्यत 
जोरदार खळबळीत पािी मोठ्या प्रमािाुंत सोडून, ऊजेचे ववके्षपि करण्याच्या अनेक पद्धती उपलब्ध 
आहेत. त्यातील सवात सोयीची आवि पवरिामकारक पद्धत जलोच्छालाचा उपयोग करिें ही होय. 

 
ज्या धरिाुंच्या उत्प्लव डोिींच्या शवेटी आडवया अुंचलाची अगर दोन्ही बाजूुंना उभ्या कभती 

असलेल्या आडवया नालीची तरतूद केलेली असते त्या वठकािीं जलोच्छाल वनमाि होण्याची पवरल्स्थवत 
आकृवत १७ मध्यें स्पष्ट केली आहे. द्रवगवतशास्त्रावरील पुष्ट्कळशा िवमक पुस्तकात नमूद केल्याप्रमािें 
चौकोनी समतल नालींत जर वगे ‘v’ हा िाुंवतक वगेापेक्षाुं जास्त असेल तर तेथें जलोच्छाल वनमाि होऊ 
शकतो. िाुंवतक वगेाचे मूल्य √gd असते. जलोच्छाल वनमाि होण्याकवरता जरूर असलेल्या उच्छालाच्या 
खालील पाण्याची खोली d' पुढील समीकरिावरून वमळते. 

 

 
 
येथें q = नालीच्या रुुं दीतील दर फुटास होिारा प्रस्राव, घनफूट सेकुं द. 
d = उच्छालाच्या वरच्या बाजूची खोली (फुटात). 
g = गुरुत्वीय वगेवधणन फूट सेकुं द सेकुं द = ३२·२. 
 
उत्प्लवाच्या पषृ्ठावरील घषणिामुळें  झोताची जाडी तत्सम मुक्तपिें पतन होिाऱ्या प्रवाहाच्या 

खालच्या आवि वरच्या पवरवाहपटामधील अुंतरापेक्षा ककवचत् जास्त असते. तुलनेने लहान धरिात, हें 
दुसरे अुंतर प्रकरि ११ तील आकृवत २ व ३ मध्यें वदलें  आहे. त्यावरून d चें मूल्य काढता येते आवि ते 
बहुतेक सवण बाबतींत पुरेसें अचूक असते. उुंच धरिाुंचे बाबतीत, d चें मूल्य जास्त वबनचूक असाव ेलागते. 
ज्या पद्धतीने उघया नाल्याुंतील ल्स्थर अशा ववषम प्रवाहाचा पषृ्ठतलावरील बाह्याकार वनवित करण्यात 
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येतो, त्याच पद्धतीने हे मूल्य सैद्धाुंवतक रीत्या प्राप्त करण्यात येते. परुंतु, दोन प्रकारच्या अडचिीमुळें  
वनष्ट्कषात काहीशी अवनवितता उत्पन्न होते. पवहली अडचि ही की अत्युंत खडे उतार असलेल्या 
प्रवविकाुंच्या बाबतींत मकॅनग आवि तत्सम सूत्राुंच्या अचूकपिाची अगदी अल्पशी मावहती सध्या उपलब्ध 
आहे; आवि दुसरी ही कीं (प्रवाहमागांत) खडबडीतपिा वाढल्यामुळें  जो पवरिाम होतो तत्सम पवरिाम 
वायुधारिेमुळेही वनमाि होतो. 

 

 
आकृणत १७. साुंडवयाखाली होिारा जलोच्छाल. 

 
यामुळें  सद्यःल्स्थतींत उवद्दष्टाशी जास्तींत जास्त जुळिारा म्हिून “मकॅनग” सूत्राचा उपयोग करिें 

इष्ट आहे. आ. १७ शीं जुळिारी सामान्य कळसाकृवत साुंडवयाच्या पषृ्ठावरील घषणिामुळें  होिारी जलशीषण 
हानी ही, अजमासें, h इतक्या लाुंबीच्या एकसारख्या खोलीच्या नालीतील घषणिहानीइतकी धरण्यास 
हरकत नाहीं. 

 

V = 1·486 
r ⅔ s ½ या मकॅनगसूत्राच्या आधारें जलशीषण-हानी खालीलप्रमािें येते. n 

 

 
 
यानुंतर चाचिी करून पुढील समीकरिावरून d चें मूल्य प्राप्त करावें :— 

 

 
 
ऊजाववके्षपिाच्या अभ्यासात खडबडीच्या गुिकाचे कमी प्रमािाुंत धरलेलें  मूल्य अगदीं नेमस्तपिाचें आहे 
आवि हे मूल्य n =  0·013 धरण्यात यावें अशी वशफारस आहे. 
 

सवण उुंचीच्या धरिाच्या बाबतीत लागू पडिारे सामान्यतत्त्व म्हिून असें म्हिता येईल की 
अपक्षरि-वनयुंत्रिाचे उपाय अुंमलात आििें तुलनेने सोपे आवि कमी खचाचे असते. मात्र यासाठीं 
धरिाच्या जागीं स्वाभाववक पुच्छजलाची खोली ही उच्छालवनर्ममतीकवरताुं लागिाऱ्या खोलीइतकी अगर 
जास्त असली पावहजे. जेवहाुं पुच्छजलाची खोली यापेक्षा बऱ्याच प्रमािात वाढते तेवहाुं त्या प्रमािात खचात 
व अडचिींत वाढ होते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सामान्य जलोच्छालात झोताच्या ऊजेचा नाश पाण्यावर आपटण्याच्या वियेनें होतो आवि या 
वियेकवरता स. ६ मध्यें दाखववल्याप्रमािें पुच्छजलाची ववशषे खोली असावी लागते. पुच्छजलाच्या अुंदाजी 
सरासरीइतका तळातील वगे कमी होण्याकवरता जे आडवे अुंतर लागते ते पुच्छजलाच्या खोलीच्या अुंदाजें 
५ पट असते. जरूरीइतक्या पुच्छजलाची खोली वाढववण्याकवरता आवि उच्छालाखालील जास्त वगेाच्या 
ववस्तृत के्षत्रावरील नदीच्या तळाचे रक्षि करण्याकवरता जे उपाय योजाव े लागतात त्याला पुष्ट्कळ वळेाुं 
फार खचण येतो. 

 
२९. अपक्षरि-णनयंत्रिाच्या सामान्य गरजा 

 
आकृवत १८ मध्यें अवलकडे वापरण्यात येत असलेल्या वनरवनराळ्या प्रकारच्या अपक्षरि-

वनयुंत्रिाची बाुंधकामें आकृवतस्वरुपात दाखववली आहेत. 
 
धरिाच्या खालच्या बाजूस अपक्षरि-वनयुंत्रि वकती प्रमािात केलें  पावहजे याबाबतीत वभन्नवभन्न 

मतें प्रचवलत आहेत. सुंकल्पवचत्राकवरताुं खडकावर आधावरत केलेल्या धरिाकवरता ‘ओजी’चा बाह्याकार 
असलेला उत्प्लवमागण, सवणसामान्यपिें, बाुंधण्यात येतो. उत्प्लवमागाच्या खालच्या बाजूस एका डोिीची 
तरतूद केलेली असते. त्यामुळें  पाण्याला वफरकीं गवत वमळते आवि ते पािी, उत्प्लव कभतीवरून अगदीं 
आडवया अगर जवळजवळ आडवया मागानें खालीं पडून अनुप्रवाही वदशसे वाहून जाते. (आकृवत १८b 
पहा). उत्प्लवडोिीची अनुप्रवाहाच्या वदशकेडील कोर काही सुंकल्पवचत्रात नदीच्या तळाशी समतल अशी 
ठेवण्यात येते; तर इतरात ती तळापेक्षा थोया जास्त उुंचीवर ठेवलेली जाते. अनेक वळेा, डोिीच्या 
अनुप्रवाही बाजूच्या कोरीजवळ वतच्या बाह्याकाराचा काटकोनी भाग वक्षवतजाशी समाुंतर ठेवलेला असतो; 
तर कधीं कधीं या कोरीपासून काही अुंतरापयणत वक्षवतजाशी समाुंतर अशा फरशीचे बाुंधकाम लाुंबववण्यात 
येते. (आकृवत १८d पहा). अन्य सुंकल्पवचत्रात डोिीची अनुप्रवाहाच्या बाजूकडील कोरीशी काटकोनात 
असलेली बाजू वक्षवतजसमाुंतर रेषेच्या काही अुंशावर नेलेली असते. त्यामुळें  पाण्याचा बाुंधकामाशीं सुंपकण  
सुटताुंना त्याचा काही भाग ककवचत् वरच्या वदशसे वळववण्यात येतो. (आकृवत १८c, १८g पहा.) 
तुलनात्मक दृष्टीनें भरीव खडकावर आधावरत केलेल्या ऊुं ची कमी असलेल्या धरिात ही डोिी गाळली तरी 
चालते. (आकृवत १८a पहा.) 

 
उत्प्लव–डोिीला लागून चवयापाशी जलोच्छाल वनमाि होण्याकवरता पुच्छजलाची खोली d’, 

६ वया समीकरिाुंतील सूत्र वापरून पवरगवित केलेल्या खोलीइतकी तुंतोंतुंत असली पावहजे. जर 
पुच्छजलाची खोली जास्त असेल तर जलोच्छालाचे शीषण डोिीपयंत पोहोचेपयंत वरवर सरकत जाते आवि 
प्रवाहाच्या पुच्छजलानें पूिणपिें बुडून जाईतों ते पाण्याच्या फवाऱ्याुंच्या उतरत्या पृष्ठभागावरून वरवर सरकू 
लागते (पहा आ. १८c). अशा पवरल्स्थतींत जलझोताच्या वरील पाण्याचा ववक्षोभ हा सपाट नालीमधील 
जलोच्छालापेक्षाुं कमी क्षबु्ध असतो. पवरिामतः ऊजाववके्षपिाची गवत मुंद होते आवि नदीच्या तळाशी 
अनुप्रवाही वदशनेें, बऱ्याच अुंतरापयंत अवतशय वगेाचे प्रवाह पसरत जातात 
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आकृणत १८. थोया प्रमािात अपक्षरि–वनयुंत्रिाची तरतूद असलेले साुंडव.े 

 
उलटपक्षीं पुच्छजलाची प्रत्यक्ष खोली ‘d” या पवरगवित खोलीपेक्षा कमी असेल तर अनुप्रवावहत 

वदशनेें, अशा जागेपयंत जलोच्छाल इतका खाली सरकत जाईल कीं त्या वठकािीं नालीतील घषणिानें 
फवाऱ्याचा वगे कमी झालेला असेल आवि त्यावळेीं पुच्छजलाच्या वववववक्षत पातळीवर जलोच्छालाशीं 
सुसुंबद्ध होईल इतकी फवाऱ्याची खोली वाढेल (पहा १८d) आवि यानुंतरच्या पवरल्स्थतींत जर जलोच्छाल 
अुंचलाच्या पूिणपिें बाहेर फेकला गेला तर साहवजकच मुख्य फवाऱ्याच्या सुंपूिण वगेानें नदीच्या तळावर 
अवनष्ट पवरिाम होईल. 

 
थोया प्रमािाुंत अपक्षरि-वनयुंत्रि असलेल्या धरिात आवि बऱ्याच उुंचीच्या धरिात सुंकेतमान्य 

सुंकल्पवचत्राुंत तरतूद केलेल्या अपक्षरि-वनयुंत्रिापेक्षाुं जास्त समुवचत तरतुदीची आवश्यकता असते हें 
आधुवनक अवभयाुंवत्रकी प्रथेत मान्य केलेले आहे. 

 
धरिाच्या साुंडवयाखाली नाल्याच्या तळातील अपक्षरि-वनयुंत्रि उच्च असाव े म्हिून सुंकल्पवचत्र 

तयार करिाऱ्या स्थापत्यववशारदाुंनी खाली वदलेल्या सुंरक्षि पद्धतीपैकीं एक अगर वतन्हीं एकवत्रत करून 
हें वनयुंत्रि केले पावहजे. 

 
१. नदीच्या तळावर पािी पडण्यापूवीं त्यातील बऱ्याचशा अवतवरक्त, गवतजन्य शक्तीचे ववके्षपि 

करण्याकवरता आकृवत १९a, १९b, १९f मध्यें दाखववल्याप्रमािें जलोच्छालाचा उपयोग करून आवि काही 
काही धरिात वगेभुंजकाुंची जोड देऊन हा हेतु साध्य करता येतो. धरिाच्या चवयाजवळ जलोच्छाल 
वनमाि करण्यास पुच्छजल जर अपुरे आहे असे आढळून आले तर आकृवत १९a मध्यें दाखववल्याप्रमािें 
एका लहान उपबुंधाऱ्याचे साहाय्यानें शमनकुुं डे वनमाि करून अगर नदीचा तळ खोदून आ. १९b व १९c त 
दाखववल्याप्रमािे जरुरीपुरती खोली वाढववता येते. पि या दोन्हीही तरतुदी फार खचाच्या आहेत. ज्या 
वठकािीं खडक स्तरमय असतो आवि तो जास्त खोदल्यानें धरिाच्या घसरि-क्षमतेचा सुरक्षागुिाुंक कमी 
होण्याचा सुंभव असतो अशा जागी दुसरी तरतूद ववशषेेकरून अवनष्ट ठरते. 

 
जलोच्छाल वनमाि होण्यास पुरेशा खोलीपेक्षाुं जास्त खोली जेवहाुं पुच्छजलात असते आवि त्यामुळें  

पूवी स्पष्ट केल्याप्रमािें ज्यावळेीं (नदीच्या) तळात मोठा वगे वनमाि होतो त्यावळेीं उतरत्या अुंचलाची 
तरतूद करून ती खोली कमी करता येते. (पहा आकृवत १९f) ककवा ऊजाववके्षप होण्याकवरताुं अडथळेही 
वापरता येतात. (पहा आकृवत १९c) 
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२. उच्च वगेाच्या प्रवाह-पटल-तुंतूना पुच्छजलाच्या पषृ्ठावरून अशा मागानें न्यावें कीं त्यामुळें  
तळाचा भेद होिार नाही. हा उदे्दश अुंत्य उुंबरा अगर उदग्र डोिी बाुंधूनही साध्य करता येतो. (पहा आकृवत 
१९g). 
 

 
आकृणत १९. अपक्षरि–वनयुंत्रिाची ववशषे तरतूद असलेले साुंडव.े 

 
३. काही प्रमािात, जर, अपक्षरि चालू शकत असेल तर प्रके्षप पथाची वदशा ते, डोिीपासून अलग 

होताच, वतच्या थोयाशा वरच्या बाजूस वळवनू तो धरिाच्या चवयाच्या वनकट जागेपासून खालच्या 
जागेपयंत पुढे सरकववता येतो. (आ. १९d), तसेच अुंत्य उुंबऱ्याची तरतूद करूनही हें साध्य करता येते. 

 
३०. वेगिंजक स्तंि 

 
फवाऱ्याच्या मागात आ. १९e आवि २० याुंत दाखववलेल्या सुंकल्पवचत्राप्रमािें जर अुंचलावर 

वगेप्रवतबुंधकस्तुंभ अगर भरीव अडथळे चाुंगल्या तऱ्हेनें जखडण्याुंत आले तर फवाऱ्याचा नाश करून त्याचे 
ववक्षोवभत पाण्यात रूपाुंतर करण्यास मदत होते. आवि त्यामुळें, सामान्यपिें, जलोच्छालाकवरता जी 
पुच्छजलाची खोली आवि वक्षवतजसमाुंतर लाुंबी लागते त्यापेक्षा येथें प्रभावी शमनाकवरता कमी खोली व 
अुंतर पुरेसे होते. ज्यावळेीं अशा वगेभुंजक स्तुंभाुंचा उपयोग करण्यात येतो त्यावळेी पुच्छजलाची खोली 
(वगेभुंजक) स्तुंभ बुडतील आवि तसेच पाण्याचे फवारे हवते उडिार नाहींत एवढी असली तरी पुरते. या 
वठकािीं वनवात अवस्था उत्पन्न होत असल्यास मात्र जास्त वनमिनाची जरुरी पडते. या दुसऱ्या मुद्यावर, 
नुंतर, चचा करण्यात येईल. 
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आकृणत २०. मोनॉन गाहेला नदीवरील चौथ्या िमाुंकाच्या धरिावरील साुंडवा व अुंचल. 

 
अमेवरकेतील नद्यावरील ज्या नौकानयन धरिाुंची सुंकल्पवचत्रें अवलकडे तयार करण्यात आली 

आहेत अशा धरिात आकृवत ४ मध्यें दाखववलेल्या अपक्षरि-वनयुंत्रि वयवस्थेसारखीच काहीशी वयवस्था 
केलेली असते. मात्र तेथें वगेभुंजक स्तुंभाुंच्या एक अगर अनेक राुंगा समतल अुंचलावर बाुंधलेल्या 
असतात. आवि त्यामुळें  फवाऱ्याच्या शक्तींचा ऱ्हास करण्यास पवरिामकारक मदत होते. ज्या वठकािीं 
वनवात अवस्था वनमाि होईल असें जास्त जलशीषण नसते आवि जेथें वाळू अगर कुं कर याुंच्यासारखे क्षरि 
करिारे द्रवय साुंडवयावरून खाली पडत नाहीं त्या वठकािीं ही कायम स्वरूपाची तरतूद केलेली असते. 
मोनॉनगाहेला नदीवरील धरि ि. ४ मध्ये वगेभुंजक स्तुंभाुंची एकच राुंग आवि साुंधे न पाडलेला अगर पोचे 
न पाडलेला अुंत्य उुंबरा याुंचा उपयोग केल्याचें आकृवत २० मध्यें दाखववलें  आहे. वनरवनराळ्या 
सुंकल्पवचत्रकारानी आपल्या लहरीप्रमािें वगेभुंजक स्तुंभाुंचे वनरवनराळे आकार ववकवसत केले आहेत. 
परुंतु, याुंतील काही इतके वकरकोळ असतात की ते (वाहून येिाऱ्या) बफण  अगर ओुंडक्याुंचा माराही सहन 
करू शकत नाहींत. 

 
पाण्याच्या प्रवाहगतीच्या काटकोनात येिाऱ्या वगेभुंजक स्तुंभाच्या एकाुंक प्रके्षवपत के्षत्राुंत जास्तींत 

जास्त होिारे ऊजा-ववके्षपि, वरच्या बाजूस साधी उभी दशणनी बाजू ठेवनू, प्राप्त करता येते. तसेच टेंकूच्या 
बाुंधकामाुंत, खालच्या बाजूच्या दशणनी बाजूवर िमशः उतार देऊन जास्तीत जास्त सुंरचनात्मक काटकसर 
करता येते. वगे-भुंजक-स्तुंभाच्या वरील दशणनी बाजूचे त्यावर होिाऱ्या बफाच्या अगर ओुंडक्याच्या 
आघातापासून वनवारि होण्याकवरता जर पुरेसा उतार वदला तर अशा स्तुंभाुंची पवरिामक्षमता कमी होते 
आवि जर तो अपरप्रवाही दशणनी बाजूवरील उतार, केवळ पाण्याचा ववक्षोभ न होता त्याला वळि 
देण्याकवरता सपाट केला तर ती क्षमता जवळजवळ शून्यच होते. हे स्तुंभ ज्यावेळी खोल बुडलेले असतात 
त्यावळेीं त्याुंची कायणक्षमता जास्तींत जास्त असते. जर ते कमी खोल बुडलेले असतील तर (पाण्याचे) 
फवारे वगेभुंजकावर आघात करतात तेवहा त्याुंचा मागण ववचवलत होतो आवि ते खूप उुंचीपयंत हवेंत 
उडतात. त्याुंची ही कृवत “गीजर”सारखी असते. 

 
प्रवतमान-चाचण्यावरूनच वेगभुंजकाुंची जागा आवि आकार वनवित करता येतो. 
 
अवत ऊुं च धरिाुंत दुदेवानें, सुंभावय वनवातल्स्थवत वनमाि होते. त्यामुळें  वगे–भुंजन स्तुंभ अगर 

इतर कोिाकृवत अडथळें  याुंचा मुख्य प्रवाहाच्या फवाऱ्यात प्रत्यक्ष समावशे करण्याुंत अडथळा येतो. म्हिून 
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अशा उुंच धरिाुंत नैसर्मगक पुच्छजलाुंची खोली जलोच्छाल वनमाि होण्यास फार कमी पडत असेल तर 
अपक्षरिवनयुंत्रिाचे फक्त दोनच मागण उपलब्ध होतात. 

 
(१) मुख्य बाुंधकामाच्या खाली एक सहाय्यक बाुंध बाुंधिें (आ. १९ a) 
आवि 
 
(२) साुंडवयाच्या पायथ्याशी नदीच्या तळाुंत एक कुुं ड खोदिें. (आ. १९ b) 
 

 
 

३१. उतरते अंचल 
 

मडेॅन, नॉवरस आवि शास्ता या धरिाुंसारख्या अवलकडील पुष्ट्कळशा उुंच धरिाुंत खोल पुच्छजल 
असते. त्यावठकािीं लाुंब आवि उतरत्या उत्प्लवअुंचलाुंची तरतूद करण्याुंत येते. उदे्दश हा कीं, सवण तऱ्हेच्या 
प्रस्रावाुंच्या वळेीं जलोच्छालाचें वनमिन न वहावें. अशा तऱ्हेचा अुंचल आकृवत २१ व १९f मध्यें दाखववला 
आहे. प्रवतकृतींच्या सहाय्यानें केलेल्या प्रयोगावरून असें वसद्ध झाले आहे कीं, प्रवाहाच्या वदशनेे एक उभा व 
चार आडवे या प्रमािापेक्षाुं जास्त खडा उतार नसेल अशा नाल्याुंत पषृ्ठावरील वलयाकृवत लाटामध्यें 
जोरदार ववक्षोभ झाला आहे, आवि तदनुरूप अशा अत्युच्च उजा–ववके्षपिाचे गुिधमण वनमाि झाले आहेत. 
यापेक्षा नाल्याचा उतार जर जास्त खडा असेल तर जलोच्छालाचा कल वनमवित होण्याकडे असतो आवि 
त्यामुळें  वरील पाण्याुंत सौम्य प्रकारचा ववक्षोभ वनमाि होतो. तसेच मुख्य फवाऱ्याुंतील ऊजाचें ववके्षपिही 
कमी वगेाने होते आवि तळातील प्रवाहाुंचे वगेमान वाढते. म्हिून १:४ अगर त्यापेक्षा सपाट ढाळ उतरत्या 
अुंचलाकवरताुं उपयुक्त असतो असे मानले जाते. मडॅन धरिाच्या (रॅ. अ. सो. वस. इुं. १९३८.) 
साुंडवयाुंच्या प्रवतमान वचत्राुंच्या अभ्यासावरून वम. आर. आर. रॅण्डॉल्फ याुंनी असे प्रवतपादन केले आहे कीं, 
डोिीच्या गोलाकार पषृ्ठावरील आरुंभीच्या कबदूवर उत्तम जलोच्छाल–वनर्ममवत होते. पि जर ती धरिाच्या 
खालच्या दशणनी बाजूच्या खया उतारावर ढकलली गेली तर ती चाुंगल्या प्रकारची होत नाही. अुंचलाची 
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सुंपूिण लाुंबी उपयोगी वहावी म्हिून उच्छाल शक्यवततका पाठींमागें सुरु वहावा लागतो. तो जास्तीत जास्त 
सुंभावय प्रवाहाकवरताुं धरिाच्या दशणनी भागापासून उप्त्लव द्रोिीचा गोलाकार जेथे सुरु होतो त्या कबदुवर 
सुरु झाला पावहजे. जेथे उच्छालवनर्ममतीकवरताुं लागिाऱ्या खोलीपेक्षाुं पुच्छजलाची खोली जास्त असतें 
तेथे उतरता अुंचल अथातच जास्त उुंच असला पावहजे. आवि त्याकवरताुं काँिीटही जास्त प्रमािाुंत 
वापरले पावहजे. या काँिीटमधील काुंहीं अुंश धरिाच्या स्थैयाच्या दृष्टीनेही उपयोगी पडतो. जेथे 
जलोच्छाल–वनर्ममतीच्या जरुरीपेक्षाुं पुच्छ जलाची खोली कमी असते तेथें उतरत्या अुंचलाचा खालच्या 
बाजूचा शवेटचा भाग नळीच्या तळात, पुच्छजलाची आवश्यक खोली (आ. १९c) वमळेल इतक्या 
खोलीपयंत खड्डा खिून वमळवनू द्यावा. खोदकामाची जागा आवि मुख्य बुंधाऱ्याचा चवडा यामध्यें पुरेसे 
अुंतर ठेवताुं येते हे अशा योजनेचे उच्च वैवशष्ट्य आहे. लायलहन्ना धरिाचे उत्प्लव–अुंचल आवि शमन कुुं ड 
आकृवत २१ मध्यें दाखववली आहेत. वर उल्लेवखलेल्या तत्त्वाुंचे अवलुं बन करण्याुंत आल्याचे हे एक उदाहरि 
आहे. मुख्य फवाऱ्याच्या शक्तीचा नाश करण्याचे कामी उतरत्या उत्प्लव–अुंघलावरील पायऱ्याुंची ववशषे 
मदत झाल्याचे आढळून आले आहे. कारि या पायऱ्याुंमुळें  फवाऱ्याचा आकार वलयाकृवत बनतो आवि 
तेथील भोवरें, त्यावर असलेल्या ववक्षोवभत पाण्याच्या वलयाकृवत लाटामध्यें सहज सामावनू जातात. फार 
उुंच धरिामध्यें अुंचलाच्या वरील पायऱ्या आवि शवेटचा उुंबरा अवहतकारक ठरण्याचा सुंभव असतो. 
कारि त्यापासून वनवातल्स्थवत व तदनुषुंवगक अडचिी वनमाि होण्याची शक्यता असते. 

 

 
आकृणत २१. लॉयलहन्ना धरिाच्या शमनकुुं डाची प्रवतमान वचत्रीय चाुंचिी. यात अवतशय मोठ्या पुरातील शमनविया 

दाखववली आहे. 
 
जर उतरत्या अुंचलाुंचा शवेट शमन कुुं डात झाला नाहीं तर त्याच्या शवेटी उुंबरा बाुंधावा अगर 

अन्य उपाय आ. १९f, २० आवि २२ मध्यें दाखववल्याप्रमािें योजावें त्यामुळें  पाण्याच्या तळाुंतील जलतुंतू 
नदीच्या तळापासून दूर वळववताुं येतील. अशा उपायाुंची जर तरतूद केली नाहीं तर असे उतरते अुंचल 
अवतशय असमाधानकारक ठरतात. 

 
सामान्यतः जेथे धरिाुंची उुंची इतकी असते कीं, मुख्य फवाराच्या ववभुंजनाकरता वगेभुंजक स्तुंभ 

सुरवक्षतपिें उभारिें शक्य नसतें तेथें उतरत्या अुंचलाचा उपयोग करिें सवांत सोयीस्कर ठरते. परुंतु, तेथें 
जर वगेभुंजक स्तुंभ वापरलेच तर ते शक्य तीतके पाण्याच्या खाली बुडतील असें ठेविें इष्ट असते. कारि 



 

अनुक्रमणिका 

त्यामुळें  वनवांत पोकळ्याुं उघया होण्याच्या प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठीं लागिारे दाबशीषण उपलब्ध होते. 
हाच उपाय झोताच्या मागांत प्रके्षप करून. वतला तोडगा म्हिून वापरण्यात येिाऱ्या उुंबरे, पायऱ्या अगर, 
इतर प्रकारचें बाबतींतही लागू पडतो. जास्त खोलपयंत वनमिन केलेल्या वगे भुंजकामुळें  प्राप्त झालेल्या 
जलववक्षोभाचे प्रमाि जलोच्छाला इतकें  पवरपूिण असल्याने उतरताुं अुंचल पूिण वगळून हा पवरिाम कमी 
खचांत प्राप्त करताुं येतो. पनामा कॅनॉल के्षत्राुंतील गटॅम धरिात बऱ्याच उुंचीच्या धरिाखाली उतरत्या 
अुंचलावर वेगभुंजक स्तुंभ ठेवण्यापासून होिारे अवनष्ठ पवरिाम वदग्दर्मशत करण्याुंत आले आहेत. या 
वगेभुंजकाुंची देखभाल ही एक वारुंवार होिाऱ्या त्रासाची आवि खचाची बाब होऊन बसली आहे असें 
प्रवतवृत्त आहे. 

 
आकृणत २१ a. आ. २१ मधील तेच प्रवतमान–वचत्र. ह्यात अवतशय मोठ्या पुराच्या वळेचे पुच्छजलाचे वगे दर सेकुं दास 

फुटात दाखववण्यात आले आहेत, 

 
आकृणत २२ . रेहबॉक दुंतुर उुंबरा 

 
३२. उदग्र डोिी 

 
जेवहाुं जलोच्छाल वनर्ममतीकवरताुं लागिाऱ्या खोलीपेक्षाुं पुच्छजलाची खोली बरीच जास्त असते 

तेवहाुं आकृवत १९ g व २३ मध्यें दाखववलेल्या ग्रॅंड-कूली धरिात वापरतात तशा, बळकट, उदग्र आवि 
खोल अशा वनमवित डोिीचा सुंतोषजनक उपयोग करून ती वनमाि करता येते. पूवीच्या वतसऱ्या 
पवरच्छेदात उल्लेवखलेल्या उतरत्या अुंचलापेक्षा याुंत काँिीटही कमी लागते मात्र प्रवतमान–वचत्रावरून 
सुंपूिण अभ्यास केल्यावशवाय ही योजना वापरू नये. कारि याुंत एखादा अत्युंत धोकादायक घटक 
असण्याची शक्यता असते जर पुच्छजलाची खोली फार कमी झाली तर, जलधारेनें ते पुच्छजल पुढें 
ढकलले जाते; आवि जवळ जवळ शीषणजलाच्या पातळीच्या उुंचीइतकी त्याची उुंची वाढू शकते. त्यामुळें  
जवळ असलेल्या ववद्युत्–घराची अगर अन्य मालमते्तची नुकसानी होण्याचा सुंभव असतो. जरी पुरामध्यें 
सुरवक्षतपिें कायाल्न्वत होण्याइतके पुरेसें पुच्छजल वमळत असले तरीसुद्धा, पुढचे एक अगर अवधक 
दरवाजे आकल्स्मकपिें उघडल्याने अगर दरवाजे उघडेनासे झाल्यास धाराजल फार मोठ्या प्रमािाुंत हवेंत 
उुंच उडण्याचा सुंभव असतो या गोष्टीकडे लक्ष देिें जरूर आहे 
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आकृणत २३. ग्रॅंडकूली धरिाचा साुंडवा. 

 
३३. चापाकृणत धरिें 

 
चापाकृवत धरिाचे अवभकल्पन करताुंना, पुष्ट्कळवळेा, त्याच्या खालच्या बाजूचा दशणनी भाग अगदी 

खडा अगर जवळ जवळ खडा ठेवण्याुंत येतो. जर अशा धरिाच्या डोक्यावर उत्प्लव मागण ठेवला असेल तर 
(त्यावरून वहािाऱ्या पाण्याची) धार, बाुंधकामाच्या दशणनी भागापासून अलग होऊन, अडथळा न होता, 
हवतूेन मुक्तपिें खाली पडते. जर तेथे कृवत्रम शमन–कुुं ड बाुंधलेले नसेल तर जलधाराुंच्या पतनामुळें  
जसा नैसर्मगक जलप्रपाताच्या पायथ्याशी खड्डा वनमाि होतो, तसा एक खोल खड्डा आपोआप वनमाि होतो. 

 
उभ्या वदशनेे खाली पडिाऱ्या पाण्याच्या धारेचा वगे पूिणपिें नाहींसा करण्याकवरताुं पाण्याची 

खोली फार असावी लागते. काल्डरवुड धरिामध्यें, त्याच्या मुख्यबाुंधकामाच्या खाली, अगदी थोया 
अुंतरावर एक उपबाुंध बाुंधून शमन–कुुं ड तयार केले आहे. आ. २४ मध्यें दाखववल्याप्रमािें प्रवाहधारेच्या 
प्रके्षपपथाच्या रेषेत कुुं डाच्या तळाशी काँिीटची एक वि डोिी बाुंधली आहे. या डोिीचे कायण तळाशी 
खोलपयंत वशरलेल्या जलधाराुंतील तुंतूचा आघात सहन करिें आवि त्याुंना वरून वहािाऱ्या पाण्याुंत 
वळवविें हे असते. पाण्याच्या धारेच्या सवण प्रकारच्या प्रस्त्रावाुंत जलधारा–प्रके्षप–पथाचा समावशे होऊ 
शकेल अशी शमनकुुं डाची रुुं दी ठेवलेली असते. प्रवतमान वचत्राुंच्या प्रयोगावरून असें वदसून आले आहे कीं, 
डोिीवर आघात करण्यापूवी जलधाराुंची शल्क्त यल्त्कुं चीतही कमी झालेली नसते. पि नुंतर मात्र, ती 
शल्क्त सुंपूिणपिें नाश पावते. काल्डरवुड धरिाुंतील ही शमनपद्धती अनेक मोठ्या पुरामध्यें यशस्वीरीत्या 
काम देत आली आहे. 
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आकृणत २४. चापाकृवत काल्डरवुड धरिाचे शमनकुुं ड. 

 

३४. खुजी धरिें 
 
पुश्तवान् खडकावर आधारलेल्या खुज्या धरिाुंत तुलनेनें सोप्या साधनाुंचा उपयोग करून धूप–

वनयुंत्रिाची समस्या बहुशः दूर करिें शक्य असते. परुंतु अशा खुज्या धरिाुंचा पाया जर नरम अगर सुया, 
दािेदार द्रवयावर आधावरत केला असेल, ववशषेतः त्या धरिावरून जर अवतशय मोठे पूर जाण्याची योजना 
असेल तर अशा धरिाुंतील समस्या सोडववण्याुंत फार मोठ्या अडचिी येण्याचा सुंभव असतो. खुज्या 
धरिाुंत, ऊजा–ववके्षपि जलद होण्याकवरताुं जलोच्छालास “प्रत्यक्ष” आकार वमळावा लागतो पि तो 
आकार कमी जलशीषांत तसा प्राप्त होत नाहीं ही एक नवीच अडचि उपल्स्थत होते. उलट अनुप्रवाही 
वदशनेें काुंहीं अुंतरापयंत अप्रगामी तरुंगाची मावलका असलेल्या सर्मपल आकाराचा जलोच्छाल वनमाि 
होतो. अशा तरुंगमालेमुळें  प्रत्यक्ष जलोच्छालामुळें  [“हायड्रॉवलक्स ओफ ओपन चॅनल्स,” बॉरीस बकॅमेटेफ (Boris 

Bakhmeteff) याुंचे; मकॅग्रॉ-वहल बुक कुं ., न्ययूॉकण , १९३२] वनमाि होिाऱ्या वगेापेक्षाुं तळाुंतील वगे तुलनेनें अनुप्रवाही 
वदशनेें बऱ्याच अुंतरापयंत वटकून राहतो. वशवाय जेवहाुं जलशीषण कमी असते त्यावळेीं वदलेल्या वववशष्ट 
प्रस्रावाच्या वळेीं तत्सम उत्प्लवीधार तुलनेनें जास्त जाड असते. आवि वगेभुंजक अगर उुंबरठे भरपूर 
उुंचीचे नसतील तर अशा वगेभुंजक स्तुंभाुंच्या अगर उुंबरठ्याुंच्या साहाय्याने ती धार फोडिें जड जाते. 
परुंतु, धाराुंच्या कमी वगेमानाुंत वनवात अवस्थेच्या अनुपल्स्थतीमुळें  वगेभुंजक स्तुंभाुंचा अगर उुंबरठ्याुंचा 
उपयोग करिें अनु्ेय असते. ज्या नद्याुंचा तळ नरम द्रवयाचा असतो तेथे धरिाच्या खाली अपक्षरि 
वनयुंत्रिास मदतच वमळते. कारि अशा नद्यात प्रवाहवगे कमी असतो आवि त्या मानाने तेथे जास्त पूर 
येण्याची पवरल्स्थवत असते हे त्याुंचे वैवशष्ट्य आहे. आवि ह्या दुसऱ्या गुिधमामुळें  प्रवाहधारेचे 
पवरिामकारक शमन होण्याकवरताुं पुच्छजलाची पुरेशी खोली वनमाि होण्याकडे प्रवृत्ती असते. अशा नद्याुंत 
पुराचे वळेी पुष्ट्कळवळेाुं उत्प्लव मागाचें शीषण बुडून जाते. पुष्ट्कळ खुज्या धरिाुंत, अपक्षरि वनयुंत्रि–
समस्या सोडववताुंना त्या वठकािीं पूरदरवाजे असिें ही एक अडचिीची बाब होऊन बसते. 

 
तळाुंत, नरम अगर सुटे दािेदार द्रवय असलेल्या नद्याुंच्या पुरामध्यें पाण्याची अपक्षरिप्रवृवत्त व त्या 

द्रवयाची क्षरिप्रवतरोधक शल्क्त याुंत इतका नाजूक समतोल अनेकवळेा अल्स्तत्वात असतो की, त्या जागी 
पुच्छजलातील स्वाभाववक वगेापेक्षा जरा वगे वाढला कीं तेथें गुंभीर अपक्षरि होऊ लागते. अशा द्रवयावर 
आधारलेल्या बाुंधकामाुंचे बाबतींत, प्रवाहधारा फरशी केलेल्या अुंचला बाहेर पडण्याच्या आतच त्यातील 
सवण अवतवरक्त शक्तीचे ववके्षपि करिें जरुरीचे असते. अुंचलाच्या खालच्या बाजूच्या नदीच्या पात्रातील 
एखाद्या भागापयंत या उच्च वगेाच्या प्रवाहधारा पोहोचल्या तर तेथील अवतशय वगेाने वफरिारे भोवरे 
नदीच्या तळापयंत न पोहोचतील असे करिें व त्याुंमुळें  त्या भागाचे होिारे अपक्षरि थाुंबवविें कठीि असते. 
सुदैवानें, पारगम्य द्रवयावर आधारलेल्या धरिामध्यें झरिप्रविता सपाट ठेवावी लागते. त्यामुळें  धरि 
आवि अुंचल याुंच्या पायथ्याची एकूि रुुं दी अुंचलावर ऊजा ववके्षपि होण्यास पुरेशी होते. अशा धरिात, 
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आधुवनक प्रथा अशी आहे कीं, तेथें सामान्यतः ओजीच्या आकाराचा उत्प्लवमागण बाुंधावयाचा, त्याच्यापुढें 
पुरेशा रुुं दीचा समतल अुंचल ठेवावयाचा आवि ते बाुंधकाम शवेटच्या ऊुं बरठ्यात वमळवनू द्यावयाचे. अशा 
अुंचलामध्ये कधी वगेभुंजग स्तुंभ असतात अगर कधी ते नसतातही (आ. २२ पहा.). सामान्यतः अुंचलाची 
पातळी नदीच्या तळाच्या पातळीइतकी असते. पि कधीं-कधीं ती काहीशी वरही असते. परुंतु, जर एका 
वववशष्ट प्रस्रावाच्या वठकािीं जलोच्छाल अुंचलाच्या बाहेर ढकलला जात असेल तर तेथें नदीच्या तळाच्या 
स्वाभाववक पातळीपेक्षा अवधक खोलीवर, अुंचल न्यावा लागेल. काही धरिात उत्प्लवमागाच्या खालच्या 
दशणनी बाजूस िमशः उतार देण्यात येतो आवि तेथे एक अगर अवधक पायऱ्याुंची तरतूद करण्यात येते. 
अशा पायऱ्या कधी सपाट असतात तर कधी त्यात पोचे पाडलेले असतात. या तरतुदीने जलोच्छालात 
प्रवाहधारा फोडण्यास जास्त के्षत्र वमळण्यास मदत होते. आ. ४ मध्यें कोलोरॅडो नदीवरील इुंपीवरअल 
धरिाचा छेद दाखववला आहे आवि त्यात वरील काुंहीं उपाुंगाुंचे वचत्रिही केले आहे. उत्प्लवमागाच्या 
पायथ्याशी पोचे पाडलेली एकच पायरी, आवि काँिीटच्या अुंचलाच्या खालच्या टोकाशीं पोचे असलेला 
एक उुंबरठा बाुंधण्यात आलेला आहे. 

 
३५. अंतदेहल्या (END-SILLS) 
 

जेथें उच्च दजाच्या अपक्षरि-वनयुंत्रिाची जरूर असते तेथे समतल अुंचलाच्या खालच्या बाजूच्या 
कोरेवर, कोित्या तरी प्रकारच्या अुंतदेहल्या नेहमी बाुंधावया लागतात. धरिाच्या वनकटवती पवरसरात, 
नदीच्या तळापासून अववशष्ट जलधारातुंतू दूर रहावते आवि पुच्छजलातून त्याुंचे वववकरि वहावें म्हिून ही 
तरतूद केलेली असते. वगेभुंजक स्तुंभ वापरून अगर त्याुंचेवशवाय जलोच्छालाच्या साहाय्यानें, 
जलधारेतील शक्तीचा बराचसा भाग नाश होण्यापूवी जलधारेच्या मागात अशी “देहली” समाववष्ट करून 
वतचे पवरिामकारक शमन करिें शक्य नसते. 

 
अुंचलावर जर वगेभुंजक स्तुंभ वापरले नसतील तर पोचे पाडलेल्या देहलीचा पवरिामकारक 

उपयोग करता येतो. याबाबत ववशषेेंकरून डॉ. टी. रेहबुक् याुंची एकस्व केलेली (Patented) अवभकल्पना 
पवरिामकारक ठरली आहे. ही अवभकल्पना आ. २२ मध्यें दाखववली आहे. दुसऱ्या अवभकल्पनेमधीलही 
पोचेदार देहल्या वाजवी प्रमािाुंत चाुंगल्या प्रकारें काम देतात. जर अुंचलावर वगेभुंजक स्तुंभ उभारले तर 
अुंतदेहलींत पोचे पाडण्याची जरूरी नसते. परुंतु, वरच्या बाजूच्या दशणनी भागास खडा उतार असलेली व 
उतरती अगर पायऱ्या असलेली साधी देहली वारण्यात यावी (आ. २०). जर वगेभुंजक स्तुंभ वापरले 
नाहींत तर तलल्स्थत वलयाकृवत धारापुुंज (bed-roller) अगर देहलीच्या वनकटवती खालच्या बाजूस 
मुख्य प्रवाहधारेखाली वफरत्या पाण्याचा पुुंज वनमाि करण्याकडे साध्या अुंतदेहलीची प्रवृवत्त होते आवि 
देहलीच्या थेट खाली, नदीच्या तळात, वरच्या बाजूस जोरदार प्रवाह वनमाि होतो. 

 
३६. वेगिंजक स्तंिावरील णनवात-स्स्थती 

 
घन पदाथाच्या आसपास वनवात ल्स्थवत उत्पन्न झाल्यास त्या पदाथाची खराबी खालील पद्धतीने 

होते. पाण्याच्या v या वगेानें वहािाऱ्या प्रवाहाुंत जेवहाुं एकादा पदाथण प्रके्षवपत होतो तेवहाुं त्या पदाथाच्या 
खालच्या बाजूवरील दाब प्रवाहाच्या सवणसाधारि वगेापेक्षा v2/2g इतक्या प्रमािाुंत कमी होतो. जर तो वगे 
इतका जास्त असेल की त्यामुळें  त्या पदाथाच्या नवजकच्या अगर त्याच्या पाठीमागच्या कोित्याही 
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कबदूवरील दाब पाण्याच्या बाष्ट्पदाबाइतका कमी होईल तर त्या द्रव पदाथात एक मोकळी जागा अगर 
वनवात कप्पा वनमाि होतो. तेथें वनवात–कप्पा वनमाि झाल्याने तेथील काँिीटचे शीघ्र गतीनें ववघटन होते. 

 
वनवातकप्पा वनमाि न वहावा म्हिून खालीलप्रमािें परस्परसुंबुंध असले पावहजेत :— 

 

 
 
Pa = वातावरिातील दाब–जलफूट. 
S = स्तुंभ अगर ऊुं बरठ्याचे जरूर ते वनमिन, फूट. 
j = स्तुंभाच्या अगर ऊुं बरठ्याच्या आकारावर अवलुं बून असलेला गुिाुंक (प्रवतमान वचत्रावरून 

केलेल्या प्रयोगावरून हा ठरववला जातो). 
 

V2 = स्तुंभ अगर ऊुं बरठ्याच्या जागीं असलेले वगेशीषण, फूट. 2g 
 
pv = वदलेल्या तपमानाुंत वनमाि झालेला बाष्ट्पदाब (जलफूट) (बाष्ट्पसारिी पहा). 
 

j  V2 भोवतालच्या पािाच्या खालील दाबाुंतील घट.  2g 
 
वरील समीकरिाुंत पुढील गोष्टींची जरुरी असते :– वायुदाबानें वनदेवशत केलेला 

अडथळ्याजवळील वनववळ दाब, pa अवधक वनमिन S उिे अडथळ्याच्या बाजूने जािाऱ्या प्रवाहाच्या उच्च 
वगेामुळें  झालेली दाबातील घट  

 

j V2 
2g 

 
ही पाण्याचा बाष्ट्पदाब p इतकी अगर त्या पेक्षा जास्त असली पावहजे. 
 
म्हिुन वनवात ल्स्थतीं टाळण्यासाठी लागिारे वकमान वनमिन खालीलप्रमािे असते. 
 

S = j V2 + Pv– Pa 
 (८) 2g  

 
वक्षतीजसयातर पषृ्ठभागावर आधावरत केलेल्या आवि दोन पषृ्ठे प्रवाहाच्या वदशशेी काटकोनात 

असिाऱ्या पथृःक घनाकृती वगेभुंजक स्तुंभाचे बाबतीत आवि ववववध आकार असिाऱ्या पि अपरप्रवाही 
बाजूने उभा पृष्टभाग असिाऱ्या वगेभुंजक स्तुंभाचे बाबतीत j चे अुंदाजे मुल्य ०·६८ असते. 
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आकृती २५ : रेडबॅंक धरिावरील अभ्यासाकवरता बाुंधलेल्या साुंडवयाचे प्रवतमान वचत्र (मॉडेल) वापरुन वगेभजक 

स्तभाच्या प्रभाबीपिाची केलेली चाचिी. 
 
सामान्यतः पवरके्षची मदत न घेता वगेभुंजक समूहाच्या सुंकल्प वचत्राने ककवा तत्सम शमनकुडाच्या 

साधनाुंनी वनवात ल्स्थतीच्या शक्यतेबद्दल केवळ कागदावर अचूक ववश्लेषि करिे शक्य होत नाही. 
ववशषेेकरुन जर ८ व े समीकरि वापरावयाचे असेल तर वगेभुंजक स्तुंभाुंच्या माथ्याचे वनमिन j आवि 
पुच्छजलखोली d यातील सुंबुंध वनवित करण्यासाठी स्तुंभाुंचा वववशष्ठ आकार व माुंडिी यासाठी लागु 
पडिारे ‘j’ चे मुल्य ठरववण्यासाठी आवि वगेभुंजक स्तुंभावर पािी आपटताना असिारा प्रत्यक्ष वगे ‘v’ 
ठरववण्यासाठी अशी चाचिी आवश्यक असते. यातील सुंबुंध वनवित करण्यासाठी उघया जागेवर सामान्य 
प्रातमानाचे बाबतीत वगेभुंजक स्तुंभाच्या माथ्यावर, बाजुच्यावर व अनुप्रवाही बाजूवरील पषृ्ठभागावर 
पडिारा दाब हा त्या पषृ्ठभागावर दाबमापीची प्रवशेवछदे्र ठेवनू प्रत्यक्षपिे सुलभपिे मोजता येतो. 

 
पवरित दाबापैकी एखादा, पूिाकृती प्रवतमानावर सुंिवमत करताना जर बाष्ट्पदाबापेक्षा कमी होत 

असेल तर पूिाकृती प्रवतमानात (प्रोटो–टाईप) वनवातल्स्थती उत्पन्न होिार हे उघड आहे. जर दाबमापीत 
प्रवशेवछदे्र नसतील व ज्या वठकािी वगेभजक स्तुंभाचा आकार असा असेल की त्याचे ‘j’ चे मुल्य माहीत 
आहे अशा बाबतीत वनवातल्स्थतीची क्षमता सुंगिनाने अुंदाजे काढता येईल. हे उदाहरि २५ िमाुंकाच्या 
आकृतीमध्ये दाखववलेल्या साुंडवयाच्या प्रवतमान चाचिीवर आधारलेले आहे. या आकृतीतील सवण राशी 
पूिाकृती प्रवतमानाच्या आहेत. या प्रवतमान चाचिीत ज्यावळेी वगेभुंजकस्तुंभ वापरले नाहीत त्यावळेी 
जलोच्छाल अुंचलाच्या पवलकडे ढकलला जाऊ नये म्हिून आवश्यक असिारी पुच्छगलाची खोली २९·५ 
फूट ठेवली होती. ३·७५ फूट बाजू असिाऱ्या व तेवढ्याच अुंतरावर असलेल्या घनाकृती वगेभुंजक 
स्तुंभाुंच्या एका ओळीमुळे जलोच्छाल ल्स्थर राखून पुच्छजलाची खोली सुमारे २५ फुटापयंत कमी करता 
आाली. मात्र ही खोली आिखी कमी करण्याने पाण्याचे फवारे वगेभुंजक स्तुंभाजवळ उडिे व त्याच्या 
माथ्यावर २० फूट वनमिन होऊ देिे शक्य झाले या वेगभुंजक स्तुंभामुळच पुच्छचलाची खोली २६ फूट 
असताना अवधक ल्स्थर नलोच्छाल वनमाि करता आला. यावळेी वगेभुंजक स्तुंभाच्या माघ्याचे वनमिन १५ 
फूट होते आवि स्तुंभाकडे जािाऱ्या पाण्याचे (प्रवतमानात वपटार नवलकेवरून मोजलेले) सरासरी वगेशीषण 
सुमारे ९१–० फूट होते. वातावरि दाब आवि जलबाष्ट्पदाब हे अनुिमे ३४ फूट व १ फूट याुंस तुल्यबळ 
आवि d = ०–२८ अशी मूल्ये जर गृहीत धरली तर वनवातल्स्थती टाळण्यासाठी S = ० – ६८ (९१) + १ 
– ३४ = २९ (समीकरि ८ प्रयािे) फूट असे येईल. प्रत्य्ात असिाऱ्या १५ फूट वनमिना पेक्षा हे बरेच 
ज्यास्त असल्यामुळे पिाकृती प्रवतमानात वगेभुंजक स्तुंभाजवळ गुंभीर स्वरुपाचा वनवात कप्पा तयार 
होईल. अशाप्रकारे केलेले सुंगिन हे वनवित वनष्ट्ककण  दाखववत नसून ते केवळ अुंदाज मूल्ये दशणववते असे 
मानाव े लागते. कारि वगेभजक स्तुंभावर आपटण्याच्या अगदी अगोदर पाण्याचा प्रत्यक्ष सरासगी वेग 
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ठरवविे कठीि असते. वपटाट नवलकेद्वारे घेतलेल्या चाुंचण्या या वठकािच्या वगेाचे ववतरि अगदी असमान 
असल्याचे दशणववतात. 

 
कानेंजी टेक्नॉलॉजी इन्ल्स्टयूट मध्ये एक ववशषे उपकरि बनववण्यात आले आहे. त्यात प्रवतमान 

साुंडवयाखालील सुंपूिण भाग रेखीव प्रवतमान प्रमािाबरहुकूम असतो. केवल मूल्य वातावरि दाबापेक्षा कमीं 
ठेवता येते. त्यामुळे पूिाकृती प्रवतमानातील वनवात कप्पे त्याच आकारात व त्याच जागी या प्रवतमानात 
पुनवनमाि करता येतात व जाड सपाट काचेच्या वखडकीतून प्रत्यक्ष वदसू शकतात. जेथे वनवात ल्स्थती 
नाहीशी करण्यासाठी अथवा वनवात ल्स्थतीमुळे होिारी हानी कमीत कमी करण्याच्या उद्दीष्टाने वगेभुंजक 
स्तुंभाच्या ककवा अन्तदेहलीपया अवभकल्पनात बदल करावयाचा असेल तेथे हे उपकरि उघयासामान्य 
प्रवतमान वयवस्थेपेक्षा अवतशय फायदेशीर ठरते. खवले पडू नयेत ककवा ते कमीतकमी पडाव े म्हिून 
वगेभुंजक स्तुंभाच्या काँिीटच्या पषृ्ठभागास ककवा लगतच्या भपूषृ्ठास वचकटून वनवात कप्पे तयार न होता ते 
पाण्याच्या प्रवाहाने पूिणपिे वढेले जातील असे ते तयार केले जावते या दृष्टीने वगेभुंजक स्तुंभाची 
अवभकल्पना करता येण्याची शक्यता या उपकरिामुळे अधीक वाढली आहे. 

 
३७. धारा णवके्षपक आणि शमनकंुडे 

 
ज्यावळेी साडवयाखालील पुच्छजल, जलोच्छास वनमाि होण्यासाठी अगदी उथळ असेल आवि 

शमनकुुं ड बाुंधिे योग्य ठरत नसेल, त्यावळेी साुंडवयाची वरच्या बाजूस वळिारी डोिी वापरता येते याचा 
पूवी उल्लेख केला आहेच. यामुळे धारेचे ककवचत वरच्या वदशनेे हवते ववके्षपि होऊन ती डोिीच्या अनुप्रवाही 
बाजूस थोया अुंतरावर पुच्छजलास जाऊन थडकते. या वयवस्थेमुळे सहसा धारेचा प्रके्षपिपथ ज्याजागी 
प्रवाहास छेदतो त्यावठकािी प्रवाह तळाची धूप होते. जेथे पुच्छजलास धडकण्यापूवी धारेचे आडवया पातळ 
पट्यात ववस्तारि करता येिे शक्य असते तेथे ही धूप टाळता येते. ज्या वठकािी चारीच्या रुुं दीपेक्षा अगदी 
कमी रुुं दीचा पुच्छजल प्रवाह बाहेर पडतो त्या बोगद्यातून अथवा वनगणम नवलकेतून ही धारा येत असेल तर 
अशी पवरल्स्थती उद भवते. पातळ पुंख्याच्या आकाराचा हा पाण्याचा पट्टा पुच्छजलाच्या पषृ्ठभागावरून 
धडकण्याच्या जागी वरच्या वरुन वाहून जाण्याचा सुंभव असल्याने त्याचा पुच्छजलात अगदीच थोडास 
वशरकाव होऊ शकतो. ब्ल्य ूस्टोन धरिाच्या वनगणम नवलकेतून बाहेर पडिाऱ्या धारेस ववस्तावरत करिाऱ्या 
ववके्षपकाचे सुंकल्पवचत्र आकृवत २६ (अ) त दाखववले आहे आवि आ. २६ (ब) ही रेडिॉस धरिासाठी 
वापरण्यात येिाऱ्या तत्सम ववके्षपकाच्या प्रवतमानातून बाहेर पडिारी धारा दशणववते. आयोवजत योवगहोचेना 
धरिाच्या वनवात नवलकेतून बाहेर येिाऱ्या धारेचे ववस्तरि करिारा ववके्षपक हा रुढ सुंकल्पनेतील 
शमनकुुं डीपेक्षा वकतीतरी अवधक फायदेकीर असल्याचे वदसू न आले आहे. 
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आ. २६ (अ) प्रस्ताववत ब्ल्यसू्टोन धरिाच्या वनगणम नवलकाब्राराकवरता धारा ववके्षपक– 

 
प्रवविकेच्या अथवा बोगद्याच्या वनगणमद्वारात बहुशा शमनकुुं ड बाुंधलेले असते आवि जलोच्छालात 

प्रवशे करण्यापूवी धारेचे आडवया पट्यात ववस्तारि होईल अशारीतीने सामान्यपिे त्याचे अवभकल्पन 
केलेले असते. साधा जलोच्छाल अथवा पायऱ्या, वगेभुंजक स्तुंभ ककवा देहल्या याुंच्या साहाय्याने अरुुं द व 
खोल धारेपेक्षा त्रुंद व उथळ धारेचे भुंजन करिे अवधक सुलभ होते. या शमनकुुं डाच्या अवभकल्पनात 
अुंतभूणत असिारी मूलभतू तत्व ेही धरिातील साुंडवयाच्या खाली असिाऱ्या सामान्य शमगकुुं डाच्या बाबतीत 
पूवी विणन केलेण्या तत्वाुंसारखीच असतात. 
 
३८. अंचलाखालील उत्के्षप– 

 
समतल चारीमध्ये, जलोच्छालाच्या अपरप्रवाही बाजूचे पािी अनुप्रवाही बाजूच्या पाण्यापेक्षा 

ज्यास्त उथळ असते. जलोचरूलाचा सवणसाधारि आकार आकृती १७ त दाखववला आहे आवि त्याखाली 
उतरती लाुंबी ही पाण्याच्या पषृ्ठभागावरील उठावाच्या rised सूमारे सहापट असते. जर अुंचल काँिीटचा 
असेल आवि नैसर्मगक खडकाची स्तररचना वक्षवतज समाुंतर आवि जलवनष्ट्कास नाली पुतेशी उवभ नसेल 
तर जलोच्छालाच्या अनुप्रवाही बाजूच्या खोल पाण्याचा दाब स्तरातून मागण काढून कोिच्याही थरातील पूिण 
शुंभर टके्कभामात पुच्छजलाच्या खोली हतका उत्के्षपदाब वनमाि करेल. जलोच्छालाच्या उथळ भागाखाली 
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उत्के्षपासमान पाण्याची खोलीच्यायोगे वनरस्त न होण्याची शक्यता असते व दाब जर पुरेसा असेल तर 
खडकाचे थर बाहेर उचलले जाऊ शकतात, 

 
काँिीटचा अचल व शमनकुुं डाच्या खाली असिारा कत्के्षपदाब देखील ववचारात घेिे आवश्यक 

आहे. कारि जर जलवनष्ट्कास नाली ठेवली नसेल तर या अुंचलावर कुुं डाच्या काँिीटचे वजन (ऊध्वणगामी 
दाबास समतोल होईल एवढे) पुरेसे असाव ेलागते ककवा ल्स्थर राहण्यासाठी खडकात गुुंतवाव ेलागते. 

 

 
आ. २६ ब. आ. २६ अ मधल्या धाराववके्षपका सारख्या पि रेड बॅंक धरिाकरता प्रस्ताववत केलेल्या धाराववके्षपकाची 

प्रवतमान चाचिी 
 

चाचिी- 
 
काँिीटमधून व खडकात पुरेशा खोलीपयंत जलवनष्ट्कासन वछदे्र पाडून त्यात काँिीट घातलेला 

खडक याुंचे वनमवित वजन जलोच्छालाने पुनःप्रस्थावपत पाण्याच्या खोलीस तुल्यबल करून उत्के्षपदाब 
वनरस्त करता येतो. जलवनष्ट्कासन नालीच्या बवहगणम अनुप्रवाही बाजूस उत्तर वदल्यास पाण्याचा वगे वाढत 
जाऊन त्यात अुंशतः वनवातन ल्स्थती वनमाि होते व त्यायोगे उत्के्षपामुळे होिाऱ्या नुकसानी ववरुद्धचा सुरक्षा 
गुिाुंक वाढतो. 

 
जर खडक वक्षवतज समाुंतर वदशनेे स्तरीभतू झालेला नसेल आवि उत्के्षपाचा धोका फक्त काँिीट 

व खडक याुंच्यामध्ये असेल तर खडकात वछदे्र पाडून त्यात लोखुंडी गज गाराभवरत करून काँिीटमध्ये 
गुुंतवावते. 

 
काही वठकािी उथळपाण्याच्या के्षत्राभोवती उत्क्षेंप कमी वहावा म्हिून काँिीटचा ककवा गाराभरीत 

काटमागण वापरण्यात आला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ज्यावेंळी पाया मातीचा असेल आवि नेहमी लागतो त्याप्रमािे अुंचल ककवा शमनकुुं स याुंच्या 
स्वरुपात काँिीटने तो सुंरवक्षत केलेला असेल तर त्यावळेी नेमकी तीच समस्या उभी राहील, आवि 
त्यावळेी तेच उपाय अमलात आिावे लागतील. मात्र या वठकािी काँिीट गुुंतववता येत नाही. उत्के्षपदाब 
वनरस्त करण्यासाठी काँिीटच्या तळाशी वनस्युंदकाने सुंरवक्षत अशी जलवनष्ट्कासम नाली बसववता येते पि 
काँिीटच्या खालच्या पायातील रुंध्रदाबाचेही १४ वया प्रकरिात विणन केल्याप्रमािे सुंशोधन करावयास हव.े 

 
आतापयंतच्या चचेमध्ये उत्के्षपदाबाच्या समस्येचा ववचार करताना जलाशयातील शीषण-जलामुळे 

वनमाि होऊ शकिाऱ्या उत्के्षपदाबाकडे दुलणक्ष करण्याुंत आले होते. या प्रकरिामध्ये पूवी ठोकळ मानाने 
साुंवगतलेल्या वसद्धाुंताुंच्या साहाय्याने अशा गुुंतागुुंतीच्या समस्या सोडववता येतील. 

 
३९. पश्चगमन- 

 
धरिावरुन वाहून जािाऱ्या पाण्याचा ऊजानाश करण्यासाठी तसेच पुच्छजलाचा वगे सामान्य 

पवरल्स्थतीत असतो त्याच्या शक्यतो जवळच्या मयादेपयंत कमी करण्यासाठी काय उपाय योजने अवश्य 
आहे हे मागील भागामध्ये वर्मिले आहे. 

 
तथावप, वववशष्ट प्रवाहास स्वाभाववक असिाऱ्या वगेापेक्षा सुंरक्षक साधना मधून वनघिाऱ्या पाण्याचा 

वगे कमी करिे साहवजकच कठीि असते आवि अशा स्वाभाववक वगेामुळेही याचवळेी नदीच्या तळची धूप 
होते. म्हिजे सामान्य पवरल्स्थतीत पुराच्या वाढत्या टप्प्यामध्ये वकत्येक नद्याुंचे तळ खोल होतात. आवि पूर 
ओसरत असताना पुरातून वाहून आलेल्या गाळ व इतर पदाथामुळे पात्र उथळ होते. 

 
धरिामुळे तयार झालेल्या जलाशयामुळे नदीतून वाहून आलेला माळ वगैरे माल सवणच्या सवण 

धरिाच्यावरील बाजूस खोल पाण्यात साचून जातो आवि पूर ओसरल्यावर नदीचा तळ पूवण पातळीवर 
येण्यासाठी तो उपलब्ध होत नाही त्यामुळे कायम स्वरुपाचे पिगमन होते. 

 
याकरता सुंरक्षि बाुंधकामाच्या अनुप्रवाही बाजूकडील टोकाजवळ नदीच्या तळावर योग्य ते 

सुंस्कार करिे आवश्यक असते. त्यामुळे ज्यावळेी पिगमन होते त्यावळेी सुंरक्षक बाुंधकामाच्या खालच्या 
बाजूकडील पायाची हानी होिार नाही. 

 
यासाठी नेहमीची पद्धत, सुंरक्षक बाुंधकामाच्या चवयापाशी काँिीटचा काटमागण बाुंधिे ककवा 

स्थूिा रोविे व त्यास साहाय्यक म्हिून मोठ्या दगडाुंची उतरि (ramp) बाुंधिे ही होय (आ. ४) 
 
अुंचलाच्या खालच्या बाजूस असिारी अश्मपडल (riprap) हा अुंचलाचा चवडा व नदीच्या तळाची 

नवी उुंची यामधील नवा उतार, अवस्थापन पके्क वहाव े यादृष्टीने ठेवलेला असतो आवि चवयाजवळच्या 
अश्मपडलाचे थोडे फार वनके्षपि झाल्यास अुंचलाचे जलाच्छालापासून सुंरक्षि वहाव ेया उदे्दशाने पट्टस्थानू 
पुरलेल्या असतात. 

 
साुंडवा धरिाचा चवडा हा मध्यभागापेक्षा कडेला जास्त उुंच असला तर योग्य ती काळजी घेतली 

पावहजे. तसे न केल्यास पािी मुख्य चारीकडे धरिास समाुंतर अशा वदशनेे वाहू लागेल. ढाळ अवधक खडा 
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असल्यास धरिाच्या ककवा अुंचलाच्या चवयाजवळच्या पायाची धूप होऊ शकेल एवढा प्रवाहाचा वगे 
वाढण्याची शक्यता असते. ही पवरल्स्थती टाळण्यासाठी ठराववक अुंतरावर दगडाचा भराव, पके्क बाुंधकाम 
अगर अन्य काुंही योग्य पथदशणक बाुंध घालावे लागतील. बाुंधकामास कोितीही हानी होऊ नये म्हिून हे 
बाुंध धरिापासून सुरवात करून अनुप्रवाही बाजूस पुरेशा अुंतरापयंत नेलेले असतात. काही वळेा या 
पथदशणक बाुंधाना जोड म्हिून नदीला समाुंतर अशा कालवयाची तरतूद केलेली असते त्यामुळे प्रवाहाचा 
वगे हळुहळु कमी होतो. हे बाुंधकाम साहजीकच खचाचे असते आवि ववशषेतः दादा प्रवाहाच्या बाबतीत हे 
अगदी ठळकपिे नजलेस येते. व साुंडवयाच्या लाुंबीवर नदीच्या समतल भागाच्या रुुं दीची मयादा 
घालण्याची जरुरी भासते. बाजूच्या उभारावर असिाऱ्या अुंचलाच्या भागापासून अनुभवाही कडेला एक 
छोटेसे पूरक धरि बाुंधून अुंचलाकडे येिारा प्रवाह बुंवदस्त करून नदीच्या पात्रात वळववता येतो. 

 
12-“लगूना धरि” पहा–H इुंज–न्यजू फेबु्रवारी ९,१९०५ आवि फेबु्र. २७,१९०८ 

 
५. संदिि गं्रथ 

 
४०. माुंडिी- खालील सुंदभण ढीबळ मानाने ववषयानुरूप माुंडले आहेत तथावप काहीत अनेक 

ववषयाुंवर मावहती असण्याची शक्यता आहे. 
 
जलोच्छालाचे गुिधमण काय असतील ? 
 
वरील समीकरिानुसार 
 
सामान्य – 

 
१– डब्ल्य-ूजे. मीड– “इुंजवनयकरग वजऑलजी फॉर डॅमसाइट्स’ –मोठ्या धरिावरील दुसरे सुंमेलन. 
वॉकशग्टन. डी. सी. खुंड ४ १९३६ पा. १७१ 

 
२– आय. बी. िॉर बी– “वजऑलॉजी फॉर डॅम साइट्स.” अमे. सो. ऑफ इुंवजवनअसण, सनॅ फॅ्रल्न्सस्को 
सभेत जूलै १९३९ ला सादर केले – 
 
३– खोस्ला, बोस, आवि टेलर– “वडझाइन ऑफ ववअसण ऑम पर्ममअबेल फाउुंडेशन्स–” प्रकाशन ि–१२, 
मेऱ्रल बोडण ऑफ इवरगेशन,” वसचला, इुंवडआ १९३६ 
 
४– पुढील बाब ५ मध्ये समाववष्ट केलेली ववस्तावरत सुंदभण ग्रुंथ सूची 
 

अणिकल्पनांचा उदाहििे 
 
५– १९३९ मध्ये अवम सोसा. ऑफ इुंवजवनअसणनी १९३९ मध्ये पवत्रकाुंच्या स्वरुपात इ. डब्ल्य.ू लेम ने बाब ७ 
ला पुरविी म्हिून प्रकावशत केलेली अवभकल्पनाची १०० वर उदाहरिे. 
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६– “डॅम्स आवि कुं रोल वक्स,” २ री आवृत्ती, यू. एस. ब्युरो ऑफ रेक्लमेशन १९३८ उत्थान (           ) 
वझरपि, आवि सपणि रेषा– 
 
७– ई डब्ल्य–ूलेन–खालून होिाऱ्या वझरपिापासून सुंरक्षि. मातीच्या पायावरील चुनेगच्ची धरिे. अमे. 
सो. ऑफ वसल्वहल इवजवनअसणमी कायणवाही १९३५ पा. १२३५ 
 
८– एल. एफ. हाझा– “वाळूवरील धरिाच्या खालील उत्थान आवि वझरपि– अमे. सो. वस. ई. ची 
कायणवाही १९३५, पा. १३५२ 
 
९– जे. ए. एछ बे्रट् झ– “पाझरिाऱ्या पाण्यामुळे वनमाि होिारे दाब आवि जलीय सुंरचनातील 
प्रवतबलावरील त्याुंचा प्रभाव–” मोठ्या धरिावरील २ ऱ्या सुंमेलनातील कायणवाही– वाॅकशग्टन डी. सी. 
१९३६, खड ५ पान ४३. 
 

प्रवाहजाल 
 
१०– “वद इलेल्क्रकल ॲनॉलजी फॉर पकोंलेकटग वॉटर इन कनेक्शन बुइथ वद वडझाइन ऑफ अथण डॅम्स 
ॲड आदर हायड्रॉवलक स्रक्चसण इन वद लॉस अॅंजेवलस वडल्स्रक्ट–ताुंवत्रक्ापन, य.ू एस. इुंजवनअर 
कचेरी, लॉस अॅंबेवलस, कॅवल. मे १९१९ 
 
११– एछ- एम- वहल– “सीपेज थ्र फाऊुं डेशन्स आवि अेंर्बकमेंट्स स्टडीड बाय ग्लास मॉडेल्स, “वस. 
इुंज. जानेवारी १९३४, पा. ३२. 
 
१२– लेन कॅबेल, आवि प्राइस– “वद प्लोनेट ॲड इलेल्क्रकल ॲनॉलजी–” वस. इुं. आक्टोबर १९३४, पा 
५१० 
 

बाबी ३ व ७ ते ९ सुद्धा पाहा्या– 

 
गारािराई– 

 
१३– जे. बी. हेज– “इुंपूल्वहुंग शाउुंडेशन रॉक फॉर डॅम्स’ –वस. इ. मे १९३९, पान ३७७ 
 
१४– “थाऊजुंड्ड्स ऑफ होल्स ग्राउइडेड अुंडर नॉवरसडॅम “इज. न्यजू रेकॅाडण, नोवहें. २१, १९३५, पान 
६९९ 
 
१५– आर. मकॅ. ज्यफूीड–टेकनीक ऑफ पे्रशर ग्राउकटग ऑफ फाउुंडेशन्स” –वसे्टनण कन्स्रक्शन न्यजू. 
ऑक्टोबर १०, १९२८. 
 
१६– एफ- एछ- के लाुंग– “क्ले ग्राउकटग ॲट मडॅ्डन रेझवहॅवयर” –इुंज न्यजू रेकॉडण, ऑक्टो. ६, १९३२, 
पान ३०५. 



 

अनुक्रमणिका 

१७– जोन्स आवि वमवनअर– “ग्राउकटग वद फाउुंडेशन ऑफ बोल्डर डॅम” –वस. इुं. वडसें. १९३६, पा. ८१० 
 
१८– “ग्राउकटग सील्स ॲल्कोवहा डॅम,” इ. न्य.ू रेकॉडण सप्टें. ३, १९३६ पान ३२३. 
 
१९– जे. डी, लेववन– “ग्राउकटग वुइथ केवमकल्स”, इुं. न्य.ू रेकॉडण, ऑगस्ट १७, १९३९, पान ६१ 
 
२०– जी. डब्ल्य.ू विल्स्टअन्स, “अॅस्फाल्ट ग्राउकटग अुंडर हेल्स बार डॅम,” इुं. न्य.ू रेकॉडण, मे १९२६ पान 
७९८. 
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प्रकरि ४ थे 
 

जणलय प्रणतमान णचत्राचा अभ्यास 
 

जॉजि इ, बानिस १ 

 
१– प्रास्ताणवक- 

 
जलीय प्रवतमान अभ्यासाचे, जलीय सुंरचनाुंच्या ववश्लेंषिात्मक सुंरल्पना बदलिे व तपासून 

पहािे यासाठी उपयोग वाढू लागले आहेत जलीय प्रवतमाने ही बहुदा पूिाकृती ते प्रवतमान याुंच्यातील 
प्रमािगुिक (L) १०–१०० पयंत राहील अशा रीतीने केली जातात. जर प्रवतमाने जास्त मोठी असतील तर 
त्यावरील खचणही मोठा असतो. जर ती कमी आकाराची असतील तर आवश्यक त्या सूक्ष्मतेने त्यावर 
चाुंचण्या करता येत नाहीत. प्रमाि गुिाुंक वनवित केल्या नुंतर, प्रवतमान चाुंचिीतील वनष्ट्कषाना आयत 
गुिकाने गुिून प्रत्यक्षातील सुंभावय ल्स्थतील्स्थती पडताळली जाते. प्रवतमान चाुंचिीमुळे पवरचालन 
पवरल्स्थतील सुंरचनेच्या वतणनाचे पूवणदशणन घडते. आवि त्यामुळे गुिात्मक राश्यात्मक असे दोन्ही प्रकारचे 
वनष्ट्कषण प्राप्त होतात. आ. १ मध्ये ओहायहो मधील मल्स्कुं गम वॉटरशडे काँन्झवहॅंन्मी वजल्ह्यातील 
(माल्स्कुं गम जलकसचन, (माल्स्कुं हॅम जलकसचन सुंरक्षर परगण्यातील) मोहरक धरिाजवळच्या 
शमनकुुं डाच्या प्रयोगशालेय प्रवतमानाचे दृश्य दाखववले आहे. या शमनकुुं डाची प्रवाहक्षमता पूिाकृतातील 
२५००० से. फू. इतकी आहे २८ जानेवारी १९३७ रोजी आलज्या पुराचे वळेी पूिाकृतीतून २५००० से. फू. 
प्रवाह जात असल्याने आ. २ मध्ये दाखववले आहे. या दोन छाया वचत्राुंच्या १– केस स्कूल ऑफ ॲप्लाईट 
सायन्स येथे हायड्रॉवलक्स आवि सॅंवनटरी इुंजवनअकरगचे प्राध्यापक आवि वसल्वहल इुंवजवनअकरग या 
ववभागाचे प्रमुख तुलनेवरुन, पूिाकृतीतील प्रवाहल्स्थती ववषयी प्रवतमान चाुंचिीने वकतपत अुंदाज करता 
येतो याची ढोबळपिे कल्पना येते. 

 

  
आ. १. प्रणतमान णचत्र आ. २ मूल कृणत मोहॉक धरिाची शमन द्रोिी. 

 
आता आवधक सुसि जलीय प्रयोग–के्षत्रातील अनुभवी मािसे काम करीत आहेत. या के्षत्रातील 

नवख्या मािसाुंकडून अनेक वळेा चुका होण्याुंची शक्यता असल्याने जलीय प्रवतमान चाुंचण्या केवळ अशाच 
(वर उल्लेख केल्याप्रमािे सुसि) प्रयोस शाळाुंच्याकडे सोपववण्याचे धोरि असते. 
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२–समरुपतेसाठी आवश्यक असिाऱ्या गोष्टी- 
 

जलीय प्रवतमानावरील चाुंचिीच्या वनष्ट्कषाचा प्रत्यक्ष सरचनेसाठी उपयोग करताना जलीय 
समरुपतेच्या बाबी पुऱ्या होिे आवश्यक असते. जॉन आर फीमनने “हाय्रडॉवलक लॅबोरेटरी पॅल्क्टस” या 
आपल्या पुस्तकात खालील वयाख्या वदल्या आहेत.”जलीय समरुपतेच्या वसद्धाुंताची थोडक्यात पि अुंशतः 
अशी वयाख्या करता येईल की चारीतून वाहिाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचे वतणन वनयुंत्रि ज्या चारीतून पािी 
वाहते त्या चारीचे सदभात करिे शक्य झाल्यास (काही मयादे पयंत) त्याच कारिामुळे लहान 
प्रमािावरील प्रवतमानातील प्रवाह-वतणमानाप्रमािेच मोठ्या जलमागातील ककवा सुंरचनेतील प्रवाहाचे वतणन 
असेल.” 

 
दोन प्रवाह वयवस्था (पूिाकृती प्रवतमानाचे बाबतीत) सीमेवरील ल्स्थती आवि प्रवाह रेषाुंचे बाबतीत 

जडत्व बला वशवाय भौवतक दृष्ट्या समरस असतील व दोन्ही समाजातील बले एकमेकाशी स्थायी 
गुिोत्तरात असतील तर गवतजपिातही समरुप असतात. वाहिाऱ्या पाण्याच्या बाबतीत ववचार करता 
नेहमी खालील पैकी एक ककवा सवण बले अल्स्तत्वात असू शकतात. (अ) गुरुत्वाकषणि (ब) ववष्ट्यणदता (क) 
लववचकता आवि (ड) पषृ्ठतिाव - जलीय अनुरुपतेसाठी आवश्यक बाबी बैवजक स्वरुपात अवधक 
सुलभतेने माुंडता येतात. त्यात बसलेल्या अुंशभतू घटकात व मापात (लाुंबी, वगे, वजन इ.) माुंडली 
जातात. बवैजक समी करि सुंवक्षप्त करुन अगदी सुलभ स्वरुपात माुंडली की त्यापासुन समरुपतेच्या 
कसोया स्पष्ट पिे प्राप्त होतात. 

 
३ – समरुपतेच्या कसोया- 

 
या कसोया म्हिजे जी कोिती बले अल्स्तत्वात आहेत त्याप्रमािे बले वापरुन केलेली पि मापन 

मुल्य नसिारी गुिोत्तरे होत. मापनमुल्य नसल्याने ववश्लेशिात वापरलेल्या मापनपद्धतीमुळे त्याचा केवल 
बदल होत नाही. जर दोन्ही वयवस्था गवतक दृष्टीने सयरुप वहावयाच्या असतील तर गुिोत्तराचे प्रत्येक 
वयवस्थेतील केवल मुल्य तेच असले पावहजे. जलीय प्रयोग करिारे ज्यास्तीत जास्त फ्राऊड अुंक आवि 
रेनॉल्ड्ड्स अुंक ही मापन मुल्ये नसलेली गुिोत्तरे खालील प्रमािे वापरतात. 

 
कायाल्न्वतबल मापनमुल्य ववरहीत नाुंव सामान्य पदनाम 
गुरुत्वाकषणि V2/gL फ्राऊड अुंक F 
ववष्ट्युंदता  VLP/R रेनॉल्ड्ड्स अुंक R 

यात 
V = वगे 
 
L = प्रवाहाशी सुंबवधत कोितेही लाुंबीचे पवरमाि (वयास, जलीय वत्रज्या, इत्यादी.) (L हा बहुदा 

वयास दाखववतो हे लक्षात घ्याव.े ज्या वठकािी शीषण, लाुंबी, या सारखी इतर लाुंबीशी सुंबुंवधत गुिके 
रसतील तेथे अुंकाचे मूल्य बदलेल) 

 
– द्रवाची वस्तुमान घनता (Cw/g) 

६०° F (तपमानास पाण्यासाठी 
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= ६२·४/३२-२ = १-९४ प्रवतघनफूट–स्लग 
r = वनष्ट्युंदता गुिक – पाण्यासाठी 
६० F ला ०·००००१३६ पोन्ड सेकुं द / फूट२ 

Y = गवतक वगे = = luʼ/  
= ६०° F पाण्काकरता 
= ०·०००० २३६/१-९४ 
= ०·०००० १२१७ चौ. फू./से. 
(g = गुरुत्वाकषणिाचा प्रवगे  
= ३२·२ फू/से./मे. 
 
पषृ्टतिावातील समरुपतेच्या सुंदभातील सापन्यमूल्य नसिारा (diamentionless) गुिोत्तर अुंक, 

‘बेकर अुंक, व लववचकतेच्या सुंदभात ‘कॉचीचा’ अुंकास बेकर अुंक, व लववचकतेच्या सुंदभात “कॉचीचा 
अुंक वापरतात तथावप पषृ्ठतिाव व लववचकता याुंचा जलीय प्रवाहावर होिारा पवरिाम दुय्यम दजाचा 
ककवा दुलणक्ष करता येण्यासारखा असल्याने या पुस्तकात फक्त गुरुत्वाकषणि आवि वनष्ट्यदुंता याुंचाच ववचार 
केला आहे. जर गुरुत्वाकषणन व वनस्यदता या दोघाुंचा प्रवाहावर पवरिाम होतो असे मानले तर ज्यावळेी 
फ्राऊड अुंक आवि रेनॉल्डस अुंक हे दोन्हीही प्रत्येक वयवस्थेत सुंख्यामुल्यामध्ये समान असतील तर दोन्ही 
वयवस्था गवतज दृष्टीने समरूप असतील. वयवहायण कारिामुळे या दोन्ही अटी एकाच वळेी पूिण करिे 
अशक्य होते म्हिून प्रभावी बलाुंच्या सुंदभातील समरूपताच मुख्यत्वे ववचारात घेतली जातें, 

 
४ – द्रव प्रवाहाचे प्रकार - 

 
अवभयुंत्याला तीन प्रकारच्या प्रवाहात ववशषे रस असतो. १ पवत्रत (Laminar) प्रवाह; हा गुळगुळीत 

पषृ्ठभागाच्या तळातून वाहिारा अगर कमी वगेाचा प्रवाह असतो. तसेच वालुकामय पदाथातून वाहिाऱ्या 
प्रस्राव सारखाही तो असतो. अशा वळेी L हा वयास मानते आवि घषणि वगेाच्या सरळ गुिोत्तरात आहे असे 
मानले तर R चे मुल्य २३०० पेक्षा ज्यास्त असते. (२) ज्या वठकािी R चे मूल्य २५०० पेक्षा जास्त असून 
घषणि V2 शी सरळ गुिोत्तर असते अशा उघया चारीतील अथवा आखुड नळातील जास्त वगेच ववक्षबु्ध 
प्रवाह (३) उघया चारीतून वाहिारा बुंदुकीच्या गोळीप्रमािे वगेाने वाहिारा प्रवाह जेथे V चे मूल्य √2 × 
खोली (याचाच अथणकहा की ज्यावळेी वववशष्ठ पाण्याची राशी वकमान ऊजा राखून वववशष्ठ वा िाुंवतक 
खोलीस वाहतो असा प्रवाह) पेक्षा जास्त असते. यापैकी (  ) मध्ये ववष्ट्यदता बले अवधक प्रभावी असतात व 
गवतज दृष्टीने समरूपता येण्यास रेनॉल्ड्ड्स अुंक ही कसोटी असते. (२) आवि (३) मध्ये ववष्ट्युंदता बलाचा 
दुर्लक्ष करण्याइतका कमी प्रभाव असतो आवि गुरुत्वाकषणि बल प्रभावी असल्याने येथे फ्राऊड अुंकही 
कसोठी ठरते. प्रकरि ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमािे पषृ्ठतिाव ककवा केशाकषणि याुंकडे या चचेत दुलणक्ष केले 
आहे. तीच गोष्ट लववचकतेच्या बाबतीत खरी आहे. कारि बहुतेक प्रश्नात पािी हे सुंपीडनक्षम नाही असे 
मानले जाते. 

 
अमेवरकन जलमागण प्रायोवगक कें द्रात (U–S Waterways Experiment Station) असे वदसून 

आले कीं, नदीच्या प्रवतमानात ववक्षबु्ध प्रवाह वनवितपिे राहील यासाठी वयवहायण वनकष हा की तेथे 
फू/सेकुं दात वगे गुविले खोली (फुटामध्ये) = ०–०२ ककवा अवधक ठेविुं–अथात बुंदुकीच्या गोळीप्रमािे 
उडिारा वगेवान प्रवाहसुद्धा प्रवतमानात वनमाि होऊ शकतो. हा प्रवाह वनमाि होऊ नये म्हिून 
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पाळावयाची कसोटी ही की हा वगे √g×खोली पेक्षा कमी ठेविे यामुळे ही खोली िाुंवतक खोलीपेक्षा ज्यास्त 
राहील अशी खात्री वमळेल. 

 
५ – फ्राऊड अंकाचे महत्त्व- 

 
बहुतेक जलीय प्रवतमानाचे अभ्यास हे ववक्षबु्ध प्रवाहाशी सुंबुंधीत असल्याने फ्राऊड अुंकास ववशषे 

महत्व आहे. जर घषणिाच्या पवरिामाववषयी योग्य ती सूट ठेवली आवि मुक्त पतनयाचारी ‘प्रहलघुं उडाुंस 
वलयतीव अलड प्रवाह अुंतग्रवहक, नळातील व पेत स्टाक इ.मधील प्रवाह, याुंच्या सवणसाधारि मयादेतील 
अभ्यासामध्ये, पूिाकृती प्रवतमान यासाठी एकच फ्राऊड अुंक ठेवल्यास, भ्रामक गवतज समरूपता वदसून 
येईल 

 
एकाद्या वववशष्ठ उदाहरिात फ्राऊड अुंक ही समरूपतेची कसोटी आहे असे मानले की, लगेच 

त्यापुढची कृती म्हिजे पूिाकृती आवि प्रवतमानाचे समजातीय याुंच्यात पुढे उल्लेवखल्या प्रमािे रावशमध्ये 
वनर्मववाद सहसुंबुंध प्रस्थावपत करिे होय–समजा, Fp, Qp, Ap, Rp, Sp, Lp, Dp, Np, आवि इतर 
सामावयक वचन्हे पूिांकृवततील वगे, प्रस्त्राव, के्षत्र, जलीय वत्रज्या, ढाळ, लाुंबी, वयास, खरबरीत पिाचा 
गुिक दशणववतात आवि समजा की, 

 
Vm, Gm, Am, Rm, Sm, Lm, Dm, nm, ही वचन्हे प्रवतमानासाठी सुंबुंवधत पदे दशणववतात L हा 

गुिक पूिांकृती व प्रवतमान याुंच्यातील प्रमाि (Scale ratio) गुिक आहे असे समजा. आता F (फ्रऊड 
अुंक) जर प्रवतमान आवि पूिाकृतीसाठी एकच असेल तर खालील सहसुंबुंध लगेच साधता येतात. 

 

 
 
आवि तसेच = Ap=Am (Lp)2 आवि 
 
म्हिून  
 
याच पद्धतीने इतर सहसुंबुंधही खालील तक्त्यात माुंडले आहेत. 
 
गुरुत्वाकषि बलाच्या सुंदभात गवतज दृष्टीने समरूपता असेल तर होिारी लाुंबीचा पवरमापे (शीषण, 

जलीय वत्रज्या, वयास, लाुंबी, रुुं दी, खोली) : इ. 
 

लाुंबी Lp = Lm (Lr) 

काल Tp = Tm (Lr) ½ 

 वगे Vp = Vm (Lr) ½ 

के्षत्रफळ = Ap = Am (Lr 2 

प्रस्त्राव Qp = Qm (Lr) ½ 
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उतार, प्रवगे, स्थायी गुिक 

Cp = Cm (Lr)0 

शक्ती Pp = Pm (Lr) ½ 

कायण Ep = Em (Lr)4 

 

६ – रेनॉल्ड्स अंकाचे महत्व 
 

जर प्रवाहाचा दजा असा असेल की, ज्यावळेी समरूपतेची कसोटी रेनॉल्ड्ड्स अुंक असते (स्तरीय 
प्रवाह ककवा किमय पदाथातील प्रवाहासारखा) तेवहा सबुंवधत राशीमध्ये फ्राऊड अुंकाच्या बाबतीत 
असतात त्यापेक्षा वगेळे पि त्याच पद्धतीने साधता येिारे इतर वनर्मववाद सहसुंबुंध प्रभावी असतात – बहुधा 
जलीय प्रयोगकता रेनॉल्ड्ड्स अुंकाचा उपयोग जास्तीत जास्त ववक्षबु्ध प्रवाह असिाऱ्या प्रवतमान 
चाुंचण्यामध्ये L हा वयास समजून प्रवतमानासाठी R चे मूल्य २५०० पेक्षा जास्त राहाव ेयासाठी करतो. 

 
७ – प्रणतमान चांचण्यामध्ये खरबडीतपिाचा गुिक - 

 
नदीमध्ये असतो त्याप्रमािे चारीच्या खरबरीतपिाचा प्रभाव ज्या वठकािी ज्यास्त असतो त्या 

वठकािी पूिाकृतीशी प्रवतमान गतीज दृष्ट्यासमरूप वहाव ेम्हिून लागिारा खरबरीतपिा गुिक ठरवविे 
आवश्यक असते, कुटर, बेझीन, ककवा मकॅनग याुंसारख्या सुववख्यात जलीय सूत्राुंच्या साहाय्याने सहसा 
खरबरीत–पिाची गुिोत्तरे काढली जातात. 

 
v=1·486 R⅔ S½ हे मकॅनगचे सूत्र वापरून आवि पूिाकृती व प्रवतमान याुंचे उतार एकच ठेवल्यास 

n 
 

 
 

स्थलाुंतर करून आवि काही पदे घालवनू (eliminating) 
 

 
 
येथे Nm हा प्रवतमानाचा खरबरीतपिा गुिाुंक, आवि Lr हे प्रमाि गुिोत्तर असतात. 
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८–जलीय समरूपतेची उदाहरिे:- 
 
उ. १ ले - २० फूट वयासाच्या गोल नळातून दर सेकुं दास १० फूट वगेाने प्रवाह वाहात आहे 

प्रवतमान नळात ववक्षबु्ध प्रवाह राहावा म्हिून सीमान्त प्रमाि–गुिोत्तर वकती असाव े? 
 
रेनॉल्ड्ड्स अुंक २५०० पेक्षा ज्यास्त असला पावहजे. D हा वयास मानून R आवि Lr हे प्रमाि गुिोत्तर 

मानल्यास 
 

R = Vp Dp p = Vm Dm p 
p p 

 
 
 

Dm= Dr ( 1 ) Lr 
 
९ = वस्तुमान धनता = १·९४ स्लग/घ.फू. 
μ = वनष्ट्युंदता गुिक = ०·०००० २३६ 

(६० 0F पाण्यासाठी) 
R = २५०० वर वनदेवशत केल्याप्रमािे. 

 
वरील समीकरिात ही मूल्यें वापरून 
 

२५०० = १० ( १ ) ½ × २० ( १ ) × १ ·९४ Lr  Lr 
  ०.००००२३६ 

∴ Lr = ३५१.  
 
अथातच अशातऱ्हेचें प्रवतमानवचत्र प्रत्यक्ष वनरीक्षिाच्या दृष्टीनें फारच लहान होते. म्हिून जर 

प्रवतमान-वचत्रात खळखळिारा प्रवाह वनमाि करावयाचा असेल तर एखादें वयवहायण स्केल वापरावें 
लागेल. 

 
उदाहरि २ रें उदाहरि १ मध्यें प्रवतमानवचत्र १ : २० या प्रमािात तयार केलें  आहे असें धरलें  आहे. 

आवदरूपाुंत नवलका काँिीटची असून वतचा ‘कुटरगुिाुंक’ n = ०·०१५ आहे. अशा पवरल्स्थतीत तुल्य 
पषृ्ठावरील खरबरीतपिा आवि दर फुटास होिारा शक्तीचा ऱ्हास या करताुं नळी वकती गुळगुळीत 
असावी? 

 
प्रवतमान-वचत्र चाचिीतील रुक्षता गुिासुंबुंधीच्या पवरच्छेदाच्या सुंदभात 
 

Vm Vp ( 1 ) ½ = 10 ( 1 ) ½ 
Lr  Lr  
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nm = np ( १ ) ⅙ = ०·०१५ ( १ ) ⅙ = ०·०१५ = ०·००९१ Lr  २०  १·६५ 
 
उदाहरि ३ रें नदीची खोली ३६ फूट आहे आवि द्रवीय वत्रज्या ३० फूट आहे. प्रवाहाचा सरासरी 

वगे दर सेकुं दास ५ फूट आहे. (D हा वयास धरून) प्रवतमान वचत्राुंत खळखळिारा प्रवाह वनमाि 
होण्यासाठीं, जर २५०० पेक्षा रेनॉल्ड अुंक जास्त हवा असेल तर स्केल कमीत कमी वकती असावें ? 

 

उदा. १ प्रमािें R = VpDpρ = VmDmρ , जेथें R २५०० पेक्षा कमी असता कामा नये. μ μ 
 
या सूत्रात R चे २५०० हें मूल्य नळीच्या वयासावर आधावरत केलेलें  असते. यासारख्याच सूत्रात, 

जर, द्रवीय वत्रज्या = D/४ धरली तर R च्या मूल्यासही ४ नें भागावें लागेल आवि तो भागाकार ६२५ येईल. 
 

R = Vp Rpρ = VmRmρ 
μ μ 

 
ज्यात Rp, Rm, या आवदरूप आवि प्रवतमान वचत्राुंतील द्रवीय वत्रज्या आहेत. Lr हें स्केल गुिोत्तर धरून 
 

Vm = Vp ( १ ) ½ = ५·० ( १ ) ½ आवि Lr Lr 
 

Rm = Rp ( १ ) = ३० ( १ ) Lr Lr 
 
ρ = वस्तुघनता ६०° फॅ.पाण्याकवरताुं ६२·४ 

 ३२·२ 
१·९४ स्लग्ज असते 
 

μ = ववष्ट्यदुंता गुिाुंक; ६०° फॅ.पाण्याकवरता ०·००००२३६ असतो. 
 

R = ६२५ वरीलप्रमािें. 
 
वरील समीकरिात हीं मूल्यें वापरून, 
 

६२५ = ५·० ( १ ) ½ × ३० ( १ ) × १·९४ Lr  Lr 
 ०·००००२३६ 

Lr = ७३०. 
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उदाहरि ४ थें प्रके्षवपत प्रवाह असलेल्या एका उघया चौकोनी नवलकें त जलोच्छाल वनमाि 
करावयाचा आहे. नवलकेची रुुं दी १० फूट, उच्छालाच्या आधींची खोली २० फूट आवि प्रवाहगवत दर 
सेकुं दास ४० फूट आहे. 

 
जलोच्छालाचें सूत्र 
 

D2 = √ 2V12D1 
+ 

D12 
− 

D1 
g ४ 2 

 
ज्यात D1 आवि V1 या उच्छालाच्या आधीची खोली आवि वगे दाखववतात आवि ही नुंतरची खोली 

आहे. या सवण मूल्यात फक्त गुरुत्वाकषणिात्मक शक्तींचाच आधार घेतला आहे. अनुरूपतेसाठी फ्राउड अुंक 
वापरून १ : १६ या प्रमािाुंत तयार केलेल्या प्रवतमानवचत्राुंतील जलोच्छालाचीं काय वैवशष्ट्यें वदसून 
येतील? वरील सूत्रावरून, 

 
D2 = १३·१ फूट. Q = १० × २ × ४० = ८०० से. फूट. 

 

F = V12 = ४०2 = २४·८ gD1 32·2 × 2·0 
 
आवि हेच प्रमाि प्रवतमान वचत्रासही लागू असल्यानें 
 

F = 
[४० ( १ ) ½ ] ² 

= २४·८ 
Lr 

 32·2×2( १ ) Lr 
 
येथें Lr हा स्केल गुिोत्तर आहे. 

 
पूवी प्रस्थावपत केलेल्या सुंबुंधानुसार प्रवतमानवचत्राुंत खालील माप असावी लागतील :— 

 

D1= २·० ( १ ) = २ = ०·१२५ फूट. Lr १६ 

V1 = ४० ( १ ) ½ = ४० ( १ ) ½ = १० फू.दर सेकुं द. Lr १६ 

Q = ८०० ( १ ) ५/२ 
= ८०० ( १ ) ५/२ 

= ०·७८१ सेकुं द फूट. Lr १६ 

D2 = १३·१ ( १ ) = १३·१ ( १ ) = ०·८२ फूट. Lr १६ 
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या अनुषुंगानें प्रवतमानवचत्रातील D1 आवि वगे याुंची मूल्यें जर जलोच्छाल सूत्रात वापरली तर D2 
चे मूल्य ०·८२ फूट येईल आवि यावरून अनुरूपतेची खात्री करून घेता येईल. 

 
उदाहरि ५ व े ओजीच्या आकाराचा छेद असलेले काँिीटचे धरि २२ फूट उुंच आहे. त्याच्या 

पायथ्याची रुुं दी २४ फूट असून त्याच्या डोक्यावर लाुंबी ४२ फूट आहे. १ : १० या प्रमािात त्याचें प्रवतमान-
वचत्र तयार केलें  आहे. आवि वनरीक्षि केल्यावर त्याुंतील भागाुंची मापें खालीलप्रमािें आढळून आली. 

 
प्रवतमान वचत्राची उुंची = २·२ फूट. 
त्याचे डोक्यावरील जलशीषण = ०·४६७ फूट. 
त्याचे डोक्याची लाुंबी = ४·२ फूट. 
त्याुंतील वनरीवक्षत प्रस्राव = ५·२५ से.फूट. 
कुुं डीवरील नॅपची नाडी = ०·११७ फूट. 
यावरून कुुं डीवरील प्रवाहाचा वगे = ५.२५ =१०·६८ फूट सेकुं द.  ४·२ × ०·११७ 

 
अशा ल्स्थतींत आवदरूपाुंत, कुुं डीतील प्रवाहाचा प्रस्राव, शीषण, खोली आवि वगे वकती असेल ? 

प्रस्राव = Qp = Qm (Lr) ५/२ = ५·२५ (१०) ५/२ = १६६० से. फू. 
        
शीषण =Hp=Hm (Lr)  =०·४६७ × (१०)  =४·६७ फू. 
कुुं डीवरील पाण्याची       
खोली =Dp=Dm (Lr)  =०·११७ (१०)  =१·१७ फू. 
कुुं डीतील प्रवाहाचा       
वगे = Vp= Vm (Lr) ½ = १०·६८× (१०) ½ = ३३·७७ द. से. स. फू. 
वरील राशींच्याकवरता ताळा म्हिून     
आवदरूपाुंत Qp = CLH 3/२ = ३·९२×४२×४·६७  3/२ = १६६० से. फू 
    = १·१७×४२×३३·७७  = १६६० से. फू. 
प्रवतमानवचत्रात Qm= CLH 3/२ = ३·९२×४·२×०·४६७ 3/२ = ५·२५ से. फू 
    = ०·११७×४·२×१०·६८  = ५·२५ से. फू. 
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सी. वही. डेल्वहस, हॅंडबुक ऑफ अप्लाईड हायड्रॉवलक्स, मकॅ्. ग्रॉ-वहल बुक कुं . 
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प्रकरि ५ वे 
 

पूराचें प्रवाह 
 
१. पुरांचे उच्ांक 
 
१ सामान्य णवचार:- 

 
धरि सुरवक्षत रहावें म्हिून उत्प्लवमागाची कायणक्षमता काय असावी हे केवळ शास्त्रीय ्ानाचा 

उपयोग करून वनवित करता येत नाहीं. या काुंमीं अन्वषेिाच्या अनेक पद्धती सुचववण्यात आल्या आहेत 
आवि वापरण्यातही येत आहेत. परुंतु, अशी कोितीही एक पद्धवत अजून उपलब्ध झालेली नाहीं कीं 
उत्प्लवमागाची लागिारी क्षमता वबनचूक ठरववण्याकवरता वतचा उपयोग करता येईल. याकवरता नदीच्या 
पूरक्षमतेचे वनरवनराळ्या पद्धतीनी ववश्लेषि करून आवि उपलब्ध असलेल्या मावहतीचा जाितेपिानें 
अभ्यास करून त्या आधारावर ही क्षमता वनवित केली पावहजे. अथात् जो स्थापत्यशास्त्र् पुराच्या घटनेत 
अुंतभूणत असलेल्या तत्त्वासुंबुंधी मावहतगार असतो त्यानें केलेल्या तारतम्यशील वनिणयावरच शवेटी ही क्षमता 
ठरवावी लागते. 

 
पूरवनर्ममतीच्या लक्षिाुंच्या सुंपूिं मावहतीसाठी लागिारी सवण आधारसामग्री उपलब्ध होण्यासाठी 

पुरेशा वषातील पूरमापन झालेला एकही नाला युनायटेड स्टेटमध्यें नाहीं हें यथािम दाखववण्यात येईलच. 
यामुळें  दुसऱ्या नाल्यात काय घडले या मावहतीवरच आपि अवलुं बनू रावहले पावहजे. 

 
जेथें जलाशयाच्या अनुपल्स्थतींत पुराची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता नसते तेथे पूरप्रवाहाचा 

जास्तींत जास्त वगे वकती असेल याुंची वचवकत्सा करिें जरुरीचें असते. आवि अशा वळेीं पुरात एकूि पािी 
वकती येईल याचा ववचार करावा लागला तरी ती बाब क्ववचतच महत्त्वाची ठरते. पि जर आयोवजत 
बुंधाऱ्याच्या वरील बाजूस पूरवनयुंत्रि कुुं ड म्हिून एकादा जलाशय अल्स्तत्वात असेल ककवा एखाद्या 
तलावाच्या अगर ववद्युत् वनर्ममती-बुंधाऱ्याच्या साुंडवयाच्या वरच्या बाजूस पाण्याचा साठा बराच होऊ शकेल 
अशी पवरल्स्थती असेल आवि पुढें विणन केल्याप्रमािें जर त्यामुळें  पूरपवरल्स्थवत सौम्य होईल आवि तीव्रतम 
प्रस्रावाुंत बरीच घट येईल, तर मात्र पुराच्या वळेी, पाण्याच्या एकूि राशीला तीव्रतर प्रस्रावा इतकेच महत्त्व 
द्यावें लागेल; ककबहुना बऱ्याच वळेा, अशा प्रस्रावापेक्षा जास्तच महत्त्व द्याव ेलागेल. आवि त्या पवरल्स्थतींत 
जलालेखाच्या आकारालाही महत्त्व द्यावें लागेल. 

 
जरी अत्युच्च जलप्रस्राव आवि त्याची एकूि राशी याुंच्यावर सारख्याच घटकाुंचे पवरिाम होत 

असले आवि त्यामुळें  ते एकमेकाशीं वनवितपिें सुंबुंवधत असले तरी त्याुंचे अुंदाज घेण्याकवरताुं वापरण्यात 
येिाऱ्या पद्धतींत मूलग्रामी फरक असतो. स्वाभाववकच, या ववषयाचे दोन ववभाग पडतात. या प्रकरिाच्या 
पवहल्या भागात अत्युच्च प्रवाहाची चचा करण्यात येईल आवि प्रवाहाची एकूि राशी व जलालेखाचा आकार 
यासुंबुंधी चचा दुसऱ्या भागात करण्यात येईल. 
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२. अत्युच् प्रवाह (PEAK FLOWS) 
 
सामान्य ववचार :— 

 
एकाद्या प्रदेशाुंतील प्रावतवनवधक स्वरूपाच्या पवरसराुंतील ववभागात जे जास्तीत जास्त पूर आलेले 

असतात त्याुंचे अन्वषेि करून तेथील नाल्याुंतील सुंभावय अत्युच्च पुराच्या अभ्यासाची तकण शुद्ध अशी 
सुरुवात करता येते आवि त्यावरून प्रारुंवभक पुरावयाला आधार वमळतो. यावळेीं आयोवजत नाल्याच्या पुरात 
असिारी लक्षिें ही जास्तींत जास्ती ्ात असलेल्या पुराच्या लक्षिाशीं जुळिारी आहेत असे गृहीत 
धरण्यात येते. जोपयंत ही धारिा बरोबर नसल्याचा पुरावा पुढे येत नाहीं तोपयंत या धारिेत बदल 
करण्यात येिार नाही. अथात उच्चाुंकाुंच्या भयुंकर पुराुंत वदसून येिाऱ्या लक्षिाुंपेक्षाही अवधक पूरलक्षिें 
पुरावयावरून वदसून येण्याची शक्यता असते. ह्या पुरावयाचे अन्वषेि करण्याुंत यावे. त्याुंत खालील बाबींचा 
अुंतभाव असतो :— 

 
(१) अत्युच्च पूर आलेल्या नाल्याुंतील भौवतक लक्षिाुंची नदींतील लक्षिाुंशीं तुलना. (अ. ४) 
 
(२) जास्तींत जास्त पूर आलेल्या नाल्याुंतील वभन्नता-गुिाकाुंची नदीतील वभन्नता-गुिाुंकाशीं 

तुलना. (अ. ७) 
 
(३) पूवीच्या पुराुंच्या वळेच्या जागेवरील प्रत्यक्ष खुिा (अ. ८) 
 
(४) क्षविक वादळाच्या मध्यकबदूपासून पवरिामी जलालेखाच्या उच्च कबदूपयंतच्या “लॅग” अगर 

वळेेची तुलना. (अ. २६) 
 

३ ज्ञात असलेले अत्युच् पूर 
 
प्रदेशाच्या कोित्याही भागाुंतील अत्युच्च पुराुंचा अभ्यास करण्याकवरता सारिी ि. १ उपयोगी 

पडेल. या सारिींत युनायटेड स्टेट्स आवि इतर देशाुंतील असामान्य पुराुंची मावहती जल्वहणस [सी. एस्. जल्वहणस 
“फ्लड ्लो कॅरेक्टरेल्स्टक्स” रॅ. अ. सो. वस. इुं. १९२६, पा. ९८५ याकरताुं डब्ल्यू. एस. ऍसेन्लोहर आवि आर एस. गुवड्रज याुंनी सहाय्य केले.] 
आवि िीगर [डब्ल्य.ू पी. िीगर आवि जे. डी. “जस्टीन हायड्रोइलेल्क्रक हॅंड बकू”, जॉन वायली अड सन्स १९२७.] याुंनी तयार 
केलेल्या मूळ सारिीवरून घेऊन ती नोवहेंबर १९४१ पयंत अद्यावत् करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्राुंतातील 
अन्वालोपी वि (Enveloping Curve) वनवित करण्याकवरता ज्या पुराुंच्या मावहतीची जरुरी असते अशाच 
पुराुंची मावहती या सारिींत समाववष्ट केली आहे. एखाद्या नदीवर बरेच मोठे पूर येऊन गेले असले पि 
त्याच नदीवर जर जवळच्या वठकािीं त्याहीपेक्षाुं जास्त पुराची नोंद वमळाली तर त्या मोठ्या पुराुंची मावहती 
या यादींतून वगळण्याुंत आली आहे. 

 
सारिी ि. १ मधील समीकरि ४ आवि ४a मधील ज्या पुराुंच्या C चें मूल्य ३० पेक्षा जास्त आहे 

असेच पूर आ. १ मध्यें आलेवखत केले आहेत. ही मावहती क्षविक अत्युच्च प्रवाह स्वरूपाुंत तयार केली आहे. 
काुंहीं पुराुंचे बाबतींत मूळ पत्रकाुंत २४ तासाुंतील सरासरी पुराुंची मावहती प्रवसद्ध करण्यात आली होती. 
असे पूर फुलसणच्या [डब्ल्य.ू इ. फुल्लर “्लडॅं ्लोज” रॅ. अ. सो. वस. इुं. १९१४. पा. ५६४.] समीकरिाने क्षविक पुरात 
समायोवजत केले आहेत. 
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Q = Q1 (१+२A− ०·3) . . . . . . . . (१) 
 
Q1 = दर सेकुं दास घनफुटात २४ तासात नोंदलेला सरासरी पूर. 
 
Q = तत्सम अत्युच्च क्षविक प्रवाह. 
 
A = चौ. मलै. वनसारि के्षत्र. 
 
अथातच हें समीकरि, फार थोया वनरीक्षिावर आधारलेले, असल्यानें अुंदाजी स्वरूपाचे आहे. 

तथापी केवळ हे एकच समीकरि आपिास उपलब्ध आहे आवि ते ववस्तृत प्रमािाुंत वापरण्यातही येत आहे. 
पषृ्ठ ि. ९७ ते ११३, अ. ६५ च्या पवरच्छेद २६ मध्यें एक तक्ता वदला आहे. त्यात अत्युच्च क्षविक प्रवाहाुंचे, 
वनववेदत केलेल्या जास्तींत जास्त “कॅलें डर” वदनात आलेल्या सरासरी पुरात आवि ६९० पुराकवरता २४ 
तासाुंतील जास्तींत जास्त सरासरी पुराुंत पवरवतणन केलें  आहे. या लेखात असें वनववेदत केलें  आहे कीं 
अवधी थोडा असल्यानें त्यावरून काही वनिणय दुदैवानें काढता आले नाहीत. यावरून काढलेलें  गुिोत्तरही 
बरेंचसे अवनयत आहे. आवि तें वादळाच्या अवस्थेवर आवि वनरवनराळ्या नद्याुंच्या पािलोटाुंतील पाण्याच्या 
साठ्यावर आकि इतर बाबीवरही अवलुं बनू होते असे आढळून आलें  आहे. 

 
ज्याुंची मावहती केवळ मूल्यरवहत अशा तकावर आधारलेली आहे असे काही प्रवसद्ध केलेले पूर आ. 

१ मध्यें आरेवखत केलेल्या कबदूतून वगळण्यात आले आहेत. असे पूर तक्ता ि. १ मध्यें † या वचन्हानें 
दाखववले आहेत. असे पूर पूवीच्या आरेखनात वापरले होते म्हिूनच केवळ ते यादींत समाववष्ट केले आहेत. 

 
वदलेल्या वनःसारि के्षत्राुंतील अवधकतम पुराचे पवरमाि जेवहा माहीत असते तेवहाुं अशा प्रकारच्या 

वभन्न वनःसारि के्षत्राुंतील समान हवामान पवरल्स्थतींत—जसे त्याच नदीवरील दुसऱ्या जागी अगर दुसऱ्या 
नदीवर—अवधकतम पूर अुंदाजे वकती असू शकेल हें जािण्याची इच्छा होते. 

 
इतर पवरल्स्थवत तीच असताुंना, जेवहाुं वनःसारिके्षत्र मोठें असते तेवहाुं तेथें येिाऱ्या दर चौरस मलै 

के्षत्राुंतील पुराचे प्रमािही कमी असते हें उघड आहे. याबाबतीत खालील समीकरि सरसहा वापरण्यात 
येते :— 

 
Q = C1 An  (२) 

ककवा तत्सम q = C1 An-1  (२ अ) 
  
येथे Q = सेंकद फुटात पुराचे मान. 
 
q = दर चौ. म.ै मध्यें येिाऱ्या पुराचें से. फु. त मान. 
 
A = चौ. म.ै वनःसारि के्षत्र. 
 
n = एकापेक्षाुं लहान असा घाताुंक. 
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C1 = वनःसारिके्षत्राुंतील लक्षिावर अवलुं बन असलेला गुिाुंक. 
 
n ची वनरवनराळीं अवधकृत मूल्यें ०·३ ते ०·८ पयंत वापरण्यात येतात १९१३ साली वमळालेल्या 

मावहतीवरून फुल्लरना n चें मूल्य ०·८ असल्याचे. आढळून आलें  (अ. ६५ पवर. ४५); काही कालाुंतराने 
१९२६ मध्यें वमळववलेल्या मावहतीवरून n चें मूल्य ०·५ असल्याचें (अ. ६५ पवर. ३९) 

 
तक्ता क्र. १ 

 
युनायिेड स्िेट्ट्स व परदेशांतील नद्यांतील अणधकतम पूर 
सी. एस. जस््हिस व वुइल्यम पी क्रीगर यांनी तयार केलेला 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
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तक्ता क्र· १–चालू 

युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 
 

*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
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युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
 

नोंद 
अनुक्रम 

प्रवाह आणि स्थान 
जल णनिःसारि 

के्षत्र चौ.मै. 
पूर से.िू. 

पूर दर चौ. 
मै,स से. िू. 

पूराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
 

नोंद 
अनुक्रम 

प्रवाह आणि स्थान 
जल णनिःसारि 

के्षत्र चौ.मै. 
पूर से.िू. 

पूर दर चौ. 
मै,स से. िू. 

पूराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
 

नोंद 
अनुक्रम 

प्रवाह आणि स्थान 
जल णनिःसारि 

के्षत्र चौ.मै. 
पूर से.िू. 

पूर दर चौ. 
मै,स से. िू. 

पूराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 
अनुक्रम 

प्रवाह आणि स्थान 
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अनुक्रमणिका 

युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 
 

*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. 

मै. स से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 
 

*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जलणनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. मै. 

स से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. मै. 

स से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. मै. 

स से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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स से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. मै. 

स से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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पूर दर चौ. मै. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 
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( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुिम 
प्रवाह आवि स्थान 

जल वनःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. फू. 
पूर दर चौ. 
म.ै स से.फू. 

पुराची तारीख आधार 

 उटा:      
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. मै. स. 

से.िू. 
पुराची तारीख आधार 
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९१९ शनेान्डोह न., वमलल्वहल ३,०४० १५०,००० ४९·४ माचण १९३६ १७२ 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से.िू. 
पूर दर चौ.मै. 

स. से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद 

अनुक्रम 
प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर से. िू. 
पूर दर चौ. मै. 

स. से. िू. 
पुराची तारीख आधार 
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९७९ मुसी न., हैद्राबाद, भारत ८६२ ४२५,००० ४९३ १९०८ १०७ 
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अनुक्रमणिका 

तक्ता क्र· १–चालू 
युनायिेड स्िेट्ट्स व देशांतील नद्यातील असाधारि अणधकतम पूर 

 
*[ताराुंवकत केलेल्या नोंदी समीकरि १ वापरून २४ तासाुंच्या सरासरी पुरापासून अुंदाजी क्षविक उच्चतम (पुरा) पयंत वाढववले आहेत.] 
† सुऱ्याने दशणववलेल्या नोंदी (मूळ लेख पहा) वनबवध (unqualified) आहेत आवि त्या आ. १ मध्ये रेखाुंवकत केलेल्या नाहीत. 
 
( ) कुं सातील नोंदी अुंदाजी अगर अनौपचावरक असल्याची मावहती आहे. 

 
नोंद अनुक्रम प्रवाह आणि स्थान 

जल णनिःसारि 
के्षत्र चौ. मै. 

पूर 
से. िू. 

पूर दर चौ. 
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१७४ य.ू एस. वजऑलॉ. सवहे वॉटरसप्लाय पेपर ७८५ 
१७५ य.ू एस. वजऑलॉ. सवहे वॉटरसप्लाय पेपर ५६१ 
१७६ य.ू एस. वजऑलॉ. सवहे वॉटरसप्लाय पेपर ७८२ 
१७७ य.ूएस. वजऑलॉ. सवहे वॉटरसप्लाय पेपर ८१४ 
१७८ य.ू एस. वजऑलॉ. सवहे वॉटरसप्लाय पेपर ८१२ 
१८० वसे्टनण कन्स्र. न्यजू, सेप्टेंबर १९३८, पा. ३२८ 
१८१ वमवलटरी इुंजवन., मे–जून १९३८, पा. १६७ 
१८२ वस. इुं जून १९३८, पा. ४०६ 
१८३ इुं. न्यजू रेकाडण, खुंड १२१, पा. ४२८ 
१८४ जे. बॉस्टन सो. वस. इुं. ऑक्टो. १९३८, पा. ४९९ 
१८५ टी. वही. ए. चा लेल्वहस्बगणच्या जवळच्या, टेनेसी येथील १८ जून १९३९ च्या वादळावरील वरपोटण 
१८६ य.ू एस. वजऑलॉ. सवहे वॉटरसप्लाय पेपर ८४२ 
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१८७ पेल्न्सल्वहावनया नाल्यासुंबुंधी पूरप्रवाहाची मावहती, हायड्रोग्राफी ववभाग, फॉरेस्ट आवि वॉटर 
वडपाटणमेंट, कॉमनवले्थ ऑफ पेल्न्सल्वहावनया 

१८८ बोडण ऑफ वॉटर इुंजवनअसण, ऑल्स्टन, टेक्सास 
१८९ नॉथण कॅरोलीना वस. इुं. ऑगस्ट १९४१, पा. ६ 
१९१ य.ू एस्. वजऑलॉ. सवहे वॉटर सप्लाय पेपर ८७२ 
१९२ जलवव्ान ववषयक मावहतीचा वद्ववार्मषक अहवाल, लॉस एॅंजेवलस कौंटी ्लडकुं रोल वडल्स्रक्ट, जून 

३०, १९३९ 
१९४ टेनेसी नदीच्या खोऱ्याुंतील ऑगस्ट १९४० चे पूर टी. वही. ए. मायनोग्रावफकल वरपोटण. 
१९५ य.ू एस्. वजऑलॉवजकल सवहे पे्रस वरलीज, नोवहें. १९४१ ( प्राथवमक मावहती ) 

१९६ य.ू एस. वजऑलॉ. सवहे. वॉटरसप्लाय पेपर ८४७, “सप्टेंबर १९३८ मधील नाला मापन कें द्रावरील 
अत्युच्च वनःसार” 

१९७ य.ू एस. इुं. ऑवफस रेकॉडणस (लो डॅम्समध्ये प्रवसद्ध केलेले, बाब ३७० b) 

१९८ य.ू एस. ए. वजऑलॉ. सवहेच्या लॉस एॅंजावलस वजल्हा कचेरीतील अप्रवसद्ध आवि प्राथवमक अहवाल 

२०० लॉस एॅंजेवलस आवि कौंटी ्लड वडल्स्रक्ट चे जलवव्ान स्थपती एम. एफ. बकण  याुंचे “२ माचण १९३८ 
चा पूर”, पवरवशष्ट सारिी ि. ७ 

२०१ सेप्टेंबर १९३२ च्या वादळाुंतील टेकाचापी पूरप्रवाहावरील अहवाल, (अप्रवसद्ध), लॉस एॅंजेवलस कौंटी 
्लड कुं रोल वडल्स्रक्ट 

 
आढळून आले आवि मेयरनीसुद्धाुं पुष्ट्कळ वळेा उल्लेख केलेल्या आपल्या मेयरच्या समीकरिामध्यें n चें मूल्य 
०·५ च धरलें  आहे (अ ६५ प. ३१ पान ९९४). हॅझेन याुंनी (पा. ६५, प. ३२) सरासरी पुरावर आधारलेल्या 
अटलाुंवटक सागराच्या वकनाऱ्यावरील नद्यातील पुराुंचे बाबतींत n चें मूल्य ०·८ धरलें  आहे. 

 
कोलोरॅडो, वयोकमग आवि आवरझोना यातील पुराुंचे अभ्यासावरून हॉजेसना [इुं. न्यु. रेकाड ऑगस्ट १०, 

१९३३, पा. १७१.] असें आढळून आलें  कीं n चें मूल्य वनरवनराळ्या के्षत्राप्रमािें बदलत जाते आवि ते ०·३ पासून 
०·६९ पयंत असते. त्याची सरासरी ०·४५ येते. परुंतु वयल्क्तगत के्षत्राुंतील n चें मूल्य अचूकपिें वनवित 
करण्याकवरता पुरेशा प्रमािात वनरीक्षि केलेलें  नवहते.  

 
आकृवत १ चें अवलोकन केल्यास असें वदसून येते की काही थोडे उल्लेखनीय पूर वगळल्यास 

इतराुंचे बाबतीत, ज्यामुळें  वनःसारिके्षत्राुंच्या दर चौ. मलैातील, अवधकतम पुराुंतील अुंदाजी फरकाची 
कल्पना येईल असें अन्वालोपी वि आरेवखत करिें शक्य आहे. अशा तऱ्हेचे रेखावि आ. १ मध्यें दाखववलें  
आहे. 

 
यावरून असे वदसते की n चे मूल्य ल्स्थर नसून त्याचे अुंदाजी स्वरूप खालीलप्रमािें आहे :–  
 

n = n1 (३) Ak 
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आवि अशा अन्वालोपी विाचे [समीकरि ४ व ४अ ही नेहमी ्ात असलेल्या अथाने ‘पुराची सूते्र’ नाहीत.] समीकरि खालील 
स्वरूपाचे असते. 
 

 Q = 46CA (0·894A–0·048) (४) 
ककवा तत्सम q = 46CA (0 894A–0·048)–1 (४अ) 

 
१९४० मधील नॉथण कॅरोवलना येथील वादळ (पूर ५५०, ५६० व ७६०) [०-४ चौ. मलातील दर सेकुं दास 

११२०० घ. फू. पूर  हा  आ. १ शी ववसुंगत आहे.], १९३५ मधील टेक्सास येथील वादळ (पूर ७८०, ७८९, ८०३, ८१६) 
या दोन वादळामुळे आलेल्या असामान्य पूरवनःसारिाची मावहती सोडून बाकीच्या पुराुंचे बाबतीत आ. १ 
मधील अन्वालोपी वि C=१०० धरून बाकी सवण अत्युच्च पुराुंच्या सामान्य लक्षिाुंशी जुळता असल्याचें 
वदसून येते. यावशवाय वफवलपाईन्स मधील (९७६) एका असाधारि पुरासुंबुंधी अनवधकृत मावहती उपलब्ध 
होती. 
 

 
 
या पुराुंची कारिमीमाुंसा करता येण्याजोगी नाहीं. या पुराुंचा अुंदाज युनायटेड स्टेट्सच्या 

भतूत्त्वीय सवेक्षि युंत्रिेने केला होता. आवि या लेखकाचे ववनुंवतवरून टेक्सासमधील या मावहतीचे पुनः 
पवरशीलन केले होते नेहमीच्या मोठ्या वादळात वनमाि हवामानाहून या दोन पुराुंचे बाबतींत वभन्न हवामान 
असले पावहजे आवि हे पूर अगदी वगेळ्या स्वरूपाचे असले पावहजेत असे वदसते. अशा पवरल्स्थतींत 
अन्वालोपी विाची सामान्य लक्षिें बावधत होत नाहींत असेंच मानावें लागेल. 

 
समीकरि (२) व (२अ) सारख्या समीकरिात जववसंनें ववकवसत केलेला (अ. ६५ पवर. ३१ पृष्ठ 

९९४) “मायसणचा सुधावरत अवधकमता” (Modified Myer’s Maximum) १००% गुिाुंक जास्तींत जास्त 
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वापरला जातो. आवि प्रस्ताववत केलेल्या नवीन समीकरि ४ व ४अ शीं केवळ तुलना करण्याकवरताुं ही 
समीकरिें २ आवि २अ आकृवत १ मध्यें दाखववली आहेत. 

 
ज्या ववभागाुंत पुराची अवधकतमता कमी प्रमािाुंत असते अशाकवरताुं C = १०० शी जुळिारे 

अन्वालोपी विाुंचे समीकरि अद्यावप उपलब्ध झालेले नाहीं. तरीसुद्धाुं सद्यःल्स्थतींत C = १०० पेक्षाुं कमी 
असताुंना सुद्धाुं (४अ) हे समीकरि वापरिें सवांत चाुंगले असे वाटतें. आवि मयावदत ववभागाुंत आलेवखत 
पुराुंचे बाबतींत अन्वालोपी वि रेखाटण्याकवरताुं समी. ४अ चा उपयोगा कवरताुं येईल. C च्या कोित्याही 
ऐल्च्छक मूल्याकवरताुं वि तयार करण्यासाठीं C = १०० च्या कोटीना (Ordinate) वववशष्ट ल्स्थुंराुंकाने 
(Constant) ने गुिून अशातऱ्हेचे वि सुलभरीत्या आलेवखत करताुं येते. 

 
वादळातील सरासरी पाऊस, “लॅग,” आवि के्षत्राुंतील सवणसामान्य प्रादेवशक लक्षिें याुंच्या 

पवरवतणन वनयमाुंचा ववचार करून असें दाखवनू देता येईल कीं, स. २ च्या स्वरूपापेक्षाुं स. ४ चे स्वरूप 
जास्त तकण शुद्ध आहे. याचाच अथण हा कीं लेखकानें जो अभ्यास केला त्यावरून असे वदसते कीं लघुगिकीय 
मापनानें आलेवखत केलेले असताुंना लहान के्षत्रासाठीं अन्वालोपी वि हे सरासरीपेक्षाुं अवधक सपाट व 
मोठ्या के्षत्रासाठीं अवधक खडे असिें जरूर आहे. 

 
पुराच्या अभ्यासाकवरताुं सारिी ि. १ वापरताुंना पवहल्या टप्प्याुंत भोवतालच्या प्रदेशाुंतील वववशष्ट 

भागातील जलवायुवव्ानात्मक अभ्यास समाववष्ट केला जातो. त्यामुळें  आयोवजत जलवनःसारि के्षत्रातील 
लक्षिाशी या भागातील लक्षिें वकती मयादेपयंत जुळती आहेत हे वनवित करताुं येते. 

 
यानुंतर या सबुंध प्रदेशाुंतील नोंद झालेल्या पुराुंचे अन्वषेि करण्यात येते. आवि ते आकृवत ि. १ 

च्या स्वरूपाुंत रेखाुंवकत करण्याुंत येते. समीकरि ४अ वरून अगर वर स्पष्ट केल्या प्रमािें आ. १ मधील वि 
C=१०० पयंत कमी करून एक अन्वालोपी वि आरेवखत करण्याुंत येते. त्यावरून त्या ववभागातील 
जास्तीत जास्त पूर येिाऱ्या नाल्याुंच्या लक्षिाुंची कल्पना येते. मात्र तो ववभाुंग पुरेसा वयापक आहे, त्यात 
पुराचा समावशे होतो आहे आवि नाल्यातील पुराचे पुरेशा प्रमािाुंत मापन केलेले आहे हे सुंपावदत 
मावहतीवरून वदसून येईल याची आपि खात्री करून घेतली पावहजे. नाहींतर त्यापेक्षाुं मोठा ववभाग 
ववचारात घेतला पावहजे. मग तो जास्त पूर वनमाि होिाऱ्या के्षत्राुंत सामावनू जात असला तरी चालेल. 
अुंवतम मयादा म्हिून आकृवत १ चा वापर करता येईल. 

 
अन्वालोपी वि उपलब्ध झाल्यावर, दुसऱ्या टप्प्याुंत ववचाराधीन नाल्यातील पूरवनर्ममतीची लक्षिें 

त्या ववभागाुंतील विाुंत वदसून आलेल्या लक्षिाइतकीं जास्त अगर त्योपक्षाुं जास्त आहेत हें वनवित केलें  
पावहजे. जर ववरुद्ध पुरावा उपलब्ध नसेल तर ती लक्षिें तत्सम लक्षिाइतकी तरी आहेत असे मानावयास 
हरकत नाहीं. मात्र त्यावळेीं त्यापेक्षाुंही ती जास्त असण्याची शक्यता असते हे लक्षाुंत ठेवले पावहजे. असा 
पुरावा उपलब्ध वहावा म्हिून त्याच्या अभ्यासाची खालील पद्धत वापरण्याुंत येते. 

 
४. िौणतक लक्षिांची तुलना. 

 
पूर प्रवाहाचे अन्वषेिाुंत पुराचे प्रमािावर ज्यामुळें  पवरिाम होतो अशा भौवतक लक्षिाुंचे ्ान असले 

पावहजे. ववशषेतः ज्या अन्य नाल्याुंतील पुराुंची प्रवृत्ती मावहती आहे अशाुंशी तुलना करावयाची झाल्यास 
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वरील लक्षिाुंच्या मावहतीची ववशषेच जरूरी भासते. जलववभाजकाुंतील के्षत्राुंत वदसिारा फरक तर 
सोडाच. पि दोन वनरवनराळ्या नाल्यात पूर वनमाि होण्याच्या प्रवृत्तीतवह महत्त्वपूिण फरक असू शकतो. 
त्याचे कारि त्या जलववभाजकाुंतील लक्षिामधला फरक हेच होय. समीकरि २ व ४ मधील पूरगुिाुंक C 
चा, अशा लक्षिामधल्या फरकामुळें, उपयोग करिें आवश्यक असते. आवि हा C बऱ्याच घटकाुंवर 
अवलुं बनू असतो. त्यापैकी मुख्य घटक खाली वदले आहेत. 

 
(१) वादळी पावसाची लक्षिें. 
 
(अ) वादळाुंचा प्रकार. 
(आ) वादळाुंची वैवशष्ट्ये (वळेेच्या प्रमािाुंत वादळाुंच्या तीव्रीतेचें मान याुंत अुंतभूणत असते.) 
(इ) समुद्रसावन्नध्याचा पवरिाम. 
(ई) मोठ्या वादळाुंची प्रवृवत्त. 
(उ) डोंगराुंच्या राुंगाचा पवरिाम. 
 
(२) जलववभाजकाुंची सुंचय-क्षमता अगर जवमनीवर वा पोटाुंत पािी तात्पुरते साठवनू ठेवण्याचें 

सामथ्यण आवि अपवाहाचे वनयमन. 
 
(अ) कृवत्रम जलाशयातील साठा. 
(आ) सरोवरें आवि दलदलीच्या भागाुंतील साठा. 
(इ) जवमनीच्या पोटातील साठा. 
(ई) जवमनीवरील साठा अथवा तेथील गवतववरोध. 
(उ) (नदीच्या) खोऱ्यातील साठा. 
 
(३) वनःसारि के्षत्राचा ढाळ. 
 
(४) वनःसारि के्षत्राचा आकार. 
 
(५) पजणन्यकें द्राच्या चालू वदवशक हालचालींच्या तुलनेने होिारी नदीच्या प्रवृत्तीची वदशा. 
 
(६) पात्राुंतील अडथळ्याुंची पािी एकदम सोडण्याुंची क्षमता. (या प्रकरिाच्या दुसऱ्या अनच्छेदात 

वादळी पावसाची चचा केली आहे.) 
 
पाण्याचें साठवि कोित्याही प्रकारचे असो त्या पुराची अवधकतमता कमी करण्याकडेच त्याची 

प्रवृवत्त असते. या प्रकरिाच्या अनुच्छेद २ मध्ये वर्मिल्याप्रमािें कृवत्रम जलाशयाच्या पुरातील अवधकतमतेवर 
होिारा पवरिाम ही एक स्वतुंत्र समस्या आहे म्हिून वतचा ववचार केला पावहजे. सरोवरे, दलदलीच्या 
जागा जवमनीखालील पाण्याचा साठा, वतच्या पषृ्ठभागावरील साठा, आवि खोऱ्यातील साठा याुंच्या 
पवरिामाुंचे, अनुभव व तारतम्य याुंच्या साहाय्याने मूल्यमापन केले पावहजे. 
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ज्या नद्याुंतील वनःसारि खोल वालुकामय भागातून होते तेथे जवमनीखाली पािी पुष्ट्कळ प्रमािाुंत 
साठू शकते. म्हिून पुराुंचे प्रमाि तेथे नेहमीच कमी असते. आवि असे के्षत्र जर मोठे असेल आवि 
पािलोटाच्या वरच्या पातळीपयंत पसरलेलें  असेल तर तेथे पूरवनर्ममतीवर बऱ्याच प्रमािाुंत पवरिाम होतो. 

 
पाण्याच्या जवमनीवरील साठ्यावर तेथें असलेल्या झाडेझुडपे व वनस्पतींचे प्रकार, तेथील 

वनःसारि के्षत्राुंचा आकार आवि उतार आवि नदीच्या तळाची आवि काठावरची वैवशष्ट्ठ्ये याुंचा पवरिाम 
होतो. या वैवशष्ट्ठ्याुंमुळे पाण्याच्या अपवाहाचे वषणि धरिाच्या जागेकडे जलदगतीने होते. आवि त्यामुळे 
नद्याुंत मोठे पूर येतात. ज्यावर काहीही वनस्पती उगवलेली नाहीं अशा खडकाळ उतारावरून 
जलवनःसारि अवतशय जलदगतीनें होते या उलट, दाट झाडेझुडपें उगवलेल्या अगर गवताळ अशा के्षत्राुंत 
पािी खाली वाहून जाण्यास पवरिामकारक अडथळा येतो आवि तेथे पुराच्या तीव्रतेचे मानही कमी होते 
(पहा पवर. ४२ अ ६५). या बाबतींत जेथें अवतशय दाट गवत व झाडेझुडपे उगवलेली असतात त्याचा 
पुरावर ववशषे पवरिाम होतो. जुंगलामुळें  बफण  ववतळण्याची विया मुंदावते. अत्युंत वषणि होत असताुंना 
झाडाच्या पानाना आवि फाुंद्याना वचकटून जवमनीच्या पृष्ठभागावर जवळ जवळ काहीही पािी आडवले जात 
नाहीं. म्हिून या देशातील पुष्ट्कळशा स्थापत्यशास्त्र्ाुंचे असे मत आहे कीं, ज्या ववभागाुंत वनवनमूणलन झाले 
आहे तेथील मोठ्या झाडाुंची तोड झाल्यामुळें  पूरप्रवृत्तीत वाढ झालेली नसून लहान लहान झुडपे आवि 
जवमनीवरील मृदा याुंचा नाश झाल्यानें ही पूरप्रवृत्ती वाढलेली आहे. 

 
उलटपक्षी जमणनींत पुराुंचा अभ्यास करीत असलेल्या स्थापत्यशास्त्र्ाुंच्या आयोगाुंनी असा वनष्ट्कषण 

काढला आहे कीं जुंगलामुळें  लहान आवि मध्यम प्रकारचे पुराुंत [डब्ल्य.ू डब्ल्यू. वानामेकर, जमणनींतील पूर – य.ू एस. 

आमी इुंजवनअकरग स्कूल. १ फेबु्रवारी १९३८.] सौम्य होण्याकडे प्रवृवत्त वनमाि होते आवि बराच वळे आवि सतत 
पडिाऱ्या पावसामुळें  हा पवरिाम नाहींसा होतो. 

 
नदीचे पात्र भरण्याकवरताुं आवि पुरामध्यें नदींत उच्च पातळीपयंत जाण्याकवरताुं जे पािी लागते 

त्या पाण्याच्या एकूि राशीला नदीच्या खोऱ्याुंतील साठा असे म्हितात. या साठ्याचा अवधकतम 
वनःसारावर कधींकधी अवतशय पवरिाम होतो. न्ययूॉकण  ववभागाुंतील वॉटरटाऊन येथें १८६९ मध्यें, ब्लॅक 
नदींत आलेल्या मोठ्या पुराच्या अवधकतमतेंत, लायनफॉल्सजवळ, जरी नदी तीच होती आवि तेथें 
वनःसारि के्षत्र अध्यापेक्षाुं कमी होते, तरी तुलनेनें फार वाढ झाली, याचे कारि या दोन जागाुंतील सपाट 
के्षत्राुंच्या खोऱ्यातील साठा [ककलग्ज आवि हॅझेनण याुंचा वॉटरटाऊनचा  लायन फाल्सवरील “पूर वनयुंत्रिावरील अहवाल” —

इुंजवनअकरग न्यजू रेकॉडण - भाग ८३ पान २८, न्ययूाकण  डेवहलपमेंट असोवसएशन, वॉटरटाऊन, एन. वाय., १९२८.] हे होय. 
  
नदीच्या खोऱ्याुंत वारुंवार वनमाि होिाऱ्या अडथळ्याुंमुळें  त्या खोऱ्याुंतील साठ्याुंत वाढ होण्याची 

प्रवृत्ती वनमाि हेाते. 
 
खया उताराुंचे के्षत्राुंत जलदगतीचा अपवाह वनमाि होतो. त्यामुळें  डोंगराळ प्रदेशाुंतील पूर 

तुलनेनें तीव्र असतात. 
 
पुंख्यासारख्या पसरट उपनद्या ज्या मुख्य नदीला वमळतात आवि ज्या साधारिपिे नदीच्याच 

आकाराच्या असतात तेथे प्रत्येक उपनदीतील अवधकतमतेचा पूर मुख्य प्रवाहात आवि धरिाुंत साधारिपिे 
एकाच वळेीं वमळतो आवि त्यामुळें  तुलनेने मोठे पूर वनमाि होतात. या उलट, जेथे मुख्य नदीचा पािलोट 
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तुलनेने अरुुं द असतो आवि ज्या नदीच्या उपनद्याुंचे आकार वभन्न असतात आवि ज्याुंचा वनःसार ठराववक 
कालाुंतरानें मुख्य प्रवाहास वमळतो तेथें उपनद्याुंच्या के्षत्राुंतील अपवाहाचा अवधकतम भाग धरिापाशी 
वभन्नवभन्न वळेेला पोचतो आवि त्यामुळें, तेथें तुलनेनें लहान स्वरूपाुंचे पूर येतात. उपनद्या जर बऱ्याच 
असल्या तर त्यामुळें  तींव्र स्वरुपाचा अपवाह वनमाि होतो. 

 
अवतशय लाुंबीचे जलाशय वनमाि केल्यानें अपवाहाच्या वळेेत पवरिामकारक घट वनमाि होते. 
 
नदीच्या वरच्या बाजूकडे जर पावसाचे कें द्र सरकले तर कोित्याही गृहीत कबदूत पावसाच्या 

अवधीच्या पवहल्या कालातील अपवाह त्याच्या शवेटच्या कालातील अपवाहापेक्षाुं वनराळ्या वळेी पोहोचतो. 
परुंतु प्रवाहाच्याच वगेानें जर हा पाऊस पडू लागला तर त्या वववशष्ट कबदूत हा सवणच्या सवण अपवाह एकाच 
वळेी पोहोचतो आवि त्यामुळें  पुराची पवरिामीं अवधकतमता वाढते. म्हिून जे नाले पावसाच्या कें द्राच्या 
हालचालीच्या वदशशेी समाुंतर असतात आवि उलट वदशकेडे वाहतात त्या नाल्यात येिाऱ्या पुराची 
शक्यता वादळाच्या वदशनेे वाहिाऱ्या नाल्याुंत येिाऱ्या पुरापेक्षाुं कमी प्रमािाुंत असते. 

 
पािलोटाुंत साठलेले पािी एकदम वाहून जाण्याची शल्क्त खालील पवरल्स्थतीवरून समजू शकते. 
 
(१) बफण  आवि ओुंडक्याुंचे अडथळे वनमाि होण्याची वारुंवारता आवि वयापकता—यामुळें  पुराच्या 

अवधकतमतेच्या वळेी अगर वतच्या मागेपुढें साठलेलें  पािी वाहून जाण्याचा धोका वनमाि होतो. 
 
(२) ज्या बुंधाऱ्यातील उप्त्लवी क्षमता अपुरी आहे आवि ज्यात मोठ्या प्रमािाुंत पािी साठववले 

आहे आवि ज्याच्या शक्तीबद्दल साशुंकता आहे अशा धरिाुंचे अल्स्तत्व— 
 
ज्याचे प्रवतमान वचत्र उत्तमप्रकारे केले आहे अशी अनेक धरिें, त्याुंच्या वरच्या बाजूस अल्स्तत्वात 

असलेले सदोष बुंधारा फुटल्यामुळें, फुटली आहेत. कारि या सदोष धरिाुंत साठलेल्या पाण्याचा साठा 
एकदम वाहून पाण्याच्या अपवाहात मोठ्या प्रमािाुंत वृवद्ध होते. 

 
(३) बुडलेल्या पुलाला अडून रावहलेला गाळ व इतर माल तात्पुरता अुंशतः तुुंबनू राहिें आवि 

नुंतर पूल ढासळून आिीबािीच्या वळेीं साुंचलेलें  पािी वाहून जािें. 
 
(४) बफाच्या स्वरूपात पाण्याचा साठा वनमाि होिें आवि तेथील तपमान वाढल्यावेळी तेथें अत्युच्च 

पावसाचे वषणि होिें. 
 
पवहल्या तीन बाबी पुराच्या सैद्धाुंवतक अभ्यासात अवनवित स्वरूपाच्या असतात. पि जर त्यामुळें  

धोका वनमाि होत असेल तर, एकुं दर पुराचा अुंदाज करताुंना पवरगवित केलेल्या पुराुंत अशा पवरिामी 
पुराची वाढ करावी लागेल. 

 
बफण  ववतळल्यानें पूरावर अवतशय पवरिाम होतो. काुंही पुराुंचे बाबतींत नोंद केलेला जास्तीत जास्त 

मोठा प्रस्त्राव सुंपूिणपिें हे बफण  ववतळल्याने आलेला आहे. म्हिून ज्या समपवरल्स्थतीत जलवनःसारि के्षत्रावर 
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बफाचे आच्छादन असते तेथें, असा बफण  नसतो तेथल्यापेक्षाुं जास्त प्रमािाुंत पूर येण्याची शक्यता असते. अ. 
४० मध्यें ववतळिाऱ्या बफापासून होिाऱ्या पवरिामाुंचा उहापोह केला आहे. 

 
सामान्यतः जलववभाजन के्षत्र, पाऊस पडण्याचे आवि बफण  ववतळण्याचे जास्तीत जास्त प्रमाि 

आवि त्याचा कालाववध, तेथील भमूीच्या उताराची तीव्रता व भपू्रदेशाची रचना, वनःसारिके्षत्राचा ढाळ, 
उपनद्याुंची रचना, आवि तेथील वनस्पतींचे गुिधमण याुंचा िमशः नाल्याुंतींल पूर प्रवृत्तीवर जास्तीत जास्त 
पवरिाम होण्याची शक्यता असते. 

 
दोन लगतच्या पूरप्रवाहातील पूरलक्षिाुंची तुलना आ. २ मध्यें दाखववल्याप्रमािें करण्याुंत आली 

आहे. आ. २ मध्यें लगतच्या जल ववभागाुंतील वॉलवकल नदी आवि राँडॉउट खाडींत एकाच वळेीं आलेल्या 
पुराुंच्या पस्परसुंबुंधाुंचे वदग्दशणन केलें  आहे. समीकरि ४ वरून वॉलवकल नदीच्या जलववभाजकाुंत ७३६ 
चौ. मलैाुंत दर चौ. मलैाुंस राँडॉउटच्या ३८६ चौ. मलै जलववभागाुंतील पुराच्या ७१ टके्क पुराचा अपवाह 
समान पवरल्स्थतीत सामान्यपिें वनमाि वहावा असे वदसते. हा सैध्दाुंवतक सुंबुंध आ. २ मध्यें पूिण रेषेंत 
दाखववला आहे. प्रत्यक्षाुंत मात्र पुराचे, आलेखन केलेल्या तुटक रेषेनें दाखववल्याप्रमािें, सुंभावय सुंबुंध 
असावते असें वदसून येते आवि त्याप्रमािें राँडॉउट खाडींत वॉलवकलपेक्षाुं जास्त प्रमािाुंत पूर प्रवृवत्त असावी 
असे वदसून येते. वॉलवकलचा जलववभाजक जास्त सपाट आहे आवि तेथें दलदलीचे भाग जास्त आहेत. 
वॉलवकलमधील लहान पूर मात्र राँडॉउटपेक्षाुं तुलनेनें जास्त आहे. कारि राँडाऊटच्या जरा वरच्या बाजूस 
एक लहान कृवत्रम जलाशय आहे आवि त्यामुळें  लहान पुराुंची तीव्रता कमी झाली आहे. मात्र तो कृवत्रम 
जलाशय फारच लहान असल्यानें मोठ्या पुराुंच्या बाबतींत त्याच्या अल्स्तत्वाचा फारसा पवरिाम झालेला 
नाही. 

 

 
आ. २. वॉलवकल नदी आवि राँडॉउट खाडीतील पूर प्रवाहाची तुलना 
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जेवहाुं एखाद्या नाल्यावरील अपवाहाची तुलनेनें फार थोया वषांची मावहती उपलब्ध असते पि 
शजेारच्या नाल्यावरील बऱ्याच वषांची अशी मावहती उपलब्ध असते, तेवहाुं त्या नाल्यावरील पूरप्रवृत्तीची 
अुंदाजी मावहती प्राप्त करून घेण्याकवरताुं, अशा सारखें सुंबुंध हें एक उपयुक्त साधन वमळते. 

 
जेवहा एखाद्या नाल्याुंतील पुराुंची मावहती उपलब्ध नसते तेंवहाुं, आसपासच्या नाल्यातील पूर प्रवृत्ती 

वनवित करिें जरूरीचे होते आवि त्याुंचे वनष्ट्कषण ववचारावधन नाल्याला तारतम्यानें लागू करावें लागतात. 
अशा वळेीं शक्य असल्यास, ज्या बाबींमुळें  पुराुंच्या अपवाहावर पवरिाम होतो अशा बाबी मात्र ववचाराुंत 
घेतल्या पावहजेत. 

 
जेथें पुरेशी मावहती आवि वळे उपलब्ध असतो तेथें या प्रकारच्या अपवाहाचा सुंयुल्क्तक अभ्यास 

करताुं येतो. मात्र त्याुंत वभन्नत्वाच्या बाबी फार प्रमािाुंत नसल्या पावहजेत. कॉनेल्क्टकट् नदीतील 
[कॉनेल्क्टकट नदीच्या सवेक्षिाच्या अहवालाचे पवरवशष्ठ १. एच. डॉक नुंबर ४५५, ७५ वया काँगे्रसचे दुसरे अवधवेशन.] पुराुंचे बाबतींत अशा 
तऱ्हेचा अभ्यास जी. टी. मकॅाथी याुंनी केला होता. त्या सुंबुंधाुंत एका बाजूस पुराची लक्षिें म्हिजे 
अवधकतम प्रस्त्रावाचे प्रमाि, पुराचा अववध, आवि अवधकतम पूर येण्याची वळे आवि दुसऱ्या बाजूस 
भरूचनेची लक्षिें म्हिजे के्षत्र—उतार, आवि नाल्याुंचे स्वरूप याुंच्या बाबतींत आत्युंवतक अन्योन्यसुंबुंध 
वदसून आला. 

 
या वठकािी उल्लेवखलेली पूरप्रवाहावर पवरिाम करिारी इतर लक्षिें त्या अभ्यासाुंत प्रववष्ट केलेली 

नवहती हे लक्षाुंत ठेवले पावहजे. कदावचत् कॉनेल्क्टकट नदीच्या जलववभाजकाुंत ती लक्षिें साधारिपिें 
एकरूप असावीत. 

 
५. पुरांच्या वारंवारतेचा अभ्यास. 

 
ज्या पुराुंचे पवरिाम वदलेले आहेत अशा पुराुंची वारुंवारता सुंभावयता–वनयमाुंच्या साहाय्यानें 

गवितीय पद्धतीनें वनवित करताुं येईल, मात्र नदीच्या ज्या वनःसारिाच्या मावहतीवरून हा अभ्यास केला 
जाईल ती मावहती तेथील सवणसामान्य पवरल्स्थतीशीं तुंतोतुंत जुळिारी असली पावहजे. 

 
अ. ६ मध्यें असे दाखववण्याुंत येईल कीं, थोया नाल्याुंचे बाबतींत ववशषेतः लहान नाल्यावर, जेथे 

पुरेशा दीघणकालपयंतची अशी मावहती उपलब्ध असते तेथें त्या मावहतीवरून सवणसाधारि पवरल्स्थतीचे 
वदग्दशणन होऊ शकते. मात्र अशी मावहती १०० वषापेक्षाुं जास्त कालाववधतील पुराची वारुंवारता वनवित 
करण्यास वनरुपयोगी ठरते. म्हिून १०००—अगर–१०००० वषाच्या वनकषावर उप्त्लव बाुंधाचे सुंकल्पवचत्र 
तयार करण्यासाठीं, अन्य पूरक मावहती उपलब्ध नसेल तर, अशी सुंभावयता–पद्धवत उपयोगाुंत आििें 
धोक्याचें असते. वशवाय आताुं ही पद्धवत सवणसुंमत मानली जात नाहीं. परुंतु, जर या पद्धतींत सुधारिा [सुंपूिण 
विणनाकरताुं डब्ल्यू. पी. िीगर, जॉन वायली आवि सन्स याुंच्या “इुंजवनअकरग फॉर मेसनरी डॅम्स” ची या खडानें अवधिवमत केलेली दुसरी 
आवृवत्त.] केली तर खाली महत्त्वाच्या बाबतींत वतचा उपयोग होतो, म्हिून वतचें वववचेन करण्यात येिार 
आहे. 

 
(१) अ. ७ मध्यें ववश्लेषि केल्याप्रमािें ववचरि–गुिाुंकाुंची तुलना. 
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(२) लघु–वारुंवारतेच्या बाबतींत ववशषे अभ्यास—जसें कुुं डन बाुंधावरून पािी वाहून जाण्याच्या 
शक्यतेसुंबुंधी अगर पुरामुळें  वकरकोळ मालमते्तच्या होिाऱ्या नुकसानींची वारुंवारता. 

 
(३) काटकसरीच्या भवूमकें तून पूर–रक्षिाचे समथणन. 
 
या पद्धतींत खालील टप्पे असतात. 
 
(१) वारुंवारतेच्या सुंभावयतेच्या विाच्या रूपाुंत, अल्स्तत्वाुंत असलेल्या पुराच्या मावहतीचे 

आलेखन. (आकृवत ३ प्रमािें). 
 
(२) या विाचे वळेेचें “I” या अुंतराशी केलेले बवहवेशन मावहतीच्या कालापेक्षाुं जास्त असते. उदा. 

आकृवत ३ मध्यें ७५००० से. फू. पूर. I हा सरासरीनें ३०० वषातून एकदा येईल अशी अपेक्षा आहे. 
 
पुराच्या वारुंवारतेच्या अभ्यासाकवरताुं जे सुंभावयतेचे वनयम वापरण्याुंत येतात ते खालील दोन 

पद्धतींपैकी एका पद्धतीनें तयार करण्याुंत येतात. 
 
(अ) मूलगामी टप्प्याची पद्धवत— नोंद वळेेतील वदलेल्या मूलगामी टप्प्यापेक्षाुं वृद्धी पावलेल्या 

पुराुंचा ववचार. 
 
(आ) वार्मषक पूर पद्धवत —नोंदीतील प्रत्येक वषातील फक्त कमाल पुराचाच वापर. 
 
िीगरनें (पवर. ३९, अ. ६५) १९२६ मध्यें या मूलगामी टप्प्याच्या पद्धतीचे प्रवतपादन केले आहे. 

कारि जरी तींत अनेक प्रकारच्या बाबीं अुंतभतूण असल्या तरीही ती पद्धवत ज्यास्त वबनचूक असते. त्या 
दोन्हीं पद्धतींतील पवरिामात मात्र फारसा फरक पडत नाहीं. ववस्तावरत बवहवेशनाकवरताुं वापरण्यात 
येिाऱ्या सुंभावयता–विाुंत चुका असल्याचें अवलकडे उपलब्ध झालेल्या मावहतीवरून वदसून आल्यामुळें  या 
पुस्तकाुंत वार्मषक पूर पद्धतीच वापरण्याुंत आली आहे. 

 
१९१६ ते १९३७ मधील हॉककग नदीतील वनःसारिाच्या मावहतीवर आधारलेल्या २४ तासाच्या 

पुराच्या अवधकतेच्या सुंभावय वारुंवारतेच्या अुंदाजाचे खाली विणन केले आहे आवि सारिी ि. २ मध्यें 
तत्सुंबुंधी मावहती वदली आहे. 

 
अत्युच्च २४ तासाच्या पुराच्या अवधकतमतेची सरासरी ‘Q’ ची ३ ऱ्या स्तुंभाुंत त्याच्या आकारानुरूप 

नोंद केली आहे. प्रत्येक पूर वकती वळेा सारखाच अगर जास्त होता ती सुंख्या, n, चौथ्या स्तुंभाुंत दाखववली 
आहे. 

 
सुंभावयता वनयमाप्रमािें गृहीत वनःसारि Q इतका अगर जास्त पूर शेंकडा वकती वषांत येिें सुंभावय 

आहे हें खाुंलील समीकरिावरून काढता येते. 
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p= 
100n (५) [सवणसामान्यपिें   p= 100 (n-05) [५ अ] y 

y हे समीकरि वापरण्याुंत येते. परुंतु लेखकाचे त्याच्या सैद्धाुंवतक उपपत्तीबद्दल कधीही पूिणपिे समाधान झालेले नाही आवि 
म्हिून पुराच्या सुंबुंधाुंत नेमस्तपिाची जरुरी असल्याने पुराची जास्त वारुंवारता देिाऱ्या समीकरि ५ चे तो समथणन करतो.] 

 
येथे—p= भववष्ट्य काळात येिाऱ्या वनःसारि Q इतक्या अगर जास्त पुराच्या सुंभावयतेची टके्कवारी. 
 
n= स्तुंभ २ मध्यें दाखववल्याप्रमािें उपलब्ध मावहतीप्रमािें Q इतका अगर जास्त पूर वकती वषांत 

आला त्या वषांची सुंख्या 
 
y= ज्या वषांची मावहती उपलब्ध आहे अशा वषांची एकूि सुंख्या (या उदाहरिाुंत ही सुंख्या २२ 

आहे.) 
 

तक्ता क्र. २. 
 

ओवहओ सुंस्थानातील, अथेन्स येथें, हॉककग नदीवर १९१६–३७ या काळाुंत आलेल्या पुराुंची, सुंभावयता–
आलेखनाकवरता, केलेली पवरगिता. 
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या समीकरिावरून पाुंचवया स्तुंभातींल p चे मूल्य वमळते. त्यावरून असें वदसते कीं, 

भववष्ट्यकाळाुंत ४½ टके्क वषात ३०९०० से.फू. इतका अगर त्यापेक्षा जास्त पूर येण्याची शक्यता आहे. 
 
अवधकतम वनःसाराचे स्तुंभ १ मधील मूल्य (या उदाहरिाुंत २४ तासात वहािारा सरासरी प्रवाह 

धरण्यात आला आहे). हे ‘कोटी” कबदु आवि स्तुंभ तीन मधील टके्कवारी ही “भजु” (Abscissae) धरून 
सुंभावयता [ज्यास्तीत जास्त सरळवि ज्या आसाुंनीं वमळेल असे गवितीय अगर लघुगिकीय आस (ordinates) वापरून कोडेक्स बुक कुं पनी, 
नॉरवुड, मसचॅ्यु-सेट्स, याुंनीं सुंभावयतेवर एक लेख प्रवसद्ध केला आहे. हा लेख प्रथम ॲलन हॅझेन याुंनीं तयार केला होता व तो रॅन्स. अमे. सो. 
वस. इुं. च्या १९१४ वडसेंबर मवहन्याच्या अुंकाुंत पान १९३९ वर वदला आहे.] आलेखावर त्याुंचे आलेखन केले आहे. या आलेखन 
केलेल्या कबदुतून जािारा वि, पुराचे बवहवेशन मूल्य Q वमळण्याकवरताुं, पुढें लाुंबववला तर त्यावरून 
भववष्ट्यकाळाुंत सरासरी p टके्क वषांत हा पूर Q इतका ककवा त्याहून जास्त होईल अगर कसे हे समजून 
येईल. या उदाहरिावरून २४ तासाुंतील ५३००० से.फू. पूर भववष्ट्यकाळाुंत १ टके्क वषांत वततकाच अगर 
त्यापेक्षा जास्त येईल. अशी शक्यता वदसून येते. समीकरि १ वरून पुराची अुंदाजी क्षविक अवधकतमता 
प्राप्त करताुं येईल. 

 
गृहीत पूर Q च्या इतका अगर त्यापेक्षाुं जास्त पुराुंतील वषांचे अुंतर 

 

I = 100 (६) 
P  

 
आकृवत ३ च्या वरील बाजूचे प्रमाि आलेवखत करण्याकवरता हे समीकरि वापरण्याुंत आले आहे 

आवि सारिी २ मधील ६ वया स्तुंभातींल मूल्याच्या सुंगिनाकवरतावह त्याचा वापर केलेला आहे. या 
उदाहरिावरून १०० वषातून एकदा सरासरीनें ५३००० से. फू, इतका अगर जास्त पूर येण्याची सुंभवता 
वदसून येते. 

 
आलेवखत केलेल्या कबदूतून व त्याुंच्या पवलकडून जािाऱ्या सुंभावय विाचे रेखावचत्रि गवितीय 

पद्धतीनें करता येिे शक्य आहे व तसें ते पूवी केले गेले आहे. आवि यात वपअसणन याुंच्या आवि इतर 
फलनाुंचा अुंतभाव आहे. (प. ३२, अ. ६५.). हल्ली अशीं ववचारसरिी आहे कीं डोळ्याुंनी पाहून वि 
आलेवखत करताुंना सुंभावय पद्धतीच्या अचूकतेच्या मयादा उल्लुंघन करू नयेत. ववचरि–गुिाुंक अगर 
सुंभावयता–विाची तीव्रता एका के्षत्राुंतील पूरोत्पादनाच्या लक्षिाुंशी दुसऱ्या के्षत्राुंतील तशाच लक्षिाुंची 
तुलना करण्याचें साधन म्हिून उपयोगी पडते. याबद्दल अ. ७ मध्यें खुलासा केला आहे. 
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आ. ३. ओहायओ सुंस्थानातील, अन्थेन्स येथील हॉककग नदीवरील सुंभावय वि. 

 
ववचरि–गुिाुंक खालील प्रमािें [अल्डेन फॉस्टर याुंचे “सैद्धाुंवतक क्षमता वि व त्याुंचा अवभयाुंवत्रकी समस्या करताुं 

वापर” -रॅं अमे. सो. वस. इुं. १९२४.] प्राप्त करण्याुंत यावा— 
 
सारिी २ चा उपयोग करून स्तुंभ ३ मधील आुंकयाुंच्या बेरजेला, मावहत असलेल्या y या वषांच्या 

सुंख्येने भागावे म्हिजे सरासरी पुराचा आकडा ककवा १४२०० से.फू. वमळतो. स्तुंभ ७ मध्यें स्तुंभ ३ मधील 
पूर सरासरी पुराच्या स्वरूपाुंत दाखववले आहेत. स्तुंभ ८ मध्यें स्तुंभ ७ चे सरासरीपासून ववचरि V, स्तुंभ ७ 
मधून १ हा आुंकडा वजा करून, प्राप्त केले आहे. 

 
ववचरि गुिाुंक CV खालील समीकरिावरून प्राप्त केला आहे. 
 

CV = √ 
∑V2 = √ 
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येथें ∑V2 ही ९ वया स्तुंभातींल आुंकयाुंची बेरीज आहे. 
 
६. पुराच्या वारंवारतेच्या अभ्यासातील अंगिूत दोष 

 
पुराुंच्या अभ्यासाकवरताुं सुंभावयतेची उपपवत्त १९१४च्या सुमारास लागू करण्याुंत आली. बऱ्याच 

मोठ्याकाळातील गृहीत पूर वकती वारुंवारतेने येण्याची शक्यता आहे हें जािून घेण्याकवरताुं नाल्याुंतील 
गतकालातील मावहतीवरून वि तयार करण्यात आले. काुंहीं वळेाुं वीस वषापेक्षाुं जास्त कालावधीची 
मावहती उपलब्ध नवहती आवि क्ववचतच ती ३० अगर ४० वषापेक्षाुं ज्यास्त कालाकवरता वमळू शकली. अशा 
पवरल्स्थवततही १०००, ५०००, १०००० वषांच्या कालावधीत एकदा येिाऱ्या पुराुंचा अुंदाज घेण्याकवरताुं या 
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सुंभावयता विाुंचे बवहवेशन करण्याुंत आले आवि स्थापत्य शास्त्र्ाुंच्या अनुमानानुसार उत्प्लव बाुंधाच्या 
अवभकल्पनक्षमतेकवरताुं त्याुंतील १०००, ५००० ककवा १०००० वषांच्यापुराुंची वनवड करण्याुंत आली. 

 
पुराचा अुंदाज समजण्याकवरताुं या पद्धतीबद्दल इतकी आस्था वाटत आहे कीं वपअसणनची आवि 

इतर फलने वापरून अशा बवहवेशनाची नक्की पद्धत वनधावरत करावी म्हिून ताुंवत्रक प्रकाशनाुंतून अनेक 
लेख प्रवसद्ध झाले. या लेखकानेही या पद्धतीवरील प्रकरिे आपल्या दोन पुस्तकाुंत समाववष्ट केली होती. 
इतर पुस्तकाुंतही या पुस्तकाचे विणन करण्याुंत आले होते. स्वगीय ॲलन हॅझेन याुंनी तर या ववषयावर एक 
सुंपूिण पुस्तक वलवहले आहे. 

 
हल्ली मात्र प्रगत अभ्यासाने आवि उपलब्ध झालेल्या मावहतीवरून बऱ्याच मोठ्या प्रमािाुंत ही 

सुंभावयता पद्धवत वनखालस अपूिण आहे असे वसद्ध झाले आहे. पुरासुंबुंधी मागील बऱ्याच वषांच्या 
मावहतीवरून आवि अगदी अवलकडील प्रत्यक्ष पुराुंच्या मापनाने वनिायकपिें असे वसद्ध झाले आहे कीं, 
क्ववचत उद्वभविारी वववशष्ट वगांची वादळें  वनमाि होण्याचे कारि त्यावळेीं असलेले अनेक हवाववषयक 
अवस्थाुंचे सुंयोगीकरि हें असले पावहजे. आवि त्यामुळेच एखाद्या नदीवरील अशा पवरल्स्थतींत वनमाि 
होिाऱ्या पवरिामी पुराुंच्या मावहतीची नोंद प्रवसद्ध झालेल्या पत्रकाुंत क्ववचतच वदली गेली आहे. 

 
ही वादळे व त्यातून वनमाि होिारे पूर हे साधारि पुराहून वगेळ्या वगांत बसत असावेंत आवि 

स्वतःच्या अशा काुंहीं वववशष्ट वनयमाुंप्रमािें येत असावेत. नदीवरील पुष्ट्कळ वषांच्या पुराच्या सुंभावयतेच्या 
अभ्यासावर आधारलेल्या पुराुंची वारुंवारता नेहमी वापरण्याुंत येिाऱ्या १००० ते १०,००० वषांच्या वारुंवारते 
इतकी नसते. कदावचत् ती दशलक्ष अगर कोटी वषातील एका वारुंवारतेइतकीही असू शकते. 

 
हॅझेन याुंनी हे पुराुंचे वैवशष्ट्य मान्य केले आहे. (अ. ६५, सुं. ३२ पा. ५३, ८७) परुंतु अशी मावहती 

बरोबर आहे अगर कसें हें पाहण्याच्या साधनाच्या अभावी त्याुंनी आपल्या पुराववषयीच्या ववश्लेषिाुंत या 
शक्यतेकडे दुलणक्ष केले आहे. अशा पवरल्स्थतींत एखादी नेमस्त पद्धतच वापरिें जरूर असते असे त्याुंचे मत 
होते. परुंतु, नुंतरच्या काळाुंत ही घटना इतक्या वळेाुं पुनः पुनः घडून आली कीं, त्यामुळें  ती सुंभावय असते 
असे मानण्याऐवजी ती जवळजवळ वनवित स्वरूपाची आहे असे मानिें भाग पडले. 

 
अवलकडील बऱ्याच उदाहरिापैकी एक म्हिून नेब्रास्कामधील वरपल्ब्लकन नदींतील १९३५च्या 

पुरानें उदहारि देता येईल. तेथील पूवीच्या ३९ वषाच्या मावहतीवरून असें वदसून आले कीं, त्या 
कालावधीत आलेल्या पुरापेक्षाुं १९३५ चा पूर १० पट मोठा होता. अशा वादळाची शक्यता सुंभावयता पद्धतीनें 
कधीवह समजून आली नसती. तथावप ऋतु-अनुमान ववषयक आधुवनक पद्धतीनें मात्र अशी शक्यता 
सुस्पष्टपिें कळून आली असती. म्हिून अ. ५ मध्यें उल्लेवखल्याप्रमािें जेथे लहान पुराुंच्या वारुंवारतेचा 
अभ्यास करावयाचा आहे अशा वववशष्ट बाबी सोडून इतराुंच्या अभ्यासाुंत ही सुंभावयता पद्धवत वापरण्याचे 
सोडून देण्याुंत आले आहे. 

 
७. णवचरि गुिांकांची तुलना. 

 
पुराचे अनेक उच्चाुंक गाठिाऱ्या नाल्याच्या पूर वनमाि करण्याच्या लक्षिाुंशी इतर नाल्याुंतील 

लक्षिाुंची तुलना करण्याुंस अ. ५ मध्यें विणन केलेल्या पूर सुंभावयता वसद्धाुंताुंतील एका भागाचा, ववचरि 
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गुिाुंकाचा, मदत म्हिून उपयोग करून घ्यावा. परुंतु अशा अभ्यासाुंत, अ. ६ मध्यें नमूद केलेल्या वववशष्ट 
प्रकारच्या पुराुंचा अगर त्याुंच्या रूपरेषाुंचा समावशे करण्याुंत येऊ नये. कारि अशातऱ्हेचा पूर एका नदींत 
येईल पि दुसरींत येिार नाहीं. 

 

 
आकृणत ४. 

 
आ. ४ मध्यें अॅंड्रास्कोवगन व ब्लॅक नदींतील पुराुंचे सुंभावय वि आलेवखत केले आहेत. परुंतु, 

सारिी २ मधील स्तुंभ ३ प्रमािें कोटी म्हिून प्रत्यक्ष Q न वापरता स्तुंभ ७ प्रमािें सरासरी पूर त्या Q च्या 
जागीं वापरण्याुंत आले होते. इतर मावहती सारिी ३ मध्यें वदली आहे. 

 
सारिी ३. 

दोन नद्याुंच्या सुंभावय विाुंची तुलना. 
 

 अॅंड्रॉस्कोवगन ब्लॅक वरवहर 
वनःसारि के्षत्र चौ. मलै. २०९० १८७० 
सरासरी वार्मषक पूर से. फू. २३३६६ २१९६० 
सरासरी पुराुंचा गुिाुंक C (सवमकरि ४ प्रमािें) ४·९ ४·८ 
ववचरि गुिाुंक (अ. ५) ०·३८० ०·२५९ 

 
जरी या दोन नद्याुंचे (वनःसारि) के्षत्र जवळजवळ सारखे असले व सरासरी पुराचा गुिाुंकही 

सारखाच असला तरी आ. ४ प्रमािें अॅंड्रॉस्कोवगन नदीवर जास्त प्रमािाुंत अपसरि होते आवि वतचा 
ववचरि गुिाुंक पुराुंची लक्षिें जास्त असल्याचे दाखववतो असे वदसून येते. 
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८. गतकाळांतील पुरांची िौणतक लक्षिें. 
 
बऱ्याच कालावधींतील सुंघीय आवि राज्याुंच्या शासकीय कागदपत्रावरून अनेक [य.ू एस. भवूव्ान 

सवेक्षि, य.ू एस. हवाववषयक कें द्र. इुंवजवनअर वडपाटणमेंट, य.ू एस, आमी वगैरे.] नाल्याुंच्या पुराुंची अवधकृत मावहती उपलब्ध 
होऊ शकते. अशी मावहती कारखान्याुंच्या चालकाुंकडून आवि नगरपावलकाुंच्या अवधकाऱ्याकडूनही 
पुष्ट्कळवळेाुं वमळू शकते. असें असले तरी सवणसाधारिपिें, अशा उच्च पुराुंची पातळी ही वनरीक्षि करून 
तेथील रवहवाशाुंच्या पूवापार मावहतीवरून आवि नदीच्या दोन्हीं काठावरील प्रत्यक्ष खुिावरूनच वनवित 
केली पावहजे. मात्र अशा वनरीक्षि केलेल्या आवि रवहवाशाुंनी वदलेल्या पूवापार मावहतीचा सावधवगरीनें 
ववचार केला पावहजे. अवशवक्षत वनरीक्षकाुंची वयल्क्तगत मावहती चुकीची असण्याची शक्यता असते आवि 
आियण हे कीं, वतचा खरेपिा पुष्ट्कळवेळाुं शुंकास्पद असतो. कारि काुंहीं वगांत आपल्या शजेाऱ्यानें 
वदलेल्या मावहतीपेक्षाुं पुराचे पािी जास्त वर चढल्यानें ते खरे नसतानाही अनेकदाुं साुंगण्याची इच्छा होते; 
असे वदसून येते. दुदैवानें आपले वहत साधण्याकवरताुं जास्त ककवा कमी पूर आला अशी समजूत वहावी अशा 
भावनेनेही ही मावहती वदली जाते. परुंतु, बरीच वनरीक्षिें जेवहाुं एकमेकाुंशी तुंतोतुंत जुळतात आवि जेवहाुं 
त्याकवरता वववशष्ट वस्तूुंचा—उदा. दरवाजाचा उुंबरठा, वखडकी ककवा मुद्दाम ठोकलेले वखळे याुंचा—
पुरावाही वदलेला असतो तेंवहा अशा वनरीक्षिावर ववश्वास ठेविें योग्य होते. 

 
काठावर पडलेली झाडेझुडपें, ओुंडके, जलोढ द्रवयें ककवा तरुंगत्या ओुंडक्याुंचें काठावरील 

ओरखडे, मोठी झाडे आवि इतर कोित्याही पाण्याच्या उच्च पातळीच्या खुिेवरून (पुरातील पाण्याच्या) 
ऊुं चीची खात्री करून घेिें उपयुक्त असते. ज्या नदीतील जलोढ खोरे पुरातून वाहून आलेल्या द्रवयाुंचे 
बनलेले असते तेथे अथातच पाण्याची उच्च पातळी त्या गाळाच्या पषृ्ठाच्या पातळीपेक्षाुं नेहमी जास्त ऊुं च 
असते. 

 
अशा वरतीने पाण्याच्या पातळीची जास्तीत जास्त ऊुं ची वनवित केल्यानुंतर त्यामुळें  होिाऱ्या 

वनःसारिाचा अुंदाज काढण्यकवरताुं चार पद्धती उपलब्ध आहेत. (अ. ६५, प. ३३ ही पहावा). 
 
(१) ज्या वळेी अशी पाण्याची उच्च पातळी वनमाि झाली होती त्यावळेीं धरिाचे माथ्यावर पाण्याची 

वकती ऊुं ची होती याची मावहती वमळवविें आवि त्या मावहतीवरून सुप्रवसद्ध अशा बाुंध प्रस्त्रावाच्या सूत्राुंपैकी 
[पहा आर इ. हॉटणन याुंचा य.ू एस. भवूव्ान सवेषिाुंतील पािी पुरवठ्यासुंबुंधीचा लेख ि. २००.] एकाचे सहाय्यानें त्या 
बाुंधकामावरून वहािाऱ्या प्रस्त्रावाचे सुंगिन करिें. 

 
(२) काुंही असाधारि धरिाुंत, जेथे पुलाच्या अुंत्याधाराुंतील सुंकुवचत वाटेतून [वमयामी सुंरक्षि 

ववभागाच्याुं मुख्य अवभयुंत्याचा अहवाल — खुंड १ पान ६३ माचण १९१६.] वहािाऱ्या प्रवाहाच्या शीषण हानीचे वनवरक्षि केलेले 
आहे तेथे अशा वाटेतून होिाऱ्या अपेवक्षत वशषाच्या हानीवरून अुंदाजी प्रस्त्रावाचे सुंगिन करिें. 

 
(३) नदीवर, जर बऱ्याच लाुंबवर सारख्या आकाराचा काटछेद आवि उतार उपलब्ध असेल तर 

खुल्या नाल्याुंतील प्रवाहासुंबुंधीचे कूटरचे सूत्र वापरून तेथील जल प्रस्त्रावाचा अुंदाज बाुंधिें. ववशषेतः त्या 
नाल्याुंतील रुक्षता गुिाुंक वनवित करण्याकवरताुं लहान लहान पुराुंचे मापन प्रवाहगवत मापकानें जर 
अचूकपिे केलेले असेल तर हें सहज शक्य होते. 
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(४) पाण्याच्या पातळीच्या ऊुं चीइतके [प्रस्त्रावाच्या मापनाने दशणववलेली मापनपट्टीची उुंची व प्रस्त्राव याुंचा सुंबुंध कवलन 

विावरून वदसून येतो.] कवलन विाचें प्रके्षपि करुन प्रस्त्रावाचा अुंदाज घेिें. 
 
परुंतु ही पद्धत तदनुरूप पुराचे ढोबळ वनदेशनाकवरताुंच उपयुक्त होतें. जर नदीचा काटछेद ववशषे 

वनयवमत असेल आवि जर रेखाटीकवरताुं उपयोगाुंत आिलेली प्रस्त्रावाची मापे, मोठ्या प्रमािाुंत आलेले पूर 
त्याुंत समाववष्ट होऊ शकतील अशा पल्ल्याची असतील तर त्याचा बराच उपयोग होतो. 

 
प्रस्त्राव वनवित करताुंना बाब ३ मध्यें नमूद केल्याप्रमािें जर उतार–के्षत्रफळ पद्धती वापरावयाची 

असेल तर तीन महत्वाचा अनवितताुंचा ववचार करावा लागेल— 
 
(अ) पूर वाढत असताुंना नदीच्या तळात होिारे क्षरि आवि पूर ओसरत असताना व नुंतर तळात 

होिारे पुनभणरि. 
 
(ब) मापनाकवरता उपयोगाुंत आिलेल्या नदीच्या के्षत्राुंच्या लाुंबीतील पाण्याची पातळी वाढण्याचें 

वभन्नवभन्न प्रमाि. 
 
(क) कुटरच्या गुिाुंक n ची आवड. 
 
(अ) सपाट जलोढ द्रवयाचे थर असलेल्या भागातून गाळ वाहून नेिाऱ्या नदीच्या तळात बऱ्याच 

प्रमािाुंत क्षरि होण्याची शक्यता असते. कारि, पूर आल्यावळेीं प्रवाहाचा वगे फार असतो. आवि पूर 
हटल्यावर तेथे पुनभणरि होते. याकवरताुं उतार–के्षत्रफळ–पद्धतीनें अचूकपिें मापन करताुंना काटछेदाची 
मावहती असिें आवश्यक असते. वनदान काुंहीं वठकािी तरी ज्यावळेी पूर अत्युच्य पातळी गाठतो त्यावळेीं 
नदीतील खोलीचे थोया जागी मापन करिें इष्ट असते. काुंही बाबतींत पूर येऊन गेल्यानुंतर घेतलेल्या 
काटछेदाची मापें उपयोगी पडत नाहींत. 

 
कधी कधी वेधने घेऊन वदसून येिाऱ्या ल्स्थर द्रवयाुंचे थर अगर ज्या मूळ अन्य थराुंचे, भशूास्त्र् 

पुरातन असे वर्मगकरि करिें शक्य आहे, अशा थराुंवरून अलीकडच्या पुराुंत घडलेले अवधकावधक सुंभावय 
क्षरि वदसून येईल. अन्य वठकािीं ज्या पुलाुंचे खाुंबाना, पायाला स्थूिा वापरलेल्या नसताुंनासुद्धाुं पुराुंत 
काुंहीं धोका पोहोचलेला नाही अशा खाुंबाुंच्या पायातील पातळीवरूनही जास्तीत जास्त वकती क्षरि झालेले 
असेल हें समजू शकेल. 

 
(ब) पूर वाढत असताुंना पाण्याचा उतार, पाण्याची पातळी जेवहाुं जास्तीत जास्त ऊुं च असतो अगर 

जेवहाुं पूर ओसरू लागतो तेवहाच्या उतारापेक्षाुं तीव्र असतो. म्हिून जेवहा पाण्याची पातळी अत्युच्च असते 
तेंवहाुं जास्तीत जास्त प्रस्त्राव वनमाि होईलच असे नाहीं. सर वुइल्यम वुइलकॉक्स [इज. रेकॉडण, जुलै ४, १९१४, 

पान १६.] याुंच्या मते टाइवग्रस नदीवर खालील प्रमािें प्रस्त्राव होतो. 
 

पािी चढत असताुंना मापकावरची १५ फूट ऊुं ची— 
१८०,००० से. फू. 

पािी अत्युच्च पातळीवर असताुंना मापकावरची २० फूट ऊुं ची– 
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१२०,००० से. फू. 
पािी उतरत असताुंना मापकावरची १५ फूट ऊुं ची— 

९०,००० से. फू. 
 
हें बहुधा आत्युंवतक पवरल्स्थतीचे उदाहरि आहे. वमवससीपी–नदी–आयोगाच्या नजरेसही अशा 

प्रकारची उदाहरिें आली आहेत. 
 
(क) मोठ्या पुराुंत कुटसण n च्या मूल्याचे उत्तम वनदेशन उतार के्षत्रफळ मापन, दुसऱ्या पद्धतीनें 

केलेल्या लहान पुराुंच्या नुंतरच्या मापनाच्या सुंयोगानें प्राप्त करताुं येते. 
 
नैसर्मगक नालीतील n चे मूल्य साधारिपिें ०·०२५ ते ०·०३५ च्या दरम्यान असते, परुंतु पूर 

काुंहीवळेाुं अगदी वभन्न तऱ्हेच्या पवरसराुंत वहातो. आवि तेथे जर पषृ्ठतल बराच खडबडीत असला आवि 
क्ववचत तेथें झाडी असली तर अशा पषृ्ठतलाच्या n चें मूल्य पुष्ट्कळदाुं ०·०४० ते ०·०६० आवि कधीकधी 
०·१०० पेक्षाही जास्त असू शकते. 

 
वस. इ. रॅम्सर याुंच्या “्लो ऑफ वॉटर इन ड्रेनेज चनेॅल्स, य.ू एस. वडपाटणमेंट, ॲवग्र”, बुले. १२९, 

नोवहे. १९२९ या प्रवसद्धी पत्रकाुंत वनरवनराळ्या प्रकारच्या नद्याुंची वचत्रें वदली आहेत आवि n च्या 
मूल्यासुंबुंधी वशफारसही केली आहे. कुटसण फॉम्युणला “कोएवफशुंटस्” हा आर. इ. हॉटणन याुंनी इुंज. न्यजू, 
फेबु्र. २४, १९१६, पा. ३७३ यात प्रसवद्ध केलेला लेखही वाचावा. 

 
९. पूरसूत्रें. 

 
अत्युच्च पूर-प्रस्रावासुंबुंधी वापरण्यात येिाऱ्या सूत्रात पुराच्या अपवाहास बाध येिाऱ्या अनेक गोष्टी 

कारिीभतू होतात. परुंतु, त्यापैकी फारच थोयाुंचा ववचार केला जातो. त्यामुळें  अशी सूत्रें तेवढ्या 
मयादेपुरतीच अनुभवावधवष्टत असतात. शफेडणनी [नाल्याुंतील प्रवाहाचा अुंदाज करण्याची नवीन पद्धवत— हेफोडण आवि फोल्स, 

कानेजी इल्न्स्टयूट, वॉकशग्टन प्रवसद्धीपत्रक ि. ४००, १९२९.] असें दाखवनू वदले आहे कीं पुराच्या ववस्ताराशी सुंबुंवधत 
अशा बाबी २३ पेक्षाुं कमी नवहत्या. 

 
बऱ्याच सूत्रात, सूत्र वापरिाऱ्याच्या तारतम्यावरून केलेल्या अनुमानावर आधारलेला गुिाुंक 

सुंवनववेशत केलेला असतो, ककवा त्याच्या मयादा काहीशा ववस्तावरत स्वरूपाच्या असतात. काही (गुिाुंक) 
ज्या प्रदेशात त्याुंचे शोधन केले त्या प्रदेशालाच लागू पडतात. 

 
काही प्रवसद्धीपत्रकाुंतील पूरप्रवाहाच्या सूत्रास लागू पडिारे ल्स्थराुंक तक्त्याच्या स्वरूपात वदलेले 

असतात. त्याुंचा उदे्दश सुंपूिण युनायटेड स्टेट्समधील त्याुंचे ववचरि माहीत वहावें हा असतो. असे तक्ते 
वापरताुंना हे लक्षात ठेवले पावहजे कीं ज्या के्षत्राुंत ववचरि तक्त्यावर दाखवविे शक्य नसते अशा के्षत्रात त्या 
ल्स्थराुंकात अवतशय फरक पडतो. 

 
त्याच वनःसारिके्षत्रात वनरवनराळीं सूत्रें वापरल्याने त्यावरून काढलेल्या वनष्ट्कषातही फार मोठ्या 

प्रमािाुंत फरक पडतो. जी वनरवनराळी पूरसूत्रें वापरण्यात येतात अशा सूत्राुंचें विणन आवि ववश्लेषि अ. ६५ 
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च्या २६ वया पवरच्छेदात केलें  आहे. मात्र त्यात वर्मिलेल्या वनरवनराळ्या सूत्राुंच्या तुलनात्मक अचूकतेबद्दल 
काहीही वशफारसी केलेल्या नाहींत. उलटपक्षीं लेखात असें म्हटलें  आहे कीं असें सामान्य-सूत्र, पुराच्या 
तकण शुद्ध पद्धतीनें वमळववलेल्या अगर प्रत्यक्ष वनरीक्षि केलेल्या मावहतीच्या ऐवजीं तात्पुरता पयाय म्हिून 
मानण्यात याव.े वरील कारिामुळें  या उहापोहात पूरसूत्राुंचा अुंतभाव केलेला नाहीं. मागील समीकरिें ४ 
आवि ४अ याुंचा उदे्दश, के्षत्रफळाुंतील केवळ फरकाची मावहती उपलब्ध वहावी हा आहे, प्रत्यक्ष प्रस्राव वकती 
आहे हा नवहे. कारि गृहीत ववभागाकवरताुं C चें मूल्य वकती असावें याचें या सूत्रात वनदेशन केलेलें  नाहीं. 

 
१०. िणवष्ट्यकाळातील संिा्य अणधकतमपूर. 

 
एखाद्या वववशष्ट जागीं वकती अवधकतम प्रस्राव होईल याचा अुंदाज घेण्याकवरता वदलेल्या 

ववभागाुंतील त्या नदींतील पुरासुंबुंधी नोंदलेल्या अत्युच्च पुराुंच्या मावहतीचा उपयोग करताुंना हें लक्षात 
ठेवले पावहजे कीं जे काही पूवी घडले त्यापेक्षाुं त्याुंत भववष्ट्यकालात खात्रीनें वाढ होते. आवि या 
कारिाससठी अशा अुंदाजात काुंहीशी गुुंजाइश ठेवली पावहजे. या बाबतींत वनवित अशा वशफारशी मात्र 
करता येत नाहींत. कारि अशा मताुंत बराच महत्त्वपूिण फरक पडण्याची शक्यता असते. 

 
या ववषयावरील जास्त खुलासेवार वववचेन अ. ६५ च्या प. ३८ मध्यें वाचकाुंना वाचावयास वमळेल. 

आवि आकृवत ५ ही त्यावरूनच घेतली आहे. 
 
आकृवत ५ मध्यें वनरवनराळ्या अनेक वषापूर्वीच्या व युनायटेड स्टेट्समध्ये नोंद केलेल्या अत्युच्च 

पुराुंची अुंदाजी ववशालता दाखववण्यात आलीं आहे. कालाच्या ओघाुंत, जसजशी अवधक मावहती उपलब्ध 
होत जाुंते, तसतसे वदसून येते कीं कोित्याही आकाराच्या वनःसारि के्षत्राुंतील मोठ्या पुरात होिारी वाढ 
चालूच असते. उदा. १८९० सालीं १०० चौ. मलैाुंतील अत्युच्च ्ात पुराचे पवरमाि दर चौरस मलैास २०० 
से. फूट होते. तेच १९३९ सालीं १९०० से. फूट म्हिजे ८½ पट वाढले. सवोच्च वादळाुंचे आलेखन 
केल्यावरही हेंच वैवशष्ट्य वदसून येईल अशी अपेक्षा आहे. 
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आ. ५. अत्युच् पुराचंी प्रवृत्ती. 

 
२. पुरांचे जलालेख  
 
[११ ते १४ अनुच्छेद वलवहताना लेखकाुंनीं जी मावहती वापरली त्याुंच्या वनवित मूळस्थानासुंबुंधीची पोच देण्याचा प्रयत्न करण्याुंत आला आहे. या 
सरळ वनदेशावशवाय ज्याुंनीं जलगवतववषयक सुंगिन, पद्धवत व ववश्लेषि या सुंबुंधीच्या पद्धतीत प्रगती केली व येथें सुचववलेल्या कायणपद्धतीत 
ववववध प्रमािाुंत सुधारिा करून ज्याुंचा समावेश केला आहे अशा य.ू एस. अवभयाुंवत्रकी खात्याच्या अनेक वजल्हा आवि ववभागीय कायालयाुंना 
ववशषे शे्रय देिे अगत्याचे आहे.] 
 
(गेल ए. हॅथव ेव ए. एल्. कॉिॅन याुंनीं वलवहलेला.) [गेल. ए. हॅथावे, वस. इुं. सभासद, अ. सो. वस. इुं. मुख्य अवभयुंता, 
वॉकशग्टन डी. सी. येथील  य.ू एस. आमाच्या मुख्य अवभयुंत्याची कचेरी. 
 

ए. एल. कोचरन वस. इुं., असोवसएट मेंबर, अ. सो. वस. इुं., अवभयुंता; वॉकशग्टन डी. सी. येथील य.ू एस. आमीच्या मुख्य अवभयुंत्याची 
कचेरी.] 

 
अ मूलिूत द्रवचणलत णवश्लेषि. 

 
११. सामान्य णववेचन. 
 

धरिाच्या उत्प्लव बाुंधाच्या क्षमतेचे सुंकल्पवचत्र वनवित करण्याकवरत अथव ज्या द्रवयचवलत 
बाुंधकामात ती पडू नयेत म्हिून अत्युंत मोठ्या प्रमािात सुरवक्षतता ठेविें बुंधनकारक असते अशा कामात 
अपवाहाचे कें द्रीकरि आवि त्याचे सुंभावय ककवा अत्युच्च सीवमत राशींचे वनरूपि करण्याकवरता गृहीत 
जलालेखाुंचे प्राकलन करावें लागते. त्याची कायणपद्धवत काय असावी हे सुचवविें हा या चचेचा प्रमुख उदे्दश 
आहे. 
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नैसर्मगक वनःसारक खोऱ्याुंची लक्षिें अपवाहावर पवरिाम करिारे हवामानववषयक प्रवाह हे अत्युंत 
गुुंतागुुंतीचे आवि अल्स्थर असतात. केवळ याुंवत्रकी पद्धतीनें सुंगिनाने त्याुंचे वबनचूक मूल्यमापन करिें 
अशक्य असते. जरी अपवाहाच्या लक्षिाुंचे शास्त्रीय पद्धतीचें ववश्लेषि अचूक करिें शक्य असले तरीही 
त्यासुंबुंधींची मूलभतू मावहती त्रोटक असल्यामुळें  सामान्यतः अशा तऱ्हेच्या अभ्यासाची शक्यता ववचारात 
घेता येत नाही. 

 
पवरवाहाुंच्या प्रमािाुंचा आवि त्याच्या ववश्वसनीयता व राशींचा अुंदाज, वमळववलेल्या मावहतीचा 

अथाववष्ट्कार करण्याकवरता लागिाऱ्या वनिणयशक्तीच्या भक्कपिावर वजतका अवलुं बनू असतो वततकाच तो 
वापरण्यात आलेल्या सुंगिनपद्धतीतील तपशीलावरही अवलुं बनू असतो. 

 
वववशष्ट खोऱ्यातील अपवाहावर प्रभाव पडिाऱ्या वैवशष्ट्याुंचा आवि हवामानाच्या प्रभाुंवाुंचा सखोल 

अभ्यास करिें हा वनिणयशक्तीचा आवश्यक पाया आहे. 
 
वववशष्ट पवरल्स्थतींत अपवाह दाखववण्याकवरताुं योजलेल्या गृहीत जलालेखाुंच्या अचूकता आवि 

नोंद केलेल्या जलारेखाुंच्या तकण सुंगत ववश्लेषिाची ववश्वसनीयता अपवाहाुंच्या खालील बाबींच्या प्रधान 
प्रभावाचे मूल्यमापन करण्याच्या क्षमतेवर अवलुं बनू असते. 

 
पजणन्यमान— 
 
(अ) तीव्रता, अववध, अनुिम. 
 
(ब) अनुवती कालाुंतरातील हवतेील ववतरि. 
 
अुंतःसरि— 
 
(अ) प्रारुंवभक हानी ककवा अपवाह बऱ्याच प्रमािात सुरू होण्यापूवीची हानी. 
 
(ब) सरासराची वकमान क्षमता ककवा काुंहीं बाबतींत पवरसराुंतील आद्रणतेच्या अवस्थाुंचा क्षमतेची 

सुंबुंध— 
 
अपवाहाचे के्षत्र— 
 
(अ) खोऱ्याचा आकार आवि उपनद्याुंची रचना याुंचे पवरिाम. 
 
(ब) नैसर्मगक साठ्याुंचे पवरिाम:— 
(१) उपनद्यातील, सरोवरातील, दलदलीच्या जागावरील इ. 
(२)प्रमुख नाल्याुंतील आवि खोऱ्यातील. 
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(क) कृवत्रम बाुंधकामाचे पवरिाम :— 
(१) जलाशय. 
(२) नाल्यातील सुधारिा. 
(३) जवमनीच्या वापराच्या पद्धवत. 
 
(ड) उताराुंचे पवरिाम :— 
(१) प्रमुख नाल्याुंच्या खोऱ्याुंत आवि पूरके्षत्रात. 
(२) प्रमुख अपवाह नाल्याुंच्या उपवनःसारि के्षत्राुंत. 
 
(इ) जवमनीवरील आवरिाुंचे पवरिाम :— 
(१) जुंगल के्षत्रें, 
(२) लागवडीखालील के्षत्रें. 
(३) गायरानें आवि पवडत जवमनी. 
 
(फ) अपवाह लागतो त्याला लागिाऱ्या अपवाहाच्या नाल्यातील धारिेच्या टप्प्याुंतून 

जाण्याकवरता जो प्रत्यक्ष कालावधीतील जवमनीवरील नाल्यात पािी वझरपून जाव े म्हिून लागिारी 
जवमनीखालील पषृ्ठभागाची क्षमता. 

 
(ब) पजिन्यांचे णवश्लेषि 

 
१२ सामूणहक पजिन्य वक्र. 

 
नदीच्या खोऱ्यातील वनरवनराळ्या वठकािच्या पावसाची तीव्रता आवि कालिम याुंचा अुंदाज 

घेण्याच्या सवात सोयीस्कर पद्धतीमध्यें आ. ७ मध्ये दाखववल्याप्रमािें सामूवहक पजणन्यवि तयार करावे 
लागतात. पावसाची तीव्रता आवि कालमान याुंतील अुंतरासुंबुंधी उपलब्ध असलेली सुंकीिण मावहती 
एकवत्रत करून त्यावरून काढलेल्या वनष्ट्कषांची नोंद करण्याचे सामूवहक वि हें एक प्रमुख साधन असते. 

 
असे वि तयार करण्याकवरता पुढीलप्रमािें सामान्यतः वनत्यिम अवलुं वबला जातो:– 
 
(अ) आकृवत ६ प्रमािें एकूि वादळाचा, प्राथवमक, समवृवष्टरेखा-नकाशा तयार करण्यात येतो. 

याकवरता पावसाचे सामान्य स्वरूपाचे विणन करण्यासाठीं प्रकावशत केलेल्या जलवषणिाच्या मावहतीचा 
उपयोग करण्यात येतो. जर अशा वादळात दोन अगर जास्त अशा पावसाुंचे कालावधी असण्याची सुस्पष्ट 
वचन्हें वदसून आलीं तर अशा प्रत्येक प्रमुख पावसाुंच्या कालाुंतराकवरताुं स्वतुंत्र समवृवष्ट नकाश े तयार 
करण्यात येतात. 

 
(ब) वादळाच्या के्षत्राुंतील पावसाच्या तीव्रतेच्या वाढत्या फरकाचा अभ्यास करिें सोयीचें वहावें 

आवि जलवषणि कें द्राची नोंद करता यावी म्हिून सुंवमश्र कागदावर सामुदावयक वि आलेवखत केले 
जातात. प्रमुख पजणन्य ववभागाच्या सवात जवळच्या नोंदिी कें द्राच्या सामूवहक विावरून, वववशष्ट प्रकारच्या 
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वादळाची तीव्रता वदसून येते. आवि त्यावरून ज्या मधल्या कें द्रात जलवषणिाची नोंद झालेली नाहीं अशा 
कें द्राकवरताुं सामूवहक पजणन्य-विाुंचे अुंतवेशन करण्यास मदत होते. 

 
(क) ज्या जलवषणि कें द्रात पावसाची नोंद होत नाहीं तेथें पावसाची सुरवात आवि शवेट, ढगाळ 

हवा, वाऱ्याची वदशा व गवत, आवि इतर उपयुक्त मावहतीच्या वनरीक्षकाुंच्या मूळ कागदपत्रावरून, 
सोयीस्कर नमुन्यात प्रवतलेखन करण्यात येते. य.ू एस. हवामान खात्याकडून प्रवसद्ध झालेल्या पत्रकात 
अशा तऱ्हेची काही मावहती उपलब्ध आहे. परुंतु, महत्त्वपूिण अभ्यासात वरील प्रवसद्धीपत्रकाुंना खालील 
सुंदभाची जोड द्यावी लागते. 

 
(१) वॉकशग्टन डी. सी. येथील कें द्रीय हवामानखात्याच्या वनरीक्षकाुंची आवि युनायटेड 

स्टेट्समधील वनरवनराळ्या पुष्ट्कळ शहराुंत प्रस्थावपत केलेल्या आवि हवामान खात्याच्या हवामानशास्त्रीय 
ववभागकें द्राुंतील प्रवसद्ध झालेलीं मूळ टाचिें. 

 
(२) प्रवसद्ध केलेली व अप्रवसद्ध असलेली राज्य, नगरपावलका आवि इतर सावणजवनक 

पािीपुरवठा आवि सुरक्षा-सुंस्थात उपलब्ध असलेली मावहती. 
 
(३) जलववद्युत्, पािीपुरवठा वगैरे योजनाशी सुंबुंध असलेल्या खाजगी सुंस्थाकडील कागदपते्र. 
 
(४) स्थावनक वतणमानपत्रें आवि वादळी पवरसराुंतील रवहवाशानी सुंपावदत केलेल्या मावहतीची 

कागदपत्रें. 
 

 
आ. ६. चपेॅल्स एस. सी. च्या वरच्या बाजचू्या फालुदा नदीच्या खोऱ्याचा समवृवष्टनकाशा, सप्टें. ३० ते ऑक्टो. 

२,१९२०. 
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(ड) साधारपिें समान भ-ूरचना असलेल्या ववभागातील आवि जेथें वादळात समान हवामान 
पवरल्स्थवत असते अशा लागून असलेल्या ४ अगर ६ कें द्राुंचा एक समूह वनवडण्यात येतो. अशा प्रत्येक 
कें द्राकवरताुं नोंद केलेल्या एकामागून एक येिाऱ्या कालखुंडातील एकुं दर पाऊस एका पारदशी कागदावर 
आलेवखत करण्यात येतो. या पारदशी कागदामुळें  या आलेखाची दुसऱ्या कागदावर आलेवखत केलेल्या 
विाुंच्या समूहाुंशीं तुलना करता येते. पवहल्या समूहाच्या भोवतालच्या दुसऱ्या समूहाकवरताही असेच 
आलेखन करण्यात येते. 

 
(इ) वनकित केलेल्या स्थळाुंमधील विाुंचे प्रके्षपि करून सामूवहक पजणन्यवि अशा तऱ्हेनें पूिण केले 

जातात कीं मे हवामानशास्त्रीय ववश्लेषिानें वनवित केलेल्या शजेारच्या कें द्रातील दशणनी आवि सुंचयी 
वियाुंतगणत पावसाच्या अवधीशी योग्य प्रकारें सुसूत्रता दाखववतात. तसेच वववशष्ट बाबीसुंबुंधी जी अवधक 
मावहती उपलब्ध असेल त्या मावहतीशी हे वि योग्य सुसूत्रता दशणववतात. अथातच अशी मावहती सुंपूिणपिें 
क्ववचतच सुसूत्र असते. म्हिून जसजशी यासुंबुंधीच्या अभ्यासात प्रगवत होत जाते तसतसे अत्युंत तकण शुद्ध 
असे अथाववष्ट्कार वनवित केले पावहजेत. 

 

 
आ. ७. ३० सप्टें. ते २ ऑक्टो. १९२९ या कालावधीची सामूवहक पजणन्य विे. 

 
१३. समवृणष्ट लेखाणचत्र. 
 

सरासरी पजणन्य व अवतवरक्त पजणन्यमान अथवा वादळाुंच्या काळाुंतील एकामागून एक येिाऱ्या 
त्याच्या काल–एकाुंकातील व वववशष्ट के्षत्राुंतील पजणन्यराशी दाखवविाऱ्या आलेखनास 
“समावृवष्टलेखावचत्रें” असें म्हितात. पूर जलालेखाुंच्या ववश्लेषिाकवरता या लेखावचत्राुंचा वापर करिें 
सोयीचें असते. याुंची उदाहरिें आ. ८, ९, १७ याुंत वदली आहेत. 
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(क) अन्तिःसरि 
 

१४ सामान्य णनरूपि 
 

एखाद्या ठराववक प्रकारच्या मातींत जर खूप पाऊस सतत पडला तर त्या मातीची पाऊस 
वजरववण्याची क्षमता, वझरवण्याचें काही वनवित असें वकमान प्रमाि प्रस्थावपत होईतो वगेानें कमी होत जाते. 
हा काल सामान्यतः काही तासाुंचाच असतो असें दाखववित आले आहे. (अ. ६५, प. १, २, ४, आवि ५ 
पहा.) वझरपण्याची क्षमता कमी होण्याचा िम आवि वकमान प्रमाि, वातन के्षत्राुंतील मातीतील वछद्राुंचा 
आकार आवि त्या के्षत्राुंतील केशाकर्मषत पाण्याच्या वनष्ट्कासनाच्या पवरिामानें प्रभाववत होिाऱ्या 
पवरल्स्थतीवर, मुख्यतः अवलुं बनू असते. 

 
अनुमानधक्क्यानें, वझरपण्याच्या या वसद्धान्ताचा दमट के्षत्राुंतील खूप पावसापासून भपूषृ्ठावर 

अपवाह वकती होईल याचा अुंदाज घेण्याकवरताुं एक वयावहावरक साधन म्हिून उपयोग करता येतो. मात्र 
नैसर्मगक वनःसारि खोऱ्याुंत ही पद्धत वापरताुंना पुढील गोष्टीं ववचाराुंत घेतल्या पावहजेत:— 

 
(अ) पावसाच्या कालात वववववक्षत मातींतील सुरवातीच्या वझरपि क्षमतेचा त्या के्षत्रातील आधीचा 

ओलावा आवि त्या मातीची भौवतक अवस्था याुंच्याशी सुंबुंध असतो. म्हिून एकाच प्रकारच्या मातीतील 
वझरपि-क्षमता बऱ्याच प्रमािाुंत वभन्न वभन्न असूुं शकते. 

 
(ब) पावसाच्या प्रारुंभी मातींतील वझरपि-क्षमता साधारितः जास्तीत जास्त असते आवि पुष्ट्कळ 

वळेा पावसाची सुरवात तुलनेनें सौम्य प्रमािाुंत होते. म्हिून अल्स्तत्वात असलेल्या वझरपि-क्षमतेपेक्षाुं 
पावसाची तीव्रता वाढण्यास बराच कालावधी लागतो. प्रत्यक्षाुंत यासुंबुंधीच्या अभ्यासावरून असें वदसून 
आले कीं अपवाह सुरू होण्यापूवी के्षत्रातील, ओलावयातील कमीपिा जाण्यासाठीं, प्रत्यक्षात वझरपिानें 
(पावसाच्या) पाण्याचा बऱ्याच प्रमािात ऱ्हास होण्याची आवश्यकता असते. अशा वझरपिाच्या ऱ्हासाचे 
प्रमाि (जागेवरील) आधीच्या पवरल्स्थतीवर अवलुं बनू असते. वझरपि वसद्धाुंताचा वयवहारात उपयोग 
करताना, सौम्य प्रमािात पावसाच्या तीव्रतेपासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाुंचा अुंदाज काढण्या कवरताुं 
वनरवनराळ्या जागावरील आधींच्या ओलावयाच्या पवरल्स्थतीचा ववचार करून त्यामुळें  होिाऱ्या ‘सुरवातीच्या 
ऱ्हासाकवरताुं’ काही गुुंजाइश ठेवलेली असते. 
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आ. ८. चपेॅल्स एस. सी.जवळचा सालुदा नदीचा जलालेख. 

 
(क) वझरपण्याच्या क्षमेतेपेक्षाुं जास्त प्रमािात वषणि होिाऱ्या सुंपूिण कालावधींत तुलनेंनें मोठ्या 

आकाराचे वनःसारि खोरे पावसानें सुंपूिण वभजत नाही. म्हिून अशा मोठ्या के्षत्रात वझरपण्यासुंबुंधीचा 
वसद्धान्त सयुल्क्तकपिें जर लागू करावयाचा असेल तर प्रवाही अपवाह वनमाि करिाऱ्या पावसानें वकती 
के्षत्र वयापलें  आहे याचा वनदान अुंदाज घेण्याकवरताुं तरी त्या खोऱ्याुंतील वगेवगेळ्या भागात पडिाऱ्या 
पावसाचा ववचार करिें आवश्यक असते. 

 
(ड) पूर वनमाि करिाऱ्या वादळाच्या काळाुंत वनःसारि खोऱ्यातील वनरवनराळ्या ववभागात 

पडिारा पाऊस जवळजवळ खुंवडत स्वरूपाचा असतो. अशा तऱ्हेच्या वषणिातील खुंडामुळें  वझरपण्याच्या 
वसद्धाुंन्ताप्रमािें जी वझरपिक्षमता सामान्यपिें अपेवक्षली जाते ती कमी होण्याच्या िमात बदल होतो. 

 
१५. प्रारंणिक हानी. 

 
वववशष्ट पवरल्स्थतींत अपवाहवनर्ममवत न होता जास्तींत जास्त वषणि होते तेवहाुं अशा अवस्थेला 

प्रारुंवभक हानी असें म्हितात (अ. ६५ प, ६). युनायटेड स्टेट्समधील दमट हवचे्या खोऱ्याुंत प्रारुंवभक 
हानीचे मूल्य, सापेक्षतेनें पावसाळी हुंगामात, वकमान एक इुंचाच्या काहीं अुंशापासून ते उन्हाळ्यातील 
कोरया हवामानात, “फॉल” मवहन्यात सरासरी २” इुंचापयंत असू शकते. दमट हवचे्या प्रदेशात मोठे पूर 
येण्याच्या आधींच्या पवरल्स्थतींत प्रारुंवभक हानी, साधारपिें ०·२ ते ०·५ इुंच इतकी असते आवि ती पुराुंतील 
अपवाहाच्या राशीपेक्षाुं तुलनेंनें कमी असते. म्हिून मोठ्या पुराुंच्या मावहतीवरून वझरपण्याच्या सूचकाुंकाचे 
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सुंगिन करताुंना प्रारुंवभक हानीकरता द्यावयाची सूट वगळण्यात यावी ककवा महत्त्वाच्या चुका न होतील 
अशा तऱ्हेनें त्या हानीचा स्थूल मानानें अुंदाज घ्यावा. 

 
फ्रॅं क्लीन् एफ्, स्नायडर (अ. ६५ प. ६) याुंनी भमू्यन्तगणत वनःसारिावरून वदसून येिाऱ्या 

जागेवरील आद्रणतेशी जुळिाऱ्या प्रारुंवभक हानीच्या ऱ्हासाच्या मूल्याचे अुंदाज घेण्याकवरता एक कायणपद्धवत 
सुवचववली आहे. सौम्य वादळाुंतील वनमाि होिाऱ्या अपवाहाचा अुंदाज घेताुंना येिाऱ्या समस्याुंत ही 
कायणपद्धवत वापरावी अशी वशफारस आहे. 

 
१६. णझरपि सूचकांक. 

 
वझरपिाच्या अुंदाजाचा अदमास घेिें जरूर असल्यानें नैसर्मगक खोऱ्यातील पाऊस आवि 

अपवाहाुंचा मावहतीवरून सुंगिन केलेल्या (पावसाच्या) हानीच्या सरासरी प्रमािाला, येथें “वझरपिक्षमते” 
ऐवजी “वझरपिसूचकाुंक” असें सुंबोधण्यात येईल. जेंवहा हानीच्या प्रमािाच्या सरासरीपेक्षाुं जास्त 
असलेली पावसाची रावश थेट वनमाि होिाऱ्या अपवाहाच्या राशीइतकी असते तेवहाुं त्या हानीच्या 
सरासरीच्या प्रमािाला वझरपि सूचकाुंक (“फॅव”) असें म्हितात. 

 
वयापक अशा वनःसारि के्षत्रातील मोठ्या वादळातील अपवाहाुंच्या राशीचा अुंदाज घेण्याकवरता 

उपयोगात आिण्यात येिाऱ्या वझरपि सूचकाुंकाच्या सुंगिना कवरता खालील पद्धवत सुचववण्यात आली 
आहे:— 

 
(अ) एखादा खोऱ्याुंतील मोठ्या पुराुंचे उपलब्ध असलेले जलालेख अभ्यासाकवरता वनवडण्यात 

यावते. एकूि मावहत असलेल्या अपवाहाुंच्या राशींतून अुंदावजत मूलभतू प्रवाह आवि बाह्य पावसातून 
वनमाि होिारा अपवाह हे वजा करून पषृ्ठतलावरील अपवाहाच्या राशीचे सुंगिन करण्यात याव.े (पहा 
सारिी ४, स्तुंभ २९, ओळी २३, ३२ आवि ३४). 

 
(आ) आकृवत ६ त दाखववल्याप्रमािें समवृवष्ट रेषाुंचे नकाश े प्रत्येक प्रमुख पावसाच्या 

कालावधीकवरताुं आरेवखत करण्याुंत आले आहेत (आ. ७) आवि सामूवहक पजणन्यवि तयार करण्यात 
आले आहेत. 

 
(इ) वनरवनराळ्या वषणि कें द्राुंच्या सवात जवळचे के्षत्र वनवित करण्याकवरता अनेंक थायसॉन 

बहुभजु रेखावचते्र आरेवखत करून वनःसारिके्षत्राचे उपववभाग पाडण्यात येतात. (आ. ६) थायसॉसॉन 
बहुभजु रेखावचत्र ववकवसत करताुंना शजेारच्या कें द्रामधून रचनारेखा काढण्यात येतात. आवि या रेषाुंचे 
लुं ब-समवद्वभाजक त्या त्या वषणिकें द्राच्या भोवतालचे पूिण बहुभजु-रेखावचत्र प्राप्त करण्याकवरता आरेवखले 
जातात. या प्रत्येक समवद्वभाजक रेखावचत्राुंतील आवि वनःसारिखोऱ्याुंतील (Ap) चे मापन करून तक्ते 
तयार करण्यात येतात (सारिी ४, स्तुंभ ४). 

 
(ई) प्रत्येक कें द्राच्या बहुभजुाकृतींतील पावसाच्या सरासरी खोलीचा (फॅबचा) एकूि समपजणन्य 

वादळाुंच्या नकाशावरून अुंदाज करण्यात येतो आवि ववभाग १ मधील सारिी ४ स्तुंभ ६ त 
दाखववल्याप्रमािे त्याच्या सारण्या तयार करण्यात येतात. 
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(उ) प्रत्येक िमवती कालाच्या, एकाुंकाकवरता पाुंवसाच्या, इुंचात मापन केलेल्या, राशी त्या त्या 
वषणि कें द्रोकवरताुं तयार केलेल्या सामूवहक पजणन्य विावरून मापन करण्यात येतात. याकवरता कालाच्या 
‘एकाुंकाची’ वनवड करताुंना आलोचन कें द्राची घनता आवि नोंदलेल्या मावहतीचे गुिधमण आवि अचूकता ही 
ववचाराुंत घेतली पावहजेत. ववस्तृत वनःसारि खोऱ्याुंतील अशा अभ्यासाकवरता तीन तासाुंच्या कालाचा 
एकाुंक सोयीचा असतो. 

 
(फ) (Pav/Psta) (Ap) = प्रभावी के्षत्र. Ac. हे प्रभावी के्षत्र प्रत्येक वषणिके्षत्राकवरता सुंगवित 

करण्यात येते. (ववभाग १, सारिी ४, स्तुंभ ८) आवि प्रत्येक कें द्राच्या बहुभजुाकृतीतील पजणन्याच्या राशीचे 
दर चौ. मलैास १ इुंच या प्रमािात टप्पा ‘ई’ वरून प्राप्त केलेल्या ३ तासाुंतील पजणन्यराशीला Ac. नें गुिून 
सुंगिन करण्यात येते. 

 
(पहा ववभाग १, सारिी ४, स्तुंभ १० ते २४). 
 
(ग) प्रारुंवभक ऱ्हासाचा, खोलीच्या इुंचाच्या प्रमािात मापन करून अुंदाज करण्यात येतो आवि 

त्याचे प्रत्येक कें द्रातील बहुभजुाकृतीकवरताुं दर चौ. मलैास इुंचाुंचे प्रमािात रूपाुंतर करण्यात येते. 
(ववभाग २, सारिी ४, स्तुंभ ५-६). 

 
वझरपिवसदधान्त लागू केला आहे असे मानण्यापूवी सुंचयी पाऊस प्रारुंवभक ऱ्हासापेक्षाुं जास्त 

असला पावहजे. 
 
(ह) प्रथम दर ताशी इुंचाच्या प्रमािाुंतील वझरपिाच्या सूचकाुंकाचे चाुंचिीमूल्य (फॅव) गृहीत 

धरण्यात येते आवि प्रत्येक कें द्राच्या वर बहुभजुाकृतीकरताुं दर चौ. मलैाुंत होिाऱ्या इुंचाुंतील तत्सम 
कझरपि हानीचा तक्ता करण्यात येतो. (ववभाग २, सारिी ४, स्तुंभ ८). फॅवच्या चाुंचिी मूल्यापेक्षाुं जास्त 
असलेल्या पावसाच्याुं राशीची, प्रारुंवभक हानीची पूतणता झाल्यावर, भर घालण्यात येते आवि वतची टप्पा 
(अ) मध्यें सुंगिन केलेली जवमनीवरील अपवाहाच्या राशीशी तुलना करण्यात येते. जवमनीवरील 
अपवाहाच्या वबनचुक राशीइतके अवतवरक्त पावसास लागिाऱ्या Fav चें मूल्य वनवित प्राप्त होईपयंत ही 
विया पुनःपुन्हा करण्यात येते. अशा प्रावतवनवधक ववभागाुंतील पजणन्याची व अवतवरक्त पजणन्याची 
आधारसामग्री आ. ८ मध्यें वनदेवशत केल्याप्रमािें अपवाहाच्या जलालेखावर समवृवष्टरेषा म्हिून आलेवखत 
करण्यात येते. 

 
मागील पवरच्छेदाुंत वर्मिलेली पद्ववत वतचा वापर योग्य प्रमािात केल्यास अनुभव वमळाल्यावर, 

ल्क्लष्ट वाटत नाहीं. जलवव्ानाच्या इतर शाखातील अभ्यासाकवरता अशा मूलभतू आधारसामग्रीची जरूर 
असते. या कायणपद्धतींत पावसाचे हवतेील ववतरि आवि पावसाच्या तीव्रतेचे ववतरि-सूचकाुंक ववचारात 
घेतले जात असल्यामुळें  ही पद्धवत मोठ्या वनःसारि खोऱ्याच्या बाबतींत उपयुक्त ठरते. या पद्धतींत 
सूधारिा करण्यास आवि ती सोपी करण्यास वाव आहे. ती मूलभतू आधारसामग्री वबनचूक असण्यावर 
आवि वववशष्ट प्रकल्पाच्या गरजावर अवलुं बनू असते. वर उल्लेवखलेल्या उदाहरिात वनःसारि के्षत्रावरील 
वझरपि-सूचकाुंक ल्स्थर आहे असे गृहीत धरण्यात आले होते. परुंतु, जर जरूर ती मावहती उपलब्ध असेल 
तर तेथील जवमनीच्या वैवशष्ट्याुंचा ववचार करून त्यातील ववचरिाुंचा अुंदाज काढण्यास हरकत नाही. 
आपापल्या बहुभजु आकृती मधील वझरपिाच्या शक्तींतील होिारी सुंभावय हानी प्रायोवगक प्रकल्पावरून 
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तयार केलेल्या वझरपि विाशीं जुळेल अशी अुंदाजानें प्राप्त करिें शक्य आहे. काही बाबतीत वनःसारि 
खोऱ्यातील वनरवनराळ्या ववभागाुंतील पजणन्यतीव्रतेच्या ववचरिाचे अवधक चाुंगले वनदशणन वहाव े म्हिून 
थायसॉन बहुभजुाकृवत पद्धतीला काटेकोरपिें वचकटून रहाण्याऐवजी वनरवनराळ्या के्षत्राुंच्या सामूवहक 
विाुंचे प्रके्षपिन करण्यास हरकत नाहीं. 

 
बऱ्याच वनःसारि खोऱ्याुंतील वझरपि-सूचकाुंकाुंची मूल्यें सारिी ५ मध्यें तयार केलीं आहेत. मध्यम 

आवि मोठ्या पुरासुंबुंधीच्या मावहतीवरून हे सूचकाुंक सुंगवित केले होते. मागील पवरच्छेदात वनदेवशत 
केलेल्या पद्वतीनें हें वझरपि-सूचकाुंक काुंटेकोरपिें प्रा त करण्यात आले नवहते परुंतु, त्याुंच्या मूल्यावरून 
प्रावतवनवधक के्षत्राुंतील मोठ्या वादळातील अपेवक्षत अशा वकमान वझरपि-सूचकाुंकाुंची अुंदाजी कल्पना 
येऊ शकेल. 

 
(ड) अपवाहाचे के्षत्र 

 
१७. सामान्य णवचार 

 
अपवाहाुंचे जलालेख वनवित करण्याचे घटक पूवीच नमूद केले आहेत. एक हजार चौरस मलैापेक्षाुं 

कमी असिाऱ्या के्षत्राुंतील; नैसर्मगक वनःसारि खोऱ्याुंतील अपवाहाुंचे के्षत्र अुंदावजत करण्याच्या बहुतेक 
सवण वयावहावरक पद्धतींत सामान्यता एकाुंक-जलालेख पद्धतीचा अवलुं ब करावा लागतो आवि त्यावळेीं 
कदावचत् वववशष्ट असें जोड-सुंगिनेही करावी लागतात. एक हजार चौरस मलैाुंच्या मोठ्या वनःसारि 
के्षत्राुंतील अपवाहाच्या िमाुंच्या अुंदाजाकवरताुं अवधक तकण शुद्ध दृवष्टकोन असावा लागतो. त्याुंत एकाुंक 
जलालेख पद्धतीनें प्रत्येक प्रमुख उपनदीतील वयल्क्तगत अपवाहाचा अुंदाज घ्यावा लागतो आवि 
पूरमागणवनधारिाच्या सुंगिनानें या उपनदींतील प्रवाहाुंच्या राशीही एकत्र करावया लागतात. 

 
नैसर्मगक नदीखोऱ्याुंतून वहािाऱ्या पुराुंचे पूरमागण–वनधारि (“राउकटग”) करण्याच्या पद्धती 

अनेक लेखकाुंनी खुलासेवार सादर केल्या आहेत. (अ. ६५, प. ५, ८, ९, १०) म्हिून त्याुंचा येथे उहापोह 
करण्यात येिार नाही. उपलब्ध जलालेखाुंच्या ववश्लेषिाच्या पद्धवत आवि गृहीत जलालेखाुंच्या प्रगतीतून 
प्राप्त केलेली मावहती व पुनरूपयोग याुंच्या सुंबुंधी पुढील पवरच्छेदाुंत सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

 
१८. नैसर्गगक जलालेखांचे पोिणविाग 

 
नैसर्मगक जलालेखाुंच्या ववश्लेषिाकवरताुं त्याुंचे तीन प्रकारच्या प्रवाहात खालीलप्रमािे पोटववभाग 

पाडण्यात यावते. 
 
(अ) जवमनीवरील अपवाह अथवा जवमनीवरून वहािाऱ्या नाल्याुंतील जवमनीवरून वहािारे 

पािी. 
 
(ब) वनम्नपषृ्ठ वादळी प्रवाह अगर जो वादळानुंतर थोयाच वळेात ठराववक नाल्यात जाऊन 

वमळतो परुंतु जो मुख्य भवूमगत जलस्तरापयंत पोचत नाही असा मातीच्या उथळ ववभागातून वझरपिाऱ्या 
पाण्याच्या प्रवाहाचा काुंही भाग. 
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(क) भवूमगत जलप्रवाह ककवा ज्या अपवाहाच्या कालावधीचा अभ्यास करण्यात येत आहे अशा 
अपवाहाच्या आधीच्या वझरपिानें भवूमगत जलस्तरातून वमळालेले पािी आवि अभ्यासाच्या कालावधींतील 
वझरपिाऱ्या प्रवशेानें प्राप्त झालेले पूरक जल. 

 
अगदी अवलकडच्या काळापयंत जवमनीवरून वहािारा जलप्रवाह आवि भवूमगत जल या 

दोन्हीमुळे अपवाह वनमाि होतो असें सरास मानण्याची प्रथा असे. परुंतु अनेक अन्वेषकाुंना वनरीक्षिानें असें 
वदसून आलें  कीं वादळाच्या वळेी वझरपिाने जें पािी जवमनींत वजरते त्यापैकी बराचसा भाग, तें पािी 
भवूमगत जलस्तरात प्रवशे करण्यापूवी आवि आधारभतू प्रवाह नाल्यापयंत पोहोचण्यापूवी अगदी थोयाच 
कालावधींत नाल्याच्या प्रवाहाचा एक भाग म्हिून बाहेर पडते (अ. ६५ प. ६, ११). गे्रट प्लेन्स ववभागाुंत 
आवि मध्यपविम आवि पविम युनायटेड स्टेटसमध्ये ही घटना उघडउघड  वदसून येते आवि देशाच्या इतर 
भागातही ती वनरवनराळ्या प्रमािाुंत वदसिें शक्य असते. 

 
जेथे अपवाहाचा बराचसा भाग अशा प्रकारचा असतो तेथे वनम्नपषृ्ठातील वादळी प्रवाहापासून 

वनमाि झालेल्या अपवाहाचे प्रमाि अगर राशी याुंचा अुंदाज करण्याची वनवित पद्धवत अद्यावप तरी 
सुचववण्यात आलेली नाही. मात्र खोऱ्याुंतील लक्षिाुंचा साुंगोपाुंग अभ्यास आवि जलववषयक ्ात मावहती 
याुंच्या सहाय्याने एकाद्या वववशष्ट के्षत्रातील वनम्नपषृ्ठातील प्रवाहाच्या अवस्थेचा अुंदाज करण्याच्या काुंही 
वयावहावरक सामान्य पद्धती अल्स्तत्वात असल्याचे वदसून येते. 

 
अशा समस्याुंच्या सध्या उपलब्ध असलेल्या मयावदत स्वरूपाच्या अभ्यासावरून असें वदसून येते की 

ज्या खोऱ्याुंत वनम्नपषृ्ठाुंतील प्रवाहाुंची लक्षिें प्रामुख्याने वदसून येतात अशा वठकािच्या अपवाहाचे प्रमाि 
आवि त्याची रावश वनवित करण्याचा योग्य मागण म्हिजे जवमनीतील सुरवातीच्या ओलावयाची पवरल्स्थवत 
आवि भवूमगत जलसुंचय याचा परस्परसुंबुंध जोडिें हा होय. 

 
यु. स्टेटसमध्ये ज्या के्षत्राुंचे दमट भाग म्हिून वगीकरि करण्यात आलें  आहे अशा बऱ्याचशा के्षत्रात 

मुख्य पूर–अपवाह राशीचा वनम्नपषृ्ठाुंतील वादळीप्रवाह हा एक लहानसा भाग होता. मात्र लहान पुराुंची 
वाढ होण्यात अशा वनम्नपषृ्ठातील प्रवाहाचा बराचसा भाग असतो आवि कधीकधी त्याचे अशा लहानशा 
पूरवाढीत बरेच मोठे प्रमाि असू शकते. एकाुंकी जलालेखाच्या ववकसनाुंतील जलालेखाुंकाच्या 
ववश्लेषिासुंबुंधी ककवा दमट ववभागाुंतील वनःसारि नाल्यातील वझरपि–सूचकाुंकाच्या सुंगिनात यापुढे 
केलेल्या चचेत वनम्नपषृ्ठाुंतील पूरप्रवाह हा मूलभतू प्रवाहाचा एक भाग म्हिून मानण्यात येईल. 

 
१९. सामान्य अप्रबल वक्र 

 
जलालेखाुंच्या ववश्लेषिात ज्या पजणन्यकालाचा ववचार करण्यात येत असेल त्या कालाच्या 

आधीच्या अगर नुंतरच्या पडिाऱ्या पावसातून वहािारा अपवाह वगळण्याकवरता नोंद केलेल्या जलालेखात 
दुरूस्ती करिें सामान्यतः जरूरीचे असते. मोठ्या खोऱ्याुंतील अपवाहाच्या अभ्यासाुंत, अपवाहाचा तेथील 
पावसाशी सुंबुंध जोडण्याकवरता पूरमागण–वनधारिाचे सुंगिन करण्याची जरूरी लागेल परुंतु एकाुंकी 
जलालेखाच्या ववश्लेषिात ज्या नेहमीच्या खोऱ्याुंचा सुंबुंध असतो, अशा खोऱ्याुंतील तीव्र पावसाच्या वववभन्न 
कालाुंतील अपवाह “सामान्य अप्रबल वि” वापरून समाधानकारक रीतीनें वगेळे करता येतात. डब्ल्यु. 
बी. लॅंल्ग्वन यानी सुचववल्याप्रमािें (अ. ६५ प. ९) मूलभतू प्रवाह वजा करून नैसर्मगक खोऱ्यातील प्रस्त्राव 
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अगर नाल्यातील साठा दाखवविाऱ्या जलालेखाुंच्या खुंडातून नेहमी असे “अप्रबल वि” सुंगवित करिें 
शक्य आहे. प्रस्त्रावाुंच्या वयाप्तीचा समाधानकारक रीतीने अुंतभाव होण्याकवरता जलालेखाुंच्या अनेक 
खुंडाुंची जरूरी लागते. सहा तासासारख्या एकाद्या सोयीस्कर कालावधीच्या एकाुंकाची वनवड करून 
एकामागून एक येिाऱ्या काल खुंडाुंतील प्रस्त्राव चालू पावसाने बावधत झाले नाहींत असे वदसिाऱ्या 
जलालेखाुंच्या खुंडावरून घेण्यात येतात. प्रत्येक एकाुंक अपवाहाच्या कालखुंडाच्या सुरवातीच्या प्रस्त्रावाची 
मूल्ये त्या त्या कालखुंडातील अखेरच्या प्रवाहमूल्याशी आलेवखत करण्यात येतात. नुंतर सवोच्च कबदूच्या 
अुंदाजी सरासरीकवरता वि तयार करण्यात येतात. त्यावळेी वादळाच्या काुंही थोयाच के्षत्राुंतील 
अपवाहाचे अप्रबलन झाल्याचे वदसून येिारे अगदीं डावया बाजूचे काुंही वबन्दू वगळण्यात येतात. कारि, 
ज्या नैसर्मगक जलालेखाचा अभ्यास करावयाचा असतो त्याच्या पवरमािाबरहुकूम वरील सरासरीच्या 
विावरून मापन केलेली मूल्ये पुनः आलेवखत केली  जातात. वर विणन केलेल्या पद्धतीनें तयार केलेले 
अप्रबल वि नेहमीच्या अगर वादळाच्या सरासरी ववतरिातच लागू होतात हे लक्षाुंत ठेवले पावहजे. 
खोऱ्यातील वरच्या भागाुंतील सुंकें वद्रत पावसातून वनमाि होिारे अपवाह सामान्य अप्रबल विावरून वदसून 
येिाऱ्या अप्रबलनापेक्षा सावकाश मागें सरकत जातात अशी अपेक्षा असते आवि याच्या ववरुद्ध पवरल्स्थती 
खोऱ्यामधील सुंकें वद्रत पावसाच्या बाबतीत वनमाि होते. 

 
२०. िूणमगत जलक्षयाचे वक्र 

 
भवूमगत जलाशयाुंतील प्रस्त्रावाच्या प्रमािाचा “भवूमगत जलक्षय विापासून” अुंदाज करता येतो हे 

वि प्रत्यक्ष अपवाहामुळे अगर नालीच्या साठ्यातील प्रस्त्रावामुळे फारसा पवरिाम न झालेल्या अशा ्ात 
जलालेखाुंच्या खुंडापासून तयार केलेले असतात. मागील पवरच्छेदात सुचववलेल्या सामान्य अप्रबलवि 
तयार करण्याच्या पद्धतीचा वापर भवूमगत जलक्षय विाच्या सुंगिनाकरता करावा. मात्र याकवरता काही 
थोया तासाऐवजी अुंदाजे २ ते ५ वदवसाुंच्या कालाुंतराचा एकाुंक वापरण्यात यावा. ज्यामुळे नाली आवि 
खोऱ्याुंतील जलाच्या साठ्यातील प्रस्त्राव प्राप्त करता येतो असे सामान्य अप्रबल वि आवि ज्यामुळे भवूमगत 
जलाशयाुंतील वनस्त्राव भवूमगत जलक्षयविापासून प्राप्त होतो अशा दोन्हीतील फरक नजरेतून सुटता 
कामा नये. 

 
२१. जलालेखांचा पोिणविाग 

 
वनरीक्षि केलेल्या जलालेखाुंचे जवमनीवरील अपवाह, वनम्न पषृ्ठाुंतील वादळी प्रवाह आवि भवूमगत 

जलप्रवाह अशा तीन घटकात ववभाजन करताुंना स्वत:ची वनभणयशक्ती वापरण्याची बऱ्याच प्रमािात जरूरी 
असते. मोठ्या पुराुंतील जवमनीवरील अपवाहाच्या मानानें वनम्नपषृ्ठाुंतील वादळीप्रवाह कमी असतो आवि 
म्हिून तो मूलभतू प्रवाहाचा भाग मानण्यास हरकत नसते. तेथील समस्याुंचे बाबतीत पुढीलप्रमािें 
वियापद्धवत सुचववण्यात येत आहे. 

 
(अ) गृहीत पूरवाढीच्या सुंपूिण काळाुंतील आवि तत्पूवी बऱ्याच वदवसाुंच्या पावसाच्या मावहतीची 

समवृवष्ट-लेखावचत्रें आवि सामूवहक पजणन्यवि याुंचे साहाय्याने, ववश्लेषि करण्यात यावे. प्रावतवनवधक 
के्षत्राुंची समवृष्टी-लेखावचते्र जलालेखावर योग्य कालप्रमािात आलेवखत करण्यात यावीत आवि 
जवमनीवरील प्रवाहाच्या कालमानाचा अुंदाज करण्याकवरता त्याुंचा उपयोग करण्यात यावा. (पहा आ. ८) 
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(आ) ववचाराधीन पुराच्या वाढीच्या आधीच्या पावसाच्या अपवाह आ. ८ मधील D-C विात 
दाखववल्याप्रमािे आधीच्या पूरवाढीचे वि अुंदावजत मूलभतू प्रवाह–रेषेचा छेद होइपयंत लाुंबवनू 
वगळण्यात यावा. 

 
(इ) पूरवाढीच्या सुरवातीनुंतर १२ ते १८ तासापयंत सामान्य जलक्षयविा (“Normal Depletion 

Curve”) वर दाखववलेल्या िमाप्रमािे भवूमगत जलप्रवाह कमी होत जातो असे गृहीत धरण्यात येते, (पह 
वि A–B आ. ८). सुरवातीच्या काही कालावधीत जेवहाुं एकदमा पूरवाढ होते तेवहा नाल्याच्या नजीकच्या 
भवूमगत जलस्तरावर पाण्याचा उलटा दाब पडला जाण्याची शक्यता असते. मूलभतू प्रवाह वाढण्यापूवी हा 
दाब वनष्ट्प्रभाववत झाला पावहजे. जेथे जलस्वराचें अुंतर वकमान असते अशा नाल्याजवळच्या वझरपिाच्या 
पुनरावशेनामुळे बहुधा मूलभतू प्रवाहात प्रथम वृवद्ध होते. शवेटच्या कबदूच्या सुंदभात जेथे पावसाच्या प्रत्यक्ष 
अपवाहाचा पवरिाम भरीव प्रमािात अपवाहावर झालेला नसतो अशा मूलभतू प्रवाह–रेषेच्या स्थानाचा 
शक्य वततक्या उत्तम प्रकारे अुंदाज काढण्यात यावा. 

 
(ई) ज्या जागी जवमनीवरील अपवाहामुळे नालीच्या साठ्याुंतील प्रस्त्राव बऱ्याच प्रमािात 

ओसरण्याची शक्यता असते अशा कबदूजवळ गृहीत वाढीच्या अप्रबल विास मूलभतू प्रवाहरेषेच्या खालच्या 
कबदूतून छेदन करील अशी एक सरळ रेषा रेखाटण्यात येते. (पहा वि B-C-E आ. ८) मूलभतू प्रवाहाचा 
एक भाग म्हिून वनम्नपषृ्ठाुंतील वादळी प्रवाहाचा बराच मोठा भाग समाववष्ट करण्याचा या वियेंत उदे्दश 
असतो. प्रत्यक्षात स्थलमुंडळाुंतील वादळी प्रवाहाचे जास्तीत जास्त प्रमाि बहुधा पाऊस थाुंबताच थोयाच 
वळेात वाढते आवि नुंतर ते कमी कमी होत जाते. परुंतु बऱ्याच अवनवित बाबींचा सुंबुंध असल्याने मूलभतू 
प्रवाहाचा अुंदाज घेण्याकवरता सुचववलेली ही सोपी वियापद्धवत समाधानकारक आहे असें वदसून येते. 
स्थळमुंडलातील वादळीप्रवाह जलालेखाच्या नुंतरच्या भागात दृग्गोचर होईल अशी सामान्यतः अपेक्षा 
असते आवि पुष्ट्कळवळेा नालीच्या सुंचयावस्थेंतून जाण्याकवरता जवमनीवरील अपवाहाला जो वळे लागतो 
त्यापेक्षा बऱ्याच जास्त कालावधीपयंत सहज वदसेल अशा प्रमािात हा प्रवाह वहात रहातो. काही खोऱ्यात 
लघुगिकीय पत्रावर आलेखन केल्यावर अप्रबल–विात तुलनेने तीव्र तूट पडते. आवि यावरून असें 
वदसते कीं स्थलमुंडलातील वादळी प्रवाहाच्या प्रमािाुंत नाल्यातील साठ्यामधील वनस्त्रावाचें प्रमाि त्या 
वठकािी तुलनेने कमी होते (अ. ६५ प. ११). परुंतु ही लक्षिें वरवर पहाता, वनरवनराळ्या खोऱ्यात 
वनरवनराळी असतात. आवि शक्यतो वनरवनराळ्या अवस्थेकवरता खोऱ्यात जे अपवाह वनमाि होतात तेथे 
अपवाह दाखवविाऱ्या त्या त्या अनेक जलालेखाुंच्या तपासिीवरून त्या लक्षिाुंची खात्री करून घेतली 
पावहजे. 

 
(इ) एकांकी जलालेख 

 
२२. सामान्य णववरि 

 
कोित्याही कालमानाच्या एकाुंकाुंत आवि एकाद्या वववशष्ट के्षत्रीय ववभागिींत जेवहा पाऊस पडून 

त्यामुळे एक इुंच अपवाह वनमाि होतो तेवहा त्या अपवाहास एकाुंकी जलालेख म्हितात. या वववचेनाुंत 
एकाुंकी जलालेखाचा त्याच अथाने उपयोग केलेला आहे. असे मूलतः गृहीत धरण्यात आलें  आहे कीं, 
एकाुंक कालावधीत जर २ इुंच अवतवरक्त पाऊस पडला तर एकाुंकी जलालेखाच्या कोटी (Ordinate) पेक्षा 
दुप्पट कोटी असलेला अपवाहाचा जलालेख वनमाि होतो. समान के्षत्र ववतरिाुंतील अवतवरक्त पावसाच्या 
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िमवती (Successive) एकाुंकापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाचे प्रमाि एकाुंकी जलालेखाच्याप्रमािात 
असते असे गृहीत धरण्यात आलें  आहे आवि अपवाहाचा सुंपूिण जलालेख प्राप्त करण्याकवरता एकाुंक 
कालावधींतील एकाुंकी, िमवती अवतवरक्त पावसाच्या एकाुंकी जलालेखाुंना गुिून प्राप्त केलेल्या अनेक 
अधणवट जलालेखाच्या कोटी वमळववण्यात येतात. 

 
ही मूलभतू धारिा काटेकोरपिें लागू करण्यात येत नाही. परुंतु, अनुभवानें असे वदसून आलें  आहे 

कीं अनेक वयावहावरक समस्याुंचे बाबतीत, एकाुंक जलालेखपद्धतीने होिाऱ्या पवरिामाची वबनचूक मावहती 
पुष्ट्कळ प्रमािात प्राप्त करता येते. मात्र वतचा उपयोग करताुंना योग्य ते तारतम्य वापरले पावहजे (अ. ६५, 
प. ४ ) 

 
एकाुंकी जलालेख पद्धतीच्या ववकासाच्या सुरवातीच्या अवस्थेत साधारिपिें असें मानण्यात येई 

कीं, वनःसारि के्षत्राुंत ज्या पावसामुळें  एकाुंकी जलालेख प्राप्त झाला त्या पावसाचे प्रमाि त्या के्षत्रात सवण 
वठकािीं एकसारखे असते. परुंतु अशा समजुतीमुळें  एकाुंकी जलालेखाुंच्या वियापद्धती वापरण्यात आवि 
त्या लागू करण्याच्या क्षमतेंत फारच मयावदतपिा येऊ लागला. वनःसारि के्षत्राुंत समान ववतरि झालेल्या 
जलालेखाुंचा सरासरी पजणन्यमानाुंत वहािाऱ्या अपवाहाच्या प्रमािाचे सुंगिन करण्याकवरता उपयोग 
करता येतो. या उलट, खालच्या बाजूच्या खोऱ्याुंतील काहीशा जास्त तीव्रतेच्या वषणिापासून वनमाि 
होिाऱ्या अपवाहाचे के्षत्र दाखवविाऱ्या एकाुंकी जलालेखाचा, प्रस्त्रावाच्यािाुंवतक प्रमािाचा अुंदाज 
करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. पावसाच्या ववतरिातील वकरकोळ ववचरिाचे पवरिाम खोऱ्याुंतील 
(पाण्याच्या) साठ्याच्या सहाय्यामुळे नाहींसे होतात. परुंतु ववतरिाुंतील महत्वाची ववचरिें अपवाहाच्या 
जलालेखात प्रवतकबवबत होतात. प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसाच्या अपवाहासुंबुंधी अवभलेखाुंचे ववश्लेषि करून 
अगर सुंश्लेषि पद्धतीचा उपयोग करून, पावसाच्या ववतरिाुंतील महत्वाची ववतरिे प्रवतकबवबत होतील 
अशातऱ्हेने एकाुंकी जलालेख तयार करिे शक्य आहे. 

 
“एकाुंकी पजणन्यकाल” (Unit Rainfall Duration) ही सुं्ा एकाुंकी जलालेख प्राप्त होण्याकवरताुं 

अपवाह वनमाि करिाऱ्या पजणन्याुंच्या अगर अवतवरक्त पजणन्याुंच्या कालास वापरण्यात येते. सहा तासाच्या 
एकाुंकी पजणन्यकालापासून प्राप्त होिाऱ्या एकाुंकी जलालेखास सहा तासाुंचा एकाुंकी जलालेख असें 
म्हितात या वठकािी वापरलेली ‘लॅग’ (lag) ही सुं्ा एकाुंकी पजणन्यकालाच्या मध्यकबदूपासून एकाुंकी 
जलालेखाच्या उच्च कबदूपयंतच्या कालाच्या अवधीला वदली जाते. एकाुंकी जलालेखासाठी वनवडलेला 
एकाुंकी पजणन्य काल हा अभ्यासाुंतगणत वनःसारि खोऱ्याुंतील वनरवनराळ्या भागात, ज्या कालात 
अवभकल्पीय वादळी पावसाची तीव्रता अुंदाजी एकसारखी असते असे मानण्यात आले आहे त्या काळापेक्षा 
जास्त असू नये. खोऱ्याुंतील पाण्याच्या साठ्यामुळे पावसाच्या तीव्रतेतील वकरकोळ ववचरिाचे पवरिाम दूर 
होत असल्याने सामान्यतः उपयुक्त एकाुंकी पजणन्यकालापेक्षा काुंहीसा जास्त कालावधी, ज्या खोऱ्यात 
मोठ्या प्रमािात सुंचयक्षमता आहे. अशा खोऱ्याकरता सोयीचा असतो.सहा तासाुंचा एकाुंकी पजणन्यकाल 
अुंदाजी शुंभर चौ. मलै के्षत्रफळापेक्षा जास्त असलेल्या वनःसारि के्षत्राच्या अभ्यासाकवरता, सोयीस्कर आवि 
योग्यही असतो. फक्त स्थूल अभ्यासाकवरता एकाुंकी पजणन्यकाल बारा तासापेक्षा जास्त धरण्यात यावा. 
कारि जास्त कालावधींत के्षत्राुंतील पावसाच्या ववतरिात मोठे फरक पडू शकतात. असें वदसून आलें  आहे 
कीं अुंदाजी १०० चौ. मलैापेक्षा कमी आकाराच्या वनःसारि के्षत्राुंत ‘लॅग’ चे मूल्य वनम्मे वापरण्यास हरकत 
नाही. 
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एकाुंकी जलालेखाच्या प्रस्त्रावाचे प्रमाि अथवा कोटी सुंबुंधी येथे जो वनदेश केलेला आहे तो गृहीत 
क्षिाच्या कालावधींत वनमाि होिाऱ्या क्षविक प्रस्त्रावासुंबुंधी आहे. एकाद्या वववशष्ट एकाुंकी जलालेखाचा 
आकार वनवितपिे ठरववण्याकवरता प्रस्त्रावाच्या कोित्याही सोयीस्कर अशा श्रेिींचे तक्ते तयार करावे. 
तक्त्यातील प्रवाहाच्या कोटीमधील कालाुंतर आवि एकाद्या वववशष्ट एकाुंकी जलालेखाुंतील एकाुंकी 
पजणन्यकाल याुंचा एकमेकाुंशी काहीही सुंबुंध नसतो. उदाहरिाथण, – १२ तासाुंच्या एकाुंक पजणन्य 
कालावधीपासून वनमाि होिाऱ्या एकाुंकी जलालेखाकवरता सहा तासाुंचे कालाुंतर असलेल्या प्रस्त्रावाच्या 
कोटींचे सारिी ९ स्तुंभ २ मध्ये कोष्टक तयार केलेले आहे. बारा तासाुंचा एकाुंकी जलालेख वनवित 
करण्याकवरता १२ तासाुंच्या कालाुंतराच्या प्रस्राव कोटीच उपयोगात आिावयास पावहजे होत्या. परुंतु १२ 
तासाुंचे कालमान जर वापरले असते तर स्तुंभ १० तक्ता ९ मधील अुंवतम गृहीत जलालेखाुंची मूल्ये १२ 
तासाुंच्या कालाुंतरानेच माहीत झाली असती आवि मधल्या मूल्याकवरता अुंतवेशन करावे लागले असते, 
वबनचूक पूरमूल्यें वमळतील अशी खात्री येण्याकवरता ्ात कबदूतून जािाऱ्या अुंवतम जलालेखाच्या 
आलेखनाुंत पुष्ट्कळच काळजी घ्यावी लागली असती. सहा तासाुंचे कालाुंतर वापरून अुंवतम जलालेख 
आलेवखत करण्याकवरता पुरेसे कबदू प्राप्त करता आले तरी त्याकवरता १२ तासाुंच्या कालाुंतराच्या कोटी 
बदलल्या नाहीत हे लक्षाुंत घेतले पावहजे कीं १२ तासाुंचा एकाुंकी जलालेख १२ तासाुंच्या कालाुंतराुंतील 
पावसाच्या अवतवरक्त एकाुंकापासून वनमाि होतो आवि त्याचा एकाुंकी जलालेखाुंच्या मूल्याुंचे कोष्टक 
तयार करण्याकवरता उपयोगात आिण्यात येिाऱ्या प्रस्रावाुंच्या कोटींच्या मधील कालाच्या अुंतराशी 
काहीवह सुंबुंध नसतो. 

 
एखाद्या वववशष्ट खोऱ्यात प्रत्यक्ष पडिाऱ्या पजणन्य आवि अपवाह याुंच्या मावहतीवरून तयार 

करण्यात आलेल्या एकाकी जलालेखाुंने तेथील चालू वपरल्स्थतीतील अपवाहावर पवरिाम करिाऱ्या अनेक 
प्रकाराुंच्या एकत्रीकरिाचे वनदशणन होते. मूळ पवरल्स्थतीहून वभन्न असलेल्या पवरल्स्थतीत एकाुंकी 
जलालेखाच उपयोगा करण्याकवरता बाह्यवशेन–पद्धवत वापरावी लागते, पि ती काटेकोर गवितीय पद्धवत 
आहे असे मानता येत नाही. प्रत्येक उपलब्ध साधनाने या बाह्यवशेनाच्या प्रामाण्याची तपासिी केली 
पावहजे. जेथे खोऱ्याुंतील साठ्याुंच्या अवस्थेत ववववधता आढळते, खोऱ्याुंचे आकार वभन्न असतात, 
वनरवनराळी भवूवषयक अुंगे असतात, आवि हवामानात फरक आढळतो अशा बऱ्याच नद्याुंच्या खोऱ्याुंतील 
माुंवहतीवरून तयार केलेले एकाुंकी जलालेख त्याुंतील प्रमुख प्रभावाच्या तुलनात्मक पवरिामाुंचे अुंदाज 
करण्याकरता आधार म्हिून उपयोगी पडतात. 

 
एकाुंकी जलालेख तयार करण्याकवरता खालील तीन पद्धती सामान्यपिे उपलब्ध आहेत. 

जलवव्ानववषयक सखोल अभ्यासाकवरता प्रत्येक पद्धवत उपयुक्तपिे वापरण्यात यावी. 
 
(अ) पथृक् “एकाुंकी वादळाुंच्या”करता पजणन्य अपवाहाुंच्या अवभलेखाुंचे (Recard) ववश्लेषि 

करिे. 
 
(आ) प्रमुख वादळाुंतील पजणन्य अपवाहाुंच्या अवभलेखाुंचे ववश्लेषि करिे 
 
(इ) सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी जलालेखाुंचे सुंगिन करिे :– 
 
(१) तत्सम लक्षिे असलेल्या खोऱ्याुंतील सादृश्याुंचा प्रत्यक्ष उपयोग करिे. 



 

अनुक्रमणिका 

(२) इतर बऱ्याच खोऱ्याुंतील अप्रत्यक्ष सादृश्याचे बबात अनुभवावधवष्ठत सुंबुंधाुंचा उपयोग करिे. 
 

२३. पृथक एकांकी वादळांचे एकांकी जलालेख 
 
एकाुंकी जलालेख तयार करण्याची सगळ्याुंत सरळ पद्धवत खालीलप्रमािे असते. आपल्याला 

पावहजे असलेल्या एकाुंकी पजणन्यकालाइतक्या कालाकवरता साधारितः एकसारख्या प्रमािात एकाुंकी 
पजणन्याचे अवतवरक्त पवरिाम वगेवगेळ्या एकाुंकी वादळात वनमाि वहाव े लागतील. अशा वादळाुंतील 
अपवाहाुंची मावहती घेऊन वतचे ववश्लेषि करावे लागते आवि याकवरता लागिाऱ्या सुंगिनाकवरता 
खालील सामान्य वियापद्धवत उपयोगी पडते. (पहा. आ. ९). 

 
(अ) खोऱ्याुंची रुपरेखा दाखवविारा नकाशा (आकृवत ९ अ) तयार करिे आवि नाल्याुंच्या 

मापनकें द्राची ठाववठकािे आवि खोऱ्यातील व खोऱ्याजवळची वषणिकें दे्र वनवित करिे. 
 
(ब) अभ्यासाुंतगणत खोऱ्याुंचा समावशे (१६ क) प्रमािे होईल अशा तऱ्हेचे थायसन बहुकोनाकृती 

जाळे तयार करिे. 
 
(क) इतर कालमानापासून साधारिपिे वगेळे असलेल्या अशा खोऱ्यात तीव्र प्रमािात पडिाऱ्या 

पावसाच्या कालाुंच्या अुंदाजी तारखा वनवित करण्याकवरता वषणिासुंबुंधीच्या हवामान कायालयातील 
जलवायु सुंबुंधी माहीतीच्या अवभलेखाुंची तपासिी करिे. 
 

 
आकृणत ९ वगेवगेळ्या एकाुंकी वादळातून वनमाि होिाऱ्या एकाुंकी  जलालेखाचे सुंगिन 

 



 

अनुक्रमणिका 

(ड) टप्पा ‘क’ मधील प्रत्येक पजणन्य कालावधीमधील अपवाहाची राशी अुंदाजी वनल्स्चत 
करण्याकवरता अभ्यासाुंगणत खोऱ्याुंतील नाल्याुंच्या प्रवाहाची मावहती पहािे. पुढील अभ्यासाकवरता वकमान 
एक अगर दोन इुंच अपवाह वनदर्मशत करिारे जलालेख वनवडिे. 

 
(इ) टप्पा ‘ड’ मध्ये वनवडलेल्या प्रत्येक कालावधीकवरता खोऱ्याुंतील आवि त्याच्या जवळच्या 

वषणिकें द्रातील सामूवहक पजणन्यवि तयार करिे (आ. ९b आवि अ. १२ पहा). 
 
(फ) टप्पा ‘ड’ मध्ये वनवडलेल्या प्रत्येक कालावधी कवरता प्रस्त्रावाुंचे जलालेख आलेवखत करिे 

(आ. ९d पहा.) 
 
(ग) टप्पा ‘इ’ व ‘फ’ मध्ये वमळालेल्या आधारसामग्रीचा अभ्यास करून, त्यातून आपिाला, ज्या 

हेतूने हा अभ्यास करावयाचा आहे त्या हेतूस अत्युंत उपयुक्त होईल अशा मावहतीची अुंवतम अभ्यासा कवरता 
वनवड करिे. 

 
(ह) बाह्य पजणन्यापासनू होिारे अपवाह वगळावे लागतात. त्याकवरता अभीक्षि केलेल्या 

जलालेखात फेरबदल करिे आवि मूलभतू प्रवाहाचा अुंदाज बाधिे, जवमनीवरील अपवाहाचा जलालेख 
प्राप्त करण्याकवरता तत्सुंबुंधी एकाुंकी वादळाुंतून वनमाि झालेल्या अपवाहाुंच्या एकूि जलालेखातून 
मूलभतू प्रवाह वजा करिे. 

 
(पहा आ. ९d आवि अ २१) 
 
(प) (प्लॅनीमीटरने अगर सुंगठि करून) जवमनीवरील अपवाहातील जलालेखाुंच्या राशीचे मापन 

करिे; अवतवरक्त पजणन्यराशींचे सुंगिन करिे; आवि या आधारसामग्रीचे आलेखन करून समावृवष्ठ 
रेखावचत्र तयार करिे. (पहा आ. ९c आवि अ १६). एकाुंकी वादळातून वनमाि झालेल्या जलालेखावरून 
एकाुंकी जलाललेखाुंचे सुंगठन करण्यात अवतवरक्त पजणन्याच्या मावहतीचा अुंतभाव होत नाही. तथावप 
ज्याुंचा अपवाहाुंच्या के्षत्रीय पवरल्स्थतीवर महत्वपूिण प्रभाव पडण्याची शक्यता असते अशा के्षत्रीय ववतरिाची 
आवि अपवाह वनमाि करिाऱ्या पजणन्याच्या तीव्रतेची लक्षिें याुंचे वनदेशन वहाव े लागते. म्हिून अशा 
आधारसामग्रीची जरूरी लागते. 

 
(ज) एकाुंकी जलालेख प्राप्त करण्याकवरता प्रत्येक एकाुंकी वादळाुंपासून वनमाि होिाऱ्या 

जवमनीवरील अपवाहाुंच्या जलालेखाुंच्या कोटींना त्याुंच्या जवमनीवरील अपवाहाच्या जलालेखाुंच्या राशीने 
भागिे. असा वनःसारि के्षत्रातील अपवाहाचा भागाकार इुंचात मोजला जातो. 

 
(स) जर वनरवनराळ्या वादळातील अवतवरक्त पजणन्याच्या कालावधीत नेहमी वापरण्यात आलेल्या 

एकाुंकी कालावधीपेक्षा बऱ्याच प्रमािात फरक पडत असेल तर अ. २९ मध्ये सुचववलेल्या पद्धतीने सुंगिन 
केलेला जलालेख इल्च्छत एकाुंकी कालावधीशी जरूर तर जुळवनू घेिे. 
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२४. मोठ्या पुरांच्या अणिलेखावरून तयार केलेले जलालेख. 
 
एखाद्या खोऱ्याुंतील जास्तीत जास्त सुंभवनीय अुंदावजत पावसापासून अपवाहाुंचे के्षत्र सुंगवित 

करण्याकवरता उपयोगात आिलेल्या एकाुंकी जलाललेखाची प्रयोज्यता सुंबुंवधत वादळाुंतील अवतवरक्त 
पजणन्यातील वाढीला एकाुंकी जलालेख लावनू अवभलवक्षत मोठ्या पुराच्या जलालेखाचे पुनरुत्पादन 
करून, अुंशतः पडताळून पहाता येते. या पद्धतीत प्रत्यक्ष वादळातील िमतवी एकाुंश कालावधीतील के्षत्रीय 
ववतरि, आवि अवतवरक्त पजणन्याुंची तीव्रता याुंतील महत्वाचे फरक वनवित करण्याकवरता पजणन्य–
अपवाहाच्या मावहतीचे काळजीपूवणक ववश्लेषि करण्याची जरुरी असते. सारिी ४ आ. ६, ७, ८ व १३ 
यामध्ये अशा मावहतीची उदाहरिे वदली आहेत. एकाुंकी वादळापासून तयार केलेला एकाुंकी जलालेख 
अगर सुंश्लेषिात्मक पद्धतीने ववकवसत केलेला चाचिी जलालेख अभीवक्षत जलालेखाशी तुलना 
करण्याकवरता, प्रथमतः सुंगवित अवतवरक्त पजणन्यमूल्याुंना लागू करण्यात येतो. जरुरीप्रमािे एकाुंकी 
जलालेखाच्या ‘लॅग’ आवि आकाराुंत फरक करण्यात येतो. याकरता अ. २९ मध्ये चर्मचलेली S वि पद्धवत 
वापरण्यात येते. आवि अशातऱ्हेने प्रत्यक्ष आवि सुंगवित जलालेखात पुरेसा वनकट मेळ बसववता येतो. 
एखाद्या वळेी तींत एका मागून एक येिाऱ्या वादळाुंच्या कालावधीत अवतवरक्त पजणन्याच्या के्षत्रीय ववतरिात 
जर महत्वाचा फरक वदसून आला तर ज्या वादळाच्या कालावधींत के्षत्रीय ववतरि लागू केले आहे 
त्याकवरता एकाुंकी के्षत्रीय ववतरि वापरून वभन्नवभन्न जलालेख वापरण्यात यावते. 

 
मागील पवरच्छेदाुंत चचा केलेली वियापद्धवत ही एकाुंकी जलालेख प्राप्त करण्याची एक पद्धवत 

आहे. सुंकल्ल्पत पुराच्या मावहतीकवरता एकाुंकी वादळा पासून तयार केलेल्या सामान्य जलालेखाुंचे 
ववश्लेषि करून काढलेल्या वनष्ट्कषापेक्षा मागील पवरच्छेदाुंतील वियापद्धतीने प्राप्त केलेले वनष्ट्कषण जास्त 
खात्रीलायक असतात असे मानण्यात येते. तथावप दोन्हीवह पद्धतींचे वनष्ट्कषण एकामेकाशी पडताळून 
पहावते. केवळ एकाुंकी जलालेख एखाद्या वववशष्ट आवि मोठ्या पुराच्या जलालेखाुंचे तुंतोतुंत पुनरुत्पादन 
करतो म्हिून सुंकल्ल्पत अवतवरक्त पजणन्याचा जलालेख वापरून अपवाहाचे िाुंवतक पवरिाम वदग्दर्मशत 
होतील असे वनवितपिे म्हिता येिार नाही. पजणन्यववतरि, त्याची तीव्रता, आवि कालिम असे असू 
शकतील की त्यामुळे प्रत्यक्ष वादळाला लागू असलेल्या एकाुंकी जलालेखानी वनर्मदष्ट केल्यापेक्षा सुंकल्ल्पत 
वादळात अपवाहाचे प्रमाि बऱ्याच अुंशी जास्त असू शकेल. परुंतु, तकण शुद्ध ववश्लेषिाने जर मोठ्या पुराुंतील 
अपवाहाचे पवरमाि आपिास ववचाराुंत घेिे शक्य असेल तर पजणन्याच्या अवधक मूल्याुंना तीच पद्धत 
वापरून प्राप्त केलेल्या वनष्ट्कषावर जास्त ववश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. 

 
२५. संश्लेषिात्मक एकांकी जलालेख. सामान्य चचा 

 
जल वव्ानासुंबुंधीच्या महत्वाच्या बऱ्याचशा अभ्यासाुंत तत्सुंबुंधीच्या अवभलेखातून प्राप्त केलेल्या 

वयुत्पत्तीच्याऐवजी अगर अवभवक्षत आधारसामग्रीचा परस्पर सुंबुंध जोडण्याच्या साधनाुंच्या ऐवजी 
सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी जलाललेखाुंची जरूरी पडते. ताुंवत्रक प्रकाशनाुंतून सुंश्लेषिात्मक एकाकी 
जलाललेखाुंच्या सुंगिनाच्या अनेक पद्धती वदल्या आहेत. त्याुंतील बऱ्याचशा पद्धवत वववशष्ट उवद्दष्ट साध्य 
करण्याकवरताच ववकवसत केलेल्या आहेत. म्हिून अन्य कामाकवरता त्याुंचा सवात जास्त उपयुक्त पद्धती 
म्हिून उपयोग होिार नाहीं. उदाहरिाथण, पुराचा अुंदाज करताना जलद पवरगिनाुंची जरूर लागते. 
आवि त्याकवरता अुंदाजी गिन न्याय्य ठरेल. परुंतु, सुंकल्ल्पत पूर जलालेखाचे अुंदाज करण्याकवरता तसे 
गिन चालिार नाही. अपवाहाुंच्या िाुंवतक जलाललेखाुंचा अुंदाज करण्याकवरता, अपवाहाचे बऱ्याच 
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प्रमािात सुंकें द्रि होण्यास सोयीस्कर अशा अवस्था असू शकतात असे गृहीत धरले पावहजे. परुंतु, इतर 
समस्याुंचे बाबतीत अशा अवस्थाुंचे सरासरी मान ववचारात घेिे जास्त सयुल्क्तक मानाव ेलागते. खालील 
पवरच्छेदाुंत ज्या पद्धतीचे वदग्दशणन केले आहे वतचा उदे्दल मुख्यतः महत्वाच्या पुराुंतील अपवाहाुंच्या िाुंवतक 
पवरमािाुंचा अुंदाज करण्याकवरता ती पद्धती वापरावी हा आहे इतर समस्याकवरता सामान्य पद्धती वापरिे 
उपयुक्त ठरते. अशा अभ्यासात वनिणयशल्क्त आवि अनुभव याुंना डावलिे वयवहायण ठरत नाही. 

 
अपवाहाच्या िाुंवतक जलालेखाचा अुंदाजी स्थूलमानाने उपयोग करण्यासाठी एकाुंकी 

जलालेखाचे ववकसन करताुंना (अ) अवधकतम प्रस्त्राव (आ) अवधकतम प्रस्त्रावाच्या वळेचे अपवाहाचे 
सुंकें द्रिाचे प्रमाि (इ) ‘लॅग’ काल, याुंची नेमस्तपिे वनविती करिे प्राथवमक महत्वाचे असते. वर नमूद 
केलेलें  वतन्ही घटक वनवित केल्यावर एकाुंकी जलालेखाुंच्या चढत्या आवि उतरत्या बाजूुंचा आकार आवि 
त्याच्या आधाररेषेची लाुंबी या बाबी सामान्यतः दुय्यम महत्वाच्या ठरतात. 

 
२६. स्नायडसिचे संश्लेषी एकांकी जलालेखांचे परस्पर संबंध 

 
फ्रॅं कवलन एफ्, स्नायडर (अ ६५, प. ७) याुंनी सादर केलेल्या अनुभवावधवष्ठत सुंबुंधावरून असे 

वसद्ध झाले आहे कीं जेथे नाल्यातील प्रवाहासुंबुंधी मावहती उपलब्ध नसेल अशा वनःसारिके्षत्रातील 
अपवाहाुंच्या लक्षिाुंचा अभ्यास करण्याकवरता आवि वववशष्ट उदे्दश साध्य करण्याकवरता उपलब्ध असलेल्या 
अपवाहाच्या मावहतीत फेरबदल करण्यात अगर वतला जोड देण्यास हे सुंबुंध, ववशषेेकरून उपयुक्त 
ठरतात. समीकरिात खालील सुं्ा वापरण्यात आल्या आहेत. 

 
tp = एकाुंकी पजणन्य कालावधीचा मध्यकबदू tr आवि एकाुंकी जलालेखाचा अवधकतमता कबदू 

याुंच्यातील “लॅग”, तासात. 
tr = tp /५·५ तासाइतका एकाुंकी पजणन्यकालावधी. 
tR = वववशष्ट अभ्यासाकवरता वापरण्यात आलेला एकाुंकी पजणन्य कालावधी, तासात. 
LAGtR = एकाुंकी पजणन्य कालावधीचा मध्यकबदू आवि एकाुंकी जलालेखाचा अवधकतम कबदू 

याुंतील लॅग, तासता 
qtR = दर चौ. मलैास दर सेकुं दाला घनफुटात एकाुंकी जलाललेखाच्या प्रस्त्रावाचे अवधकतम 

प्रमाि. 
Qp = एकाुंकी जलालेखाच्या प्रस्त्रावाचे अवधकतमतेचे प्रमाि – दर सें. स. घन फुटात— 
A = वनःसारि के्षत्र – चौ. मलैात. 
Lca = कें द्रा (Station) पासून वनःसारि के्षत्राच्या गुरुत्वमध्यापयंतची नदीची मलैात लाुंबी. 
L = गृहीत कें द्र आवि वनःसारि के्षत्राुंच्या उगमाकडील बाजूची सीमा याुंतील नदीच्या पात्राची 

लाुंबी–मलै. 
Ct व Cp = एकाुंक आवि वनःसारि खोऱ्यातील वैवशष्ट्ये यावर अवलुं बनू असलेले गुिाुंक. 
 
खालील समीकरिाुंचा वारुंवार उपयोग करण्यात येतो— 
 

tp = Ct (LLca) 0·3  (८) 
tr = tp /5·5  (९) 
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LAG tR = tp + 0·25(tR–tr)  (१०) 
qtR = 640 Cp/LAGtR  (११) 
Qp = (qtR) (A)  (१२) 

 
एखाद्या वववशष्ट कें द्राच्या वरच्या बाजूच्या वनःसारि के्षत्राच्या गुरुत्वमध्याचा अुंदाज खालील 

पद्धतीने काढता येतो. 
 
(अ) एखाद्या पुठ्ठ्ठ्याच्या तुकयावर वनःसारि के्षत्राच्या आराखयाचे रेखाटन करावे, आवि 

ठाकठीक करून त्याला योग्य आकार द्यावा. 
 
(ब) पुठ्ठा त्याच्या टोकाजवळ टाचिीने अडकवनू ओळुंब्यात टाुंगावा, आवि त्यावर एक उभी रेषा 

काढावी. तसेच पवहल्या रेषेशी अुंदाजे ९० अुंशाुंचा कोन करून दुसरी रेषा आखावी. या दोन्ही रेषाुंचा 
छेदकबदु हा त्या के्षत्राचा गुरुत्वमध्य होतो आवि हा कबदु, “Lca” वनवित करण्याकवरता, मूळ नकाशावर 
स्थानाुंतवरत करावा. 

 

 
आकृणत १० ६ तासाुंच्या कालावधीच्या एकाुंकी जलालेखाुंची अवधकतमता ववरुद्ध वनःसारि के्षत्र. 

 
प्रवाहाच्या मुख्य नालीच्या बाजूस साधारिपिे के्षत्राच्या मध्याच्या समोर असलेल्या कबदूपयंत ‘Lca’ 

हे अुंतर मापन करण्यात येते. ‘L’ हे अुंतर ‘Lca’ आवि साधारिपिे प्रवाहाच्या मुख्य नालीच्या बाजूने मापन 
केलेल्या खोऱ्याच्या वरच्या बाजूच्या सीमेचे शषे अुंतर याुंच्या बेरजेइतके असते. 

 
स्नायडरने ॲपॅलॅवचअन हायलुं ड्ड्समधील साधारि डोंगराळ खोऱ्याकरता वनल्स्चत केल्याप्रमािे 

640 Cp या उत्पादकाचे सरासरी मूल्य 400 असते आवि Ct चे तत्सम सरासरी मूल्य २·० असते. 
अभ्यासाुंतगणत वनःसारिके्षत्राच्या प्रावतवनवधक भागाची जर जलवव्ानववषयक मावहती उपलब्ध असेल तर 
ककवा तत्सम लक्षि असलेल्या जवळच्या खोऱ्याची तशी मावहती उपलब्ध असेल तर त्यापासून Cp व Ct हे 
गुिाुंक सुंगवित करावते. ‘लैंग’ वनवित करण्याकवरता तेथील के्षत्राचे खास वनरीक्षि करिे वयवहायण असते 



 

अनुक्रमणिका 

आवि काही अभ्यासात ते इष्टही असते. जर वनरवनराळी लक्षिें असलेल्या दोन अगर अवधक उपनद्याुंनी हे 
वनःसारिके्षत्र बनलेले असेल तर अशा प्रत्येक उपनदींतील वनःसारिके्षत्राकवरता स्वतुंत्र जलालेख सुंगवित 
करण्यात यावते आवि एकुं दर के्षत्राचा आलेख प्राप्त करण्याकवरता अशा जलालेखाुंचे वनष्ट्कषण एकवत्रत 
करण्यात यावते. वरील समीकरिे कशी प्राप्त केली आवि त्याुंचा उपयोग कसा केला यासुंबुंधी अवधक 
मावहती स्नायडर याुंच्या मूळ लेखाुंत वमळेल (अ. ६५ प. ७) 

 
२७. एकांकी  जलालेखाचा अणथकतम प्रस्त्राव णवरूद्ध णनिःसारि के्षत्र 

 
बऱ्याच खोऱ्याुंतील अपवाहाच्या अवभलेखाुंतून सुंगवित केलेल्या एकाुंकी जलालेखाच्या अवधकतम 

प्रस्त्रावाुंची मूल्ये आ. १० त वनःसारि के्षत्राच्या ववरूद्ध आलेवखत केली आहेत. कोष्टक ६ मध्ये हे आलेवखत 
वबन्दु दाखववले आहेत. अपेके्षप्रमािे वनरवनराळ्या के्षत्राशी सुंबुंवधत अवधकतम प्रस्त्रावमूल्ये त्यात समाववष्ट 
झालेली आहेत. वववशष्ट खोऱ्याुंतील अपवाहाुंच्या मावहतीपासून तयार केलेल्या आधारसामग्रीशी 
सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी जलालेखाुंची तुलना करण्याकवरता आ. १० चा उपयोग होतो अगर ववविष्ट 
वनःसारि के्षत्रातील अपवाहाुंच्या मावहती वरून तयार करण्यात आलेल्या एकाुंकी जलालेखात फेरबदल 
करून ज्या नाल्याुंतील प्रवाहाची आधारसामग्री उपलब्ध नाही अशा के्षत्रास लागू करण्यास उपयोग होतो. 

 
२८ अत्यूच्कबदूजवळ अपवाहांचे संकें द्रि- 

 
बऱ्याच वनःसारि खोऱ्याुंच्या एकाुंकी जलालेखाुंच्या अभ्यासावरून असे वदसून आले आहे कीं, 

अवधकतम प्रस्त्रावाुंचे प्रमाि आवि महत्तमापेक्षा अुंदाजे ५० टक्क्याहून जास्त असलेली एकाुंकी जलालेखाुंची 
कोटींच्या जवळची रुुं दी याुंच्यात सवणसाधारि सुंबुंध असतो. या सुंबुंधाचे वनष्ट्कषण आ. ११ त दाखववले 
आहेत. 

 
अवधकतम ५० ते ७५ टके्क कोटींच्या बरोबरीच्या प्रस्त्रावाुंच्या कोटीजवळ मापन केलेल्या एकाुंकी 

जलालेखाुंच्या रुुं दीची बहुतेक मूल्ये सामावनू जातील अशा तऱ्हेने आ. ११ मधील वि W–50 व W–75 
आरेवखत केले आहेत आवि वनरवनराळ्या आकाराुंच्या आवि अपवाहाुंच्या लक्षिाुंच्या वनःसारि के्षत्राुंतील 
बऱ्याच एकाुंकी जलालेखाुंचा अभ्यास करून ही मूल्यें प्राप्त केलेली आहेत. 
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आकृणत ११ एकाुंकी जलालेखाुंचे अत्युच्च कबदूववरुद्ध रुुं दी 

 
एकाद्या वववशष्ट वनःसारि के्षत्रातील एकाुंकी जलालेख तयार करण्यासाठी जर पजणन्य – अपवाहासुंबुंधी 
खात्रीलायक मावहती उपलब्ध नसेल तर वनरवनराळी अवधकतम मूल्यें असलेल्या सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी 
जलालेखाुंची रुुं दी नेमस्तप्रमािात वनवित करण्याकवरता आ. ११ मधील वि W–50 व W–75 वापरण्यात 
यावते. जर खोऱ्याुंतील सुंबुंवधत भागाकवरता एकाुंकी जलालेखाुंची मावहती उपलब्ध असेल आवि जर 
अपवाहाच्या प्रमािाुंचे नेमस्तपिे प्रवतवनवधत्व करण्याकवरता अशा जलालेखात काही फेरबदल करावयाचा 
असेल तर रुुं दीची ्ात मूल्यें आ. ११ वर आलेवखत करावीत आवि त्या मूल्यकबदूतून वि W–50 व W–75 
याुंना समाुंतर असे वि त्या वववशष्ट खोऱ्याला लागू पडतील असे आरेवखत करावे. असे वि अनुिमे A–A’ 
व B–B’ या रेषाुंनी दाखववले आहेत. 
 

तक्ता ६ वा 
 
आ.१० तयार करण्याकणरता जी  णनिःसारि–के्षते्र णवचारात घेतली होती त्यांची ओळख— 

कबदु िमाुंक नाला स्थान 
१ वावशटा नदी, ओक्ला. मुखाजवळ 
२ योघीलाघेनी (Youghiogheny)  नदी सूटेल्वहणल, पा. 
३ ब्लॅक नदी लीपर, आका. 
४ कॅसलमन नदी माकण लेटन, पा. 
५ साऊथ फोकण  टेन माईल िीक जेफसणन पा. 
६ टटणल िीक ईस्ट वपटस्बगण, पा. 
७ कॅनॅकॅवडआ िीक आल्मुंड धरिाची जागा, न्य.ूयॉ. 
८ टायगटण नदी टायगटण धरिाची जागा डब्ल्य.ू वा. 
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९ चीट नदी  राउल्स्बगण, डब्ल्य.ू पा. 
१० अलेघेनी (Allegheny) नदी ककझ्वा, पा. 
११ वलटल बीवहर िीक ईस्ट वलवहरपूल पा. 
१२ शुगर िीक शूगर िीक पा. 
१३ रेड बॅंक िीक रेड बॅंक िीक धरिाची जागा, पा 
१४ अलेघेनी नदी ककझ्वा पाच्या वरच्या बाजूस 
१५ क्लॅवरअन नदी क्लॅवरअन पा. 
१६ वकल्स्कवमवनटास (Kiskminitas) नदी वहॅंडरवग्र्ट पा. 
१७ चीट नदी बीवहर होल, डब्ल्य.ू, वहा. 
१८ कॉनेमॉघ (Conemaugh) नदी बो (Bow), पा. 
१९ वसे्ट फोकण  नदी एुंटरप्राईझ, डब्ल्य.ू वहा. 
२० लॉरेल वहल िीक उर्मसना,पा. 
२१ फ्रें च िीक उवटका पा. 
२२ फ्रें च िीक सीगरटाऊन (Segartowu) पा. 
२३ बफेलो िीक बॅरॅक ल्वहल, डब्ल्य.ू वहा. 
२४ डुंकडण िीक बॉब टाऊन, पा 
२५ चार्मटअसण िीक कानेजी.पा. 
२६ आईल िीक राऊजल्वहल, पा. 
२७ रॅकू्कन (Raccoon) िीक मोफॅट्स (Moffattas) वमल्स, पा. 
२८ यलो िीक हॅमॉडस् ल्वहल, पा. 
२९ ब्रॉकेन्स्रॉ (Brokenstraw) िीक युंगस् ल्वहल, पा.  
३० वमलसण नदी बचण वहल, मसॅ.ॅ 
३१ ॲलेघेनी नदी फॅ्रक्लीन, पा. 
३२ ॲलेघेनी नदी वहॅंडरवग्र्ट, पा. 
३३ मोनान्गाहेला नदी धरि ि. २, पा. 
३४ वसे्ट फोकण  नदी क्लाक्स्बणगण, डब्ल्य,ू वहा. 
३५ टायगटण नदी  फेटरमन. डब्ल्य,ू वहा. 
३६ मोनान्गाहेला नदी चालेरॉय (Charleroi) पा. 
३७ योवघयोघेनी (Youghisgheny) नदी कॉनेल्स् ल्वहल पा. 
३८ सुस्केहॅना ( Susquehana) नदी टोवॅंडा (Townada) पा. 
३९ सुस्केहॅना नदी ववल्क्स-बार (Wilkes Barre) पा. 
४० सुस्केहॅना नदीची पविम शाखा रेनोवहा, पा. 
४१ सुस्केहॅना नदीची पविम शाखा वुइल्यम पोटण. पा. 
४२ जूवनआटा नदी न्य ूपोटण, पा. 
४३ डेलवअेर नदी पोटण जल्वहणस, न्ययूॉकण . 
४४ डेलवअेर नदी बेल्ल्वहडेर, न्य ूजेसी 
४५ ले हाय (Lehigh) नदी  बेथ्ले हेम, पा 
४६ श्यलूवकल (Schuylkil) नदी पॉट्सटाऊन पा. 
४७ सुस्केहॅना नदी टावेंडा, पा. 
४८ कॅवनल्स्टओ (Canisteo) नदी आकण पोटण धरि, न्ययूॉकण . 
४९ ऑटसेवलक (Otselic) नदी ल्वहटने पॉइुंट, न्ययूॉकण  
५० वसे्टवफल्ड नदी नाईटल्स्वहल धरिाची जागा 
५१ लायलहन्ना िीक न्य ूअलेक्झाुंड्रा, पा. 
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२९. Sच्या आकाराचे वक्र जलालेख 

 
एकाुंकी जलालेखाुंच्या कल्पनेत, जर एकाद्या वनःसारि के्षत्राुंत त्याच के्षत्रीय ववतरिाबरहुकूम 

आवि त्याच तीव्रतेची लक्षिे असतील अशा तऱ्हेने अवतवरक्त पजणन्याचे एकमान प्रमाि अवनबधंपिे चालू 
रावहले तर आधारभतू एकाुंकी जलालेखाुंच्या प्रमािात एकामागून एक येिाऱ्या अवतवरक्त पजणन्याचे 
एकमानाुंतून (Unit) अपवाह प्राप्त होईल. वववशष्ट काळाशी सुंबद्ध अशा अपवाहाुंच्या सुंचयामुळे त्याच्या 
पूवीच्या अवतवरक्त पजणन्याच्या एकसारख्या व सतत प्रमािाुंतून वनमाि झालेले एकूि अपवाह–प्रमाि प्राप्त 
होते. एकाुंकी जलालेखाच्या पायाइतक्या कालाुंतील अपवाहाचे प्रमाि अवतवरक्त पजणन्याच्या प्रमािाइतके 
होईल आवि नुंतर ते तसेच ल्स्थर राहील. या तऱ्हेने वनमाि केलेल्या जलालेखाला S वि जलालेख असे 
सुंबोधण्याुंत येईल. (पहा. आ. १२). वरीलप्रमािे वनधावरत केलेल्या S वि जलालेखाुंचा अवतवरक्त 
पजणन्याुंच्या वनरवनराळ्या प्रमािातून सुंवचत झालेल्या राशी दाखवविाऱ्या अपवाहाच्या सामूवहक विाशी 
गोंधळ करू नये. 

 
समान एकाुंकी जलालेखाुंच्या मावलकाुंचे कोष्टक तयार करून त्यावरून S– वि एकाुंकी 

जलालेखाुंचे सुंगिन करण्याुंत याव.े कालाच्या स्केलवर एका एकमान पजणन्याच्या कालावधीइतके त्या 
एकाुंकी जलालेखाुंतील वाढते अुंतर ठेवनू व वववशष्ट कालाकवरता त्याच्या कोटीचा सुंचय करून असे 
कोष्टक तयार करण्यात याव.े कोष्टक ७ आवि आ. १२ मध्ये या पद्धतीपेक्षा जास्त सोयीस्कर पद्धवत 
दाखववली आहे. एकाुंकी जलालेखाुंची मूल्ये ्ात असताुंना टप्प्याटप्प्याने S– वि जलालेखाुंचे सुंगिन 
करण्यात येते. पवहल्या १२ तासाुंच्या एकमान पजणन्य–कालावधीत एकाुंकी जलालेख (स्तुंभ २, कोष्टक ७) 
आवि S– वि याुंची मूल्यें (स्तुं. ४) एकसारखी असतात. पवहल्या १२ तासाुंच्याुं कालावधीतील कोष्टक ४ 

५२–५६ महॅोकनग िीक डेटन, पा. 
५७–५८ कोल्डवॉटर नदी, कोल्डवॉटर, वमस. 

५९ सडॅल नदी लोदी एन्. जे. 
६० ल्वहपनी नदी मॉवरस टाऊन, एन. जे. 
६१ रॅमपॅो नदी महावहा (Mahawah) एन. जे. 
६२ रॅमपॅो नदी पाँपटन लेक, एन.जे. 
६३ वनॅॅक (Waneque) नदी वनॅॅक (Wanaque) एन. जे. 

६४–६८ रेड बॅंक िीक पेल्न्सल्वहावनया 
६९ वावशटा नदी हवुणड (Durwood), ओवला 
७० स्राबेरी नदी पौवकप्सी (Poughkeepsie) आका. 
७१ पेवटट जीन नदी बूनेल्वहल. आका. 
७२ पेवटट जीन नदी ब्ल्य ूमौंटन धरिाची जागा, आका. 
७३ वहाईट नदीची उत्तर शाखा टेक्युम्से, (Tecumseh) मों. 
७४ वहाईट नदीची उत्तर शाखा नॉफाक धरिाची जागा, आका. 
७५ एलेवहन पॉइुंट नदी बॉडणले, मो. 
७६ फोश–ेल–फाव (Fourche la Fave) नदी गॅ्रवहेली, आका. 
७७ (फोश–ेल–फाव) नदी वनम् रॉड धरिाची जागा, आका. 
७८ वलटल रेड नदी ग्रीअसण (Greer’s) फेरी, आका. 
७९ रो–ववलामेट (Row Willamette) नदी डारेना (स्टार), ऑरेगा. 
८० इवलनॉईस (Illinois) नदी टाहलाक (Tahaquah) ओक्ला. 
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मधील स्तुंभ ४ मध्ये दाखववलेल्या S– वि मूल्याचे स्तुंभ ३ मध्ये स्थलाुंतर करण्यात येते. आवि दुसऱ्या १२ 
तासाुंच्या कालावधीतील एकाुंकी जलालेख प्रस्रावाुंत वमळववण्यात येतात, आवि त्यावरून तत्सम S– 
विाुंच्या कोटी प्राप्त करण्यात येतात. अवतवरक्त पजणन्याुंच्या आधारप्रमािाइतके S– विाच्या प्रस्रावाचे 
प्रमाि येईपयंत ही विया चालू ठेवण्यात येते. कोष्टकाुंतील स्तुंभ ४ मध्ये प्राप्त केलेली S– वि 
जलालेखाची मूल्यें प्रथमपासून ्ात होती असे धरून जर वरील पद्धतीच्या उलट पद्धतीचा ववचार केला 
तर तींत अुंतभूणत असलेल्या विया जास्त उघड वदसून येतात. स्तुंभ ४ मध्ये दाखववलेल्या प्रस्रावाची मूल्ये 
शून्य कालावधीपासून आरुंभ करून, १२ तासाुंतील एक इुंच अवतवरक्त पजणन्याच्या एकसारख्या आवि सतत 
वनमाि होिाऱ्या अपवाहाची प्रमािे दाखववतात. जर स्तुंभ ४ मधील प्रस्रावाची मूल्यें, त्याुंची मूळ वळे १२ 
तास पुढे सरकवनू स्तुंभ ३ मध्ये वलवहली तर स्तुंभ ४ व ३ मधील मूल्याुंतील फरक १२ तासातील एक इुंच 
अवतवरक्त पजणन्यापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाचे प्रमाि दाखववतात. (स्तुंभ २ ) (पहा आ. १२) 

 
कोष्टक ७ 

एकांकी जलालेख आणि S वक्र जलालेख यांचे संबंध [सवण प्रस्राव स्तुंभ १ मध्ये दशणववलेल्या तासाच्या अखेरीस असलेली 

क्षविक मूल्ये आहेत. वनःसारिके्षत्र = १२९० चौ. म.ै (आ. १२ सुद्धा पहा.)] + 
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आकृणत १२ एकाुंकी जलालेख आवि S वि जलालेख याुंचे परस्पर सुंबुंध 

 
एकाुंकी जलालेखाच्या तत्त्वास अनुसरून दर १२ तासाुंतील एकसारख्या व सतत पडिाऱ्या एक 

इुंच अवतवरक्त पजणन्याच्या अपवाहाच्या प्रावतवनवधक S– वि जलालेखाुंच्या कोटीना दोनाुंनी गुिावे म्हिजे 
सहा तासाुंच्या कालावधीतील एक इुंच अवतवरक्त पजणन्याच्या प्रमािाुंची मूल्यें प्राप्त करता येतील. 
वनरवनराळ्या कालावधीच्या एकाुंकी वादळातील अपवाहाच्या मावहतीपासून ववकवसत केलेले S– वि 
जलालेख वयवहायण मयादेत, ऐल्च्छक एकमान पजणन्याच्या कालावधीला लागू करण्या कवरता जुळवनू 
घ्यावते. १२ तासाुंच्या S– वि जलालेखापासून ६ तासाुंच्या एकाुंकी जलालेखाचे सुंगिन को. ७ मधील 
स्तुंभ ५–७ मध्ये करून दाखववले आहे. 

 
कोष्टक ८ 

 
एकांकी जलालेखाचे संगिन 

 
                 (उदाहरि) जलाशय; सालुदा नदीचे खोरे एस. सी. स्थान उपके्षत्र क्र. १, आ. १५, वनःसारि 
के्षत्र ९७० चौ. मलै वनवडलेला tR ६ तास; स्नायडरचे सूत्र L ६६; Lca ३२; (LLca )0·3 ९·९; Ct २·८; tp २७·७ tr 

= (tp /५·५) = ५·१; ०·२५ (tR – tr) = ०·२; LAGtR = २८; ६४० Cp = ३७०; qtR = १३·२ 
घ.फू.से./चौ.म.ै Qp = १२,८०० घ.फू.से.; दर शकेडा उच्चतमता – के्षत्र – कवलन ४१; Sवि : Qकमाल 
= (वन. के्ष.) (२६·६९) (२४/tR) = (वन. के्ष. / tR) (६४५·३६) = १०४·३३० घ. फू. से. 
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ओळ 
िमाुंक 

आलेख ि. १–A 
(अ) चाचिी मूल्ये. 

आलेख ि. १–A 
(ब) अुंवतम मूल्ये. 

तासात 
काल 

qtR१३·२; लॅग २८; कवलन ४१ 
W₇₅ २७; W₅₀ ४४; पायथा १२६ तासात 

काल 

qtR१३·२; लेंग २५; कवलन ४१ 
W₇₅ २७; W₅₀ ४४; पायथा १२६ 

एकक 
जलालेख 

S–वि 
वजावट 

S–वि 
जलालेख 

एकक 
जलालेख 

S–वि 
वजावट 

S–वि 
जलालेख 
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िीप – सवि प्रस्त्राव स्तंि २ मध्ये णनर्गदष्ट केलेल्या तासाच्या शेविाशी जुळिारी तात्काणलक मूल्ये 

आहेत. आ. १४ मध्ये दाखणवलेल्या वक्रांचाही संदिि घेतला आहे. 
 
वरील उपयोगावशवाय ही S–वि पद्धवत जास्त नेमस्त अशी अवधकतम मूल्ये दाखवण्याकरता 

एकाुंकी जलालेखात फेरबदल करण्याचे कामी ककवा पुढे चर्मचल्याप्रमािे पजणन्याुंच्या ववतरिातील सौम्य 
बदल प्रवतकबवबत करण्याकवरता उपयोगी पडते. 

 
३०. संश्लेषिात्मक एकांकी जलालेखांच्या संगिनाचा सारांश 

 
ज्याकवरता खात्रीलायक व पुरेसा पजणन्य–अपवाहाच्या मावहतीचा फायदा वमळत नाही अशा 

महत्वाच्या वादळी अपवाहाच्या गृहीत जलालेखाुंचे सुंगनि करण्यासाठी एकाुंकी जलालेखाुंचे ववकसन 
करता यावे म्हिून खालील सामान्य विया पद्धतीची वशफारस करण्यात यत आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

(अ) अवधकतम प्रस्त्राव, लॅग आवि एकाुंकी जलालेखाुंचा सामान्य आकार अुंदाजी वनवित 
करण्यात यावा. त्याकवरता ज्या वनःसारि के्षत्राच्या ववभागातील नाल्याच्या प्रवाहाची मावहती उपलब्ध आहे 
तेथील जलवव्ानववषयक आधार सामग्रीचे ववश्लेषि करण्यात याव.े अनेक वठकािी या त्रोटक 
जलवव्ानववषयक मावहतीचा नेहमीच्या पद्धतीने एकक जलालेख तयार करण्याकवरता पुरेसा उपयोग 
होत नाही. पि अशी मावहती पुष्ट्कळ वळेा सुंश्लेषिाकवरता फार उपयोगी पडण्याची शक्यता असते. 

 
(आ) वनःसारि खोऱ्याच्या प्रावतवनवधक ववभागात जर पुरेशी जलवव्ान ववषयक मावहती उपलब्ध 

असेल तर अ. २६ मधील ८ व ११ या समीकरिाुंतील Cp आवि Ct या गुिाुंकाुंचे मूल्यमापन करावे आवि 
गृहीत वनःसारिके्षत्राुंतील सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी जलालेखाुंच्या अवधकतम प्रस्स्रावाचा अुंदाज 
काढण्याकवरता ही मूल्ये वापरावीत Cp व Ct याुंच्या मूल्यमापनाकवरता जर जलवव्ानववषयक मावहती 
उपलब्ध नसेल तर स्नायडरनी वदलेल्या गुिाुंकाुंची सरासरी मूल्ये तात्पुरती वापरावीत. 

 
(इ) अपवाहाुंच्या अुंतभूणत असलेल्या लक्षिाुंची साधारिपिें तुलना करून एका वववशष्ट के्षत्राकवरता 

सुंगवित केलेली एकाुंकी जलालेखाुंची अवधकतम प्रस्त्राव मूल्ये तत्सम खोऱ्याुंतील आ. १० मधील मूल्याशीं 
सुसुंगत आहेत अगर कसे याचा अुंदाज घ्यावा. 

 
(ई) एकाुंकी जलालेखाच्या अवधकतम प्रस्स्रावाच्या प्रमािाचे अगदी नेमस्त मूल्य वनवित करून 

“एकाुंकी जलालेखाुंतील समायोजना” सुंबुंधीच्या नुंतरच्या पवरच्छेदात वदग्दर्मशत केलेल्या पद्धतीनें 
सुंश्लेषिात्मक जलालेखाचे सुंगिन पूिण करावे. 

 
३१. एकांकी जलालेखांचे समायोजन 

 
सालुदा नदींतील चपेॅल्स एस. सी. च्या वरील १२९० चौ. मलै वनःसारि के्षत्रातील जलवव्ान 

ववषयक मावहतीवरून प्राप्त केलेल्या आ. १३ मधील ६ तासाच्या एकाुंकी एक नुंबरच्या जलालेखाचे 
समायोजन करून ते आ. १५ (कोष्टक ८ पहा) मधील उपके्षत्र ि. १ नें दाखववलेल्या ९७० चौ.मलै वनःसारि 
के्षत्रास लागू करण्यात आले, त्याकवरता ही पद्धवत कशी लागू केली याचे हे उदाहरि आहे. 

 
(अ) आ. १३ मधील एक नुंबरच्या एकक जलालेखाच्या रुुं द्याुंचे अवधकतम प्रस्त्रावाच्या ५० व ७५ 

टके्क इतक्या (कोटीप्रमािे मापन करण्यात आले आवि ती मूल्ये आ. ११ त आलेवखत केली. W–५० आवि 
W–७५ विाशीं समाुंतर अशा त्या कबदूतून जािाऱ्या रेषा A–A आवि B–B’ आरेवखत करून आ. ११ त 
दाखववण्यात आल्या. 

 
(आ) आ. १३ मधील नुं. १ च्या एकाुंकी जलालेखाुंच्या प्रस्त्रावाुंच्या कोवट (ऑर्मडनेटस) त्यात सुंबुंध 

असलेल्या वनःसारि के्षत्राच्या सम प्रमािात कमी करण्यात आल्या (९७०/१२९० = ०·७५) आवि ही घवटत 
मूल्ये आ. १४ मध्ये परावर्मतत जलालेखाुंना आकार देण्याकवरता मागणदशणक म्हिून एक नुंबरचा जलालेख 
आलेवखत करण्यात आला. 

 
(इ) चपेॅल एस. सी. च्या वरच्या बाजूच्या १२९० चौ. मलै के्षत्राच्या नुं. १ च्या एकक जलालेखाशी 

अनुरूप असे Cp व Ct हे गुिाुंक खालीलप्रमािे सुंगवित करण्यात आले. 
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  Lca = ४७ मलै (नकािावरून मोजलेले) 
  L = ९२ मलै (नकािावरून मापलेले) 
  (LLca )0·3 = १२·३ 

  LAGtR = ३४ तास (आ. १३ पहा) 
  tR = ६ तास (वनवडलेले मूल्य) 
   = tr अगदी जवळच्या तासाइतके 
  QtR = १४१०० / दर से. स. घ. फूट (आ. १३ पहा) 

 qtR = 
१४१००  

= १००९ दर से. दर चौ. म.ै घ. फू. 
१२९० 

 Ct =  = = LAGtR / (LLca)0·3 (अुंदाजी) 
   = ३४/१२·३ = २·८ (स. ८ पहा) 

 ६४० Cp  = (LAGtr) (qtR) 

   = ३७० (समीकरि ११ पहा) 

 
(ई) अभ्यासाुंतगणत ९७० चौ. मलै वनःसारि के्षत्रातुं १२९० चौ. मलै के्षत्राकवरता सुंगवित केलेले 

गुिाुंक Cp आवि Ct लागू पडतात असे गृहीत धरून लहान लहान के्षत्राला अनुरूप असे अवधकतम प्रस्राव 
आवि लॅंग खालीलप्रमािे सुंगवित करण्यात आले. 
 

Lca = ४५ मलै (नकाशावरून मोजलेले) 
L = ८५ मलै (नकाशावरून मोजलेले) 
(LLca )0.3 = ९·९ 
(LAGtR) = Ct ( (LLca)0·3 

 = २·८ (९·९) 
 = २८ तास 
qtr = ६४० Cp /LAGtR 
 = ३७० /२८ 
 = १३·२ घ. फू. दर. से. स. दर चौ. म.ै 
QtR = १२८०० घ. फू. दर से. स. (पहा एकाुंकी जलालेख १–A आ. १४) 

 
(उ) धरिाच्या जागेच्या वरील ९७० चौ. मलै के्षत्राकवरता सुंगवित केलेल्या सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी 

जलालेखाच्या अवधकतम मूल्याशीं जुळिारी W ‘५० आवि W ७५ ची मुल्यें आ. ११ तील वि A-A’ आवि 
B-B’ वरून घेण्यात आली आवि एकाुंकी जलालेखाच्या अवधकमतेच्या प्रत्येक बाजूवर आलेवखत केलेल्या 
कबदूुंच्या स्वरूपात ती ती मूल्यें अुंदाजाने आ. १४ तल्या प्रमािे दाखववण्यात आली. 

 
(ऊ) अुंदावजत अवधकतम प्रस्रावातून आवि आ. १४ त दाखववल्याप्रमािें तात्पुरता “X” या कबदूत 

समाप्त होत असलेल्या W ५० आवि W ७५ याुंच्या आलेवखत मूल्यातून एक तात्पुरता सुंश्लेषिात्मक 
एकाुंकी जलालेख आरेवखत करण्यात आला. 
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(ए) ि. IA हा तात्पुरत्या जलालेखाला अनुरूप असा एक तात्पुरता S वि जलालेख “X” या 
कबदूपयंत सुंगवित करण्यात आला आवि अत्युच्च कोटी पयंत एका सरल विाच्या आकारात तो पुढें प्रके्षवपत 
करण्यात आला. कोष्टक ८ ववभाग (a) मध्यें दाखववल्याप्रमािे प्रायोवगक एकाुंगी जलालेखाचे सुंगिन नुंतर 
पुरे करण्याुंत आले. आ. १४ मधील अुंवतम विाुंत दाखववल्याप्रमािें दोन्ही जलालेखाुंचे स्वरूप अत्युंत 
तकण शुद्ध असे प्राप्त होईपयंत तात्पुरता एकाुंकी जलालेख आवि S वि जलालेख याुंत बावरक सावरक 
फेरबदल करण्यात आले. अुंवतम सुंगिन को. ८ ववभाग (ब) मध्यें दाखववले आहे. S विाचें वबनचूक मूल्य 
्ात असलेल्या एकाुंकी जलालेखाच्या उजवया टोकापासून हे फेरबदल करण्यास सुरवात करिें 
सोयीस्कर असते. आवि तेथून ‘X’ कबदूपयंत उलट वदशनेे सुंगिन करावयाचे असते. हे करताुंना योग्य 
वाटतील अशी एकाुंकी जलालेखाच्या कोटीची मूल्ये गृहीत धरण्यात यावी आवि त्यावरून तत्सम S विाची 
मल्यें सुंगवित करावींत. X या कबदूजवळ S विाचे दोन्ही भाग वमळवण्याकवरताुं जे फेरबदल करावे 
लागतात ते अगदी सहज करता येतात. 

 
३२. मोठ्या आणि लहान पुरांच्या जलालेखावरून तयार केलेल्या एकांकी जलालेखांची तुलना 

 
एकमान कालावधींत पडिाऱ्या अपवाह वनमाि होिाऱ्या पजणन्याच्या राशीपासून तयार केलेल्या 

कोित्याही जलालेखाच्या “कोटी” वततक्याच के्षत्राुंतील पावसाच्या ववतरिाकवरता तयार केलेल्या एकाुंकी 
जलालेखाच्या तत्सम “कोटींना” पजणन्य अवतवरक्ताच्या गुिोत्तराच्या मूल्याुंनीं गुिून आलेल्या 
गुिाकाराइतक्या असावया लागतात, हे एकाुंकी जलालेखाच्या वयाख्येत गृहीत धरण्यात येते. परुंतु 
वयाख्येतून अनुमान काढलेला हा सुंबुंध फक्त ठोकळ मानाने बरोबर असतो. कारि ववचारधीन खोऱ्यातील 
वनरवनराळ्या आकाराच्या पुराुंच्या काळात अपवाहावर पवरिाम करिाऱ्या पवरल्स्थतीत जर मोठ्या प्रमािात 
फरक पडला तर अशा सुंबुंधात बऱ्याच प्रमािाुंत चूक होईल. मोठ्या सुंभवनीय तुफानामुळे होिाऱ्या 
अपवाहाच्या िाुंवतक प्रमािाचा अुंदाज घेण्याकरता, लहान पुराुंच्या मावहतीवरून तयार केलेल्या एकाुंकी 
जलालेखाुंचा उपयोग करण्यात त्याुंतील अुंतर्महत वबनचूकपिाचे सुंभवनीय मान वनवित करावे. लागेल 
तशा प्रयत्नात वनरवनराळ्या खोऱ्यातील लहान आवि मोठ्या पुराुंच्या जलवव्ानासुंबुंधीच्या आधारसामग्रीचे 
ववश्लेषि करण्यात आले. तुलनेने एकसारखे के्षत्रीय ववतरि असलेल्या के्षत्राुंतील पजणन्यापासून वनमाि 
झालेले सामान्य पूर वनवडण्यात आले. प्रत्येक खोऱ्यातील िमवती ६ तासाच्या कालावधींत मोठे पूर वनमाि 
करिाऱ्या तुफानातील पजणन्य आवि अवतवरक्त पजणन्याच्या राशींचे सुंगिन करण्यात आले आवि ्ात 
अवतवरक्त पजणन्याुंच्या मूल्याुंना लागू केले असता अभीवक्षत जलालेख उद् धृत होतील असे एकाुंकी 
जलालेख ववकवसत करण्यात आले. तीव्र पजणन्य वृष्टीच्या अुंदाजी बारा तास वटकिाऱ्या एक वा अनेक सरी, 
सततधारा आवि त्याुंच्या जोडीला हलक्या वषणिाचे कालाववध याुंचा पवरिाम म्हिून अन्ववेषत झालेले 
बहुतेक मोठे पूर आले. अवभलेखाुंच्या ववश्लेषिाुंत आवि सामान्य व मोठ्या पुराुंच्या एकाुंकी जलालेखाुंच्या 
सुंगिनात याच सामान्य पद्धती, शक्यतो वर आधारभतू मावहतीच्या लक्षिाुंच्या सहाय्याने, वापरण्यात 
आल्या. ज्या खोऱ्याुंचा ववचार करण्यात आला त्याुंची प्रदेशरचना प्रमुख प्रवाहाच्या पात्राुंच्या बाजूवर 
चढउताराच्या (rolling) जवमनीपासून शकेडो फूट उुंच खया टेकया पयणन्त ववववध प्रकारची होती. 
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आकृणत १३ चपेॅल्स, एस. सी. येथील सालूदा नदीवरील ६ तासाुंच्या कालावधीचे एकाुंकी जलालेख 

 
आकृणत १४ वनःसारि के्षत्राुंतील बदलामुळे एकाुंकी जलालेखात कराव ेलागिारे फेरबदल 

 
ज्या सामान्य पुरातील पजणन्याचे के्षत्रीय ववतरि जवळ जवळ एकसारखे आहे अशा साधारि 

पुराुंच्या मावहतीचे सुंगिन करून काढलेल्या पूर जलालेखाुंच्या अवधकतम प्रस्राव–कोटीपेक्षा मोठ्या 
पुराुंतील प्राप्त करावे लागिाऱ्या पुरजलालेखाच्या अवधकतम प्रस्राव–कोटी काही थोडे अपवाद सोडून, 
सतत जास्त होत्या. ज्या बऱ्याच खोऱ्याुंचा ववचार करण्यात आला आवि खोऱ्यात वनःसारि के्षत्राुंतील 
अुंदाजी ५ इुंच खोलीपेक्षा जास्त अपवाह राशी दाखवविाऱ्या मोठ्या पूरजलालेखातून तयार केलेल्या 
एकाुंकी जलालेखाच्या अवधकतम कोटी, ज्याुंचा अपवाह एक अगर दोन इुंच होता अशा सामान्य पुराच्या 
मावहतीतून सुंगवित केलेल्या मूल्यापेक्षा २५ ते ५० टके्क जास्त होत्या. काही थोया उदाहरिात हे ववचरि 
यापेक्षाही जास्त होते. पुराच्या अपवाहाच्या आकाराच्या प्रमािात ही तफावत नवहती. बहुधा ती अनेक 
घटकाुंच्या पवरिामावर अवलुं बून असावी आवि त्यातील काही वववशष्ट पुरात इतर पुरापेक्षा जास्त 
पवरिामकारक ठरली असावीत. 
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वर उल्लेख केलेल्या सामान्य आवि मोठ्या पुराुंच्या जलालेखापासून तयार केलेल्या एकाुंकी 
जलालेखातील फरकाुंची मुख्य कारिें साधारपिे खालील असावीत. 

 
(अ) पजणन्याच्या के्षत्रीय ववतरिातील फरक– सामान्य पुराुंतील वाढीचे कारि, साधारि 

एकसारख्या के्षत्रीय ववतरिातील पावसाचा पवरिाम हे असावे असे ववश्लेषिावरून वदसते. मोठ्या पुराुंच्या 
वळेचे पजणन्यवषणि बहुधा सुंपूिण वनःसारि के्षत्रावर पडते. परुंतु पावसाची तीव्रता आवि त्याची सुंवचतराशी 
त्या के्षत्राुंत एकसारखी नसते. मोठ्या वादळात, खोऱ्याच्या खालच्या ववभागात अगर प्रमुख प्रवाहाुंच्या 
नाल्यात अवतवरक्त पावसाची राशी जर तुलनेनें जास्त असली तर सामान्य पुराुंच्या वाढीपासून तयार 
केलेल्या एकाुंकी जलालेखानी दशणववल्यापेक्षा अपवाहाचे जास्त सुंकें द्रि होईल. 

 
(आ) जलववषयक सुंबुंधातील फरक– सामान्य पुरात वाढ होत असताना नैसर्मगक नाल्यातील 

जलउतार (Hydraulic Gradients) सामान्यतः तुलननें कमी असतात. कारि त्या नाल्यात डबक्याुंची राुंग 
अल्स्तत्वात असते. जसजशी मोठ्या पुरातील टप्यात वाढ होते तसतशी ही डबकी बुडू लागतात आवि 
शकेडो चौ. मलै के्षत्रापेक्षा लहान के्षत्राच्या खोऱ्यात नाल्याुंतील वहाण्याचे प्रमाि बऱ्याच अुंशाने वाढते. 
म्हिून लहान प्रवाहाुंच्या मोठ्या पूरजलालेखातून प्राप्त केलेल्या एकाुंकी जलालेखाुंत, लहान पुरापासून 
तयार केलेल्या एकाुंकी जलालेखापेक्षा जास्त अवधकतम प्रस्रावकोटी असतात. जेवहा पुराच्या वेळी मोठ्या 
खोऱ्यात, काठावरील साठ्यात बऱ्याच प्रमािात वाढ होते तेवहा टप्याटप्याुंच्या पुरवाढीबरोबर नाल्याची 
वाहकता कमी होण्याची शक्यता असते. परुंतु, उपनाल्यातील जास्त कायणक्षम प्रवाहामुळे अशा घटीला 
प्रवतकार होतो. 

 
३३ संकस्ल्पत पुरांच्या संगिनाकरता एकांकी जलालेखांची णनवड 

 
सुंभावय कमाल पुराुंचे जलालेख वनल्स्चत करण्याचे बाबतीत केलेल्या बहुसुंख्य जलववषयक 

अभ्यासात तुलनेने सामान्य पुराुंच्या घटने सुंबुंधाच्या मावहतीइतकी ही वनवड मयावदत असते. अ. ३२ मध्यें 
ज्या कारिाुंची चचा केली आहे तदनुसार सुंकल्ल्पत वादळात पावसाच्या कमाल तीव्रतम कालावधीस लागू 
पडिाऱ्या एकाुंकी जलालेखात लहान पुराकवरता तयार केलेल्या एकाुंकी जलालेखातून दशणववलेल्या 
जास्त अवधकतम प्रस्रावाच्या कोटीच्या पेक्षा जास्त उच्च कोटी असतात आवि ते त्या अपवाहाचे जास्त 
सुंकें द्रि दाखववतात आवि असें मानिे बहुधा समथणनीय ठरते. सुंकल्ल्पत वादळात अपेवक्षत असलेल्या 
पावसाची तीव्रता आवि के्षत्रीय ववतरिाशी योग्य प्रमािात तुलना करता येईल अशा पावसाच्या तीव्रता व 
के्षत्रीय ववतरिातून वनमाि झालेल्या पुराुंची जर पुरेशी खात्रीलायक जलववषयक मावहती उपलब्ध असेल 
तर सुंकल्ल्पत पूर अपवाहाचा अुंदाज करण्याकवरता, उपयोगाुंत आिण्यात येिाऱ्या एकाुंकी जलालेखाच्या 
योग्य मूल्यातील अवनवितता भरीव प्रमािात कमी होते. परुंतु उपलब्ध असलेल्या जलववषयक 
मावहतीवरून तयार केलेल्या एकाुंकी जलालेखात, सुंकल्ल्पत पूर प्रस्रावाचे सुंगिनात नेमस्त वनष्ट्कषण प्राप्त 
होतील अशी खात्री येण्याकरता अपवाहाचे जास्त प्रमाि वदसाव ेलागते म्हिून त्याुंत फेरबदल करण्याची 
वारुंवार जरूरी पडते. 

 
अ. ३१ मध्यें वनदेशन केलेली सामान्य पद्धवत जास्त अवधकतम प्रस्राव दशणववण्याकवरता वदलेल्या 

एकाुंकी जलालेखात फेरबदल करण्याकवरता उपयुक्त आहे. ि. -१- A पेक्षा २५ ते ५० टके्क अवधकतम 
कोवट जास्त असलेल्या ि. १ B आवि १-C प्राप्त करण्याकवरता आकृवत १५ (b) मध्ये ि १–A या एकाुंकी 
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जलालेखात फेरबदल करण्यात आले व त्याकरताुं ही पद्धत मनमानीपिें अनुसरण्यात आली होती. 
अवधकतमतेच्या ५० आवि ७५ टके्क असलेल्या कोटींच्या वर तीन्ही एकाुंकी जलालेखाुंतील प्रत्येकाची रूुं दी 
आ. ११ तील A-A’ आवि B-B” या विावरून प्राप्त केलेली होती. 

 
सुंकल्ल्पत वादळाुंतील एकामागून एक येिाऱ्या एक मान कालावधीतील अपवाहाचे प्रमाि 

अुंदावजत करण्याकवरता वनवडलेले एकाुंकी जलालेख त्या त्या सुंबुंवधत कालात घडतील असे गृहीत 
धरलेल्या पजणन्याच्या के्षत्रीय ववतरिाला लागू करावते. तुलनेने सौम्य तीव्रतेच्या कालातील पजणन्य, के्षत्रीय 
ववतरिाुंत साधारितः एकसारखा असतो आवि त्याुंतील अपवाहाच्या कायणके्षत्राचा (Regimen) सामान्य 
पुराच्या मावहतीपासून तयार केलेला एकाुंकी जलालेख लागू करून, अुंदाज करावा. असे करिें हे सामान्य 
वनयत म्हिून साधारिपिें समाधानकारक असते. परुंतु, पजणन्याचा १२ तासाुंच्या अत्यत तीव्र कालावधीत, 
खालच्या खोऱ्याुंत अगर प्रमुख प्रवाहाच्या नाल्याचे आसपास, पडिाऱ्या पजणन्याची खोली, एकूि वनःसारि 
के्षत्रावरील पडिाऱ्या पावसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त असू शकेल आवि पजणन्याच्या िाुंवतक ववतरिामुळे 
आवि उपनाल्यातील वरच्या टप्याुंतील जलववषयक कायणक्षमतेच्या लक्षिात वाढ झाल्याने वरील गोष्टी 
घडून येतात असे गृहींत धरिे योग्य असते. अ. ३२ मध्ये चर्मचल्याप्रमािे सामान्य आवि मोठ्या पुरापासून 
तयार केलेल्या एकाुंकी जलालेखाुंची तुलना करून प्राप्त केलेल्या वनष्ट्कषाच्या आधारे असें गृहीत धरिें 
योग्य वदसते कीं सुंकल्ल्पत वादळातील १२ तासाच्या अवतवरक्त पजणन्याच्या मूल्याला लागू केलेल्या एकाुंकी 
जलालेखाचा अवधकतम प्रस्राव–कोवट सौम्य तीव्रतेच्या पजणन्यापासून वनमाि झालेल्या आवि एकसारख्या 
के्षत्रीय ववतरि असलेल्या अपवाह दशणवविाऱ्या एकाुंकी जलालेखापेक्षा २५ ते ५० टके्क जास्त असतो. काही 
जलालेखात हा फरक यापेक्षाुंही जास्त असू शकतो. सुंकल्ल्पत पूर प्रस्त्रावाचा अुंदाज नेमस्तपिे केला आहे 
अशी खात्री होण्याकवरता जलववषयक मावहतीपासून तयार केलेल्या जलालेखात काही फेरबदल करावे 
म्हिून घेतलेले वनिणय मुख्यतः ववचारशक्तीवर अवलुं बनू असतात. आधारसामग्रीची वैवशष्ठ्य ेआवि वतची 
वयाल्प्त, अुंदाज करण्याचा उदे्दश आवि नेमस्त वनष्ट्कषांचे महत्व अशा बाबी ववचार करण्यालायक आहेत. 
एखाद्या जलाशयाच्या प्रकल्पामध्ये साुंडवयातील सुंकल्ल्पत पुराचे ववकसन करताुंना एकाुंकी जलालेखाुंच्या 
अुंवतम वनवडीसुंबुंधी वनिणय घ्यावा लागतो. तत्पूवी सुंकल्ल्पत वादळापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाच्या 
सुंकें द्रिामुळे ववववध फरक वनमाि होतात व म्हिून जलाशयातील पाण्याच्या जास्तीत जास्त पातळीत 
वकती वाढ होईल हे वनवित करिे नेहमीच श्रेयस्कर असते. 
 
३४. जलाियांतील अंतिःप्रवाहाचा एकांकी जलालेख 

 
नैसर्मगक वनःसारि खोऱ्यातील लाुंबट जलाशयाच्या वनर्ममतीमुळे पूर–अपवाहाच्या कायणके्षत्रामध्ये 

(Regimen) ववशषे प्रमािात बदल होतो. कारि जलाशयाच्या वरच्या बाजूस वनमाि झालेले अपवाहाचे 
मोठे प्रमाि आवि जलाशयाच्या बाजूच्या के्षत्रातून प्राप्त होिाऱ्या अपवाहाचे अवधकतम प्रमाि हे दोन्ही 
एकाच वळेी घडून येतात. नदीच्या नैसर्मगक पवरल्स्थतीत, जलाशयाच्या पवरसरातून जात असता त्या 
खोऱ्याुंतील सुंचयामुळे व नेहमीच्या घषणिाच्या वनरोधामुळे खोऱ्याुंतील वरच्या भागाुंतील अपवाहात 
गवतवनरोध होतो आवि त्या अपवाहाची पवरिामी गवत मकॅनग सूत्राुंत वनदेवशत केलेल्या खुल्या नाल्याुंतील 
प्रवाहाइतकी होते. परुंतु, धरि बाुंधिीमुळे खोल जलाशय तयार झाल्यावर जलाशयाच्या वरच्या बाजूच्या 
जवळील अुंतःप्रवाह प्रामुख्यानें स्थानाुंतरप्रवियनें जलाशयाुंतून वहातो, आवि अशा अुंतःप्रवाहास सुंवगेाचे 
वनयुंत्रि (Momentum Control) असते. तो लाुंब लहरीच्या वगेाने वहातो आवि अुंदाजी ती गवत √gd 
इतकी असते. येथे ‘d’ ही प्रवाहाची फुटात मोजलेली खोली दाखववते आवि g हे गुरुत्वाकषणिामुळे होिारे 
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त्वरि (32·2) असते. जलाशयाच्या सीमेच्या आत नैसर्मगक नदीच्या नालीतून या पूरलहरी वाहण्यास 
लागिाऱ्या वेळेचा अुंदाज काुंहीं तासापासून दीडवदवसापयंत असू शकतो. परुंतु, पूिण भरलेल्या 
जलाशयाच्या वरच्या टोकाजवळ अुंतःप्रवाह कायणक्षम होण्याकवरता लागिारा वळे तुल्यवादळाुंच्या 
बाबतीत, अगदी शून्यापासून काही तासापयंत असू शकतो. वनःसारि खोऱ्यातील वनरवनराळ्या ववभागाुंतील 
अपवाह एकाच वळेी येण्याच्या काळाुंतील फरकामुळे पूिण भरलेल्या जलाशयाुंतील अपवाहाचे प्रमाि अिा 
तऱ्हेने वनमाि होते कीं ते नैसर्मगक नदीच्या बाबतीत धरिाच्या जागी होिाऱ्या अपवाहाच्या प्रमािापेक्षा बरेच 
जास्त असते. अथात् काही जलाियात हे फरक वकरकोळ स्वरूपाचेही असू शकतात. 

 
साुंडवयाच्या सुंकल्ल्पत वादळाच्या काळात पूिण भरलेल्या जलाशयाच्या अुंतःप्रवाहाच्या िाुंवतक 

प्रमािाचा पुढील पद्धतीनें सहज अुंदाज करता येतो. ही पद्धवत, युनायटेड स्टेट्ज इुंवजवनअर खाते, यू. 
एस. आमी, याुंच्या वलटलरॉक वडल्स्रक्टच्या कायालयानें ववकवसत केलेल्या पद्धतीशी ढोबळ मानानें 
जुळिारी आहे. 

 
(अ) जलाशयाच्या वनःसारि के्षत्राचे आ. १५ C मध्ये दाखववल्याप्रमािे उपववभाग पाडण्यात 

येतात. 
 
(आ) त्या त्या उपववभागाकवरता उपलब्ध असलेल्या जलववषयक मावहतीचा उपयोग करून आवि 

सुंश्लेषिात्मक एकाुंकी जलालेखाुंच्या सुंगिनाची जोड देऊन एकाुंकी जलालेख तयार करण्यात येतात. 
याकवरता पजणन्याच्या प्रमािाइतकेच जलाशयाच्या पषृ्ठतलावरील अपवाहाचे प्रमाि धरण्यात येते. 

 
(इ) उत्प्लवाच्या जागीं जलाशयातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी जलाशयाच्या वरच्या 

बाजूच्या टोकाजवळ, पुराच्या पाण्यास आत येण्याकवरता लागिाऱ्या वळेेचा अुंदाज, स्थानाुंतरिाच्या √gd 
वगेाइतका असतो असें धरून करण्यात येतो. जर स्थानाुंतराला लागिारा जास्तीत जास्त अवधी हा 
महत्वपूिण असेल तर साुंडवयाच्या जागेपाशी जलाशयातील पाण्याची पातळी वाढण्याकवरता प्रत्येक 
नाल्याुंतील जलाशयात थेट पािी पुरवविाऱ्या अपवाहाच्या वियेस लागिाऱ्या वळेेचा अुंदाज हा, प्रवाहाच्या 
प्रवासास लागिारा वळे अुंतराच्या प्रमािात असतो असे गृहीत धरून, करण्यात येतो. 

 
(ई) आधीच्या टप्यात वनवित केलेले वळेेच्या प्रमािाचे परस्पर सुंबुंध ज्या कागदावर आलेवखत 

केले आहेत त्यावरच उपववभागाुंतील एकाुंकी जलालेख आलेवखत करण्यात येतात. (पहा आ १५) 
उपयोगाच्या सोयीसाठी जलाशयाच्या अगदी वनकटच्या अनेक लहान उपके्षत्राुंतील एकाुंकी जलालेख त्या 
के्षत्राुंच्या बेरजेला लागू असिाऱ्या एकाएकाकी जलालेखात एकवत्रत करण्यात येतात. साुंडवयातील 
सुंकल्ल्पत वादळातील पजणन्याचे वनरवनराळ्या के्षत्रीय ववतरिाुंच्या पवरिामाचे मूल्यमापन करण्याकवरता 
स्वतुंत्र स्वरूपाुंत वनरवनराळ्या उपके्षत्राुंतील एकाुंकी जलालेख राखून ठेवतात ककवा ते अशा तऱ्हेने एकवत्रत 
करण्यात येतात की त्यामुळे (१) मुख्य उपनाल्याकवरता (२) जलाशयाच्या वनकटवती असिाऱ्या सामान्य 
उपके्षत्राकवरता आवि (३) जलाशयाच्या पषृ्ठतलाकवरता वनमाि होिाऱ्या अपवाहाुंचे स्वतुंत्रपिें सुंगिन 
करता येते. 

 
(उ) वगेळ्यावेगळ्या उपके्षत्राुंतील अगर उपके्षत्राुंच्यासमूहातील साुंडवयाच्या सुंकल्ल्पत वादळातील 

अवतवरक्त पजणन्याच्या राशीशी सुंवादी आहेत अशा अपवाह जलालेखाुंचे सुंगिन करण्यात येते आवि ते 
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जलाशयातील अुंतःप्रवाहाचा वमश्र जलालेख प्राप्त करण्याकवरता योग्य अशा वळेासुंबुंधा (Time relation) 
मध्ये एकवत्रत करण्यात येतात (आ. १७ पहा). िाुंवतक मूल्ये वनवित करण्याकरता अशाच प्रकारे 
पजणन्याच्या अनेक सुंभावय वाटपाुंशी जुळिारे गृहीत सुंगवित करण्यात याव.े 

 

 
आकृणत १५ साुंडवयाच्या सुंकल्ल्पत पुराची अवभलक्षिे ववकवसत करण्याकरता वापरण्यात येिारे एकाुंकी जलालेख – 
 
ि. सांड्यांतील संकस्ल्पत वादळे 
 
३५ सामान्य णवचार– 

 
एखाद्या वववशष्ट खोऱ्याुंतील सुंभावय व रास्त अपवाहाच्या राशी आवि त्याच्या प्रमािाचा अत्युच्च 

िाुंवतक सुंयोग दाखवविाऱ्या जलालेखाच्या सुंगिनाकवरता आधारभतू धरलेल्या पजणन्याच्या अवभलक्षिास 
साुंडवयातील सुंकल्ल्पत वादळ अशी सुं्ा येथे देण्यात येत आहे. साुंडवयातील सुंकल्ल्पत वादळात तीव्र 
पजणन्याचा एकच कालावधी अगर त्या के्षत्रात अपेवक्षत अशा पावसाच्या घटनाुंची मावलका याुंचा समावशे 
होतो. याचाच अथण हा की सामान्यपिे वापराुंत येिाऱ्या सुं्ेच्या वयाख्येप्रमािे जर वनरवनराळ्या पावसातील 
वादळाची मावलका वनमाि होिे सयुल्क्तकपिे सुंभावय असेल आवि एखाद्याच घटनेपेक्षा जास्त िाुंवतक 
जलालेख वनमाि करण्याची वतच्याुंत क्षमता असेल तर अशी वभन्न वभन्न पावसाळी वादळे म्हिजेच उत्प्लवी 
सुंकल्ल्पत वादळे होत. 

 
एखाद्या वववशष्ट वनःसारि के्षत्राुंतील सुंकल्ल्पत िाुंवतक पजणन्याचा अुंदाज वनवित करण्याकवरता 

त्या खोऱ्याचा आकार, रचना व त्याुंतील अपवाहाुंच्या तसेच त्या के्षत्राुंतील मोठ्या वादळाच्या 
हवामानाववषयक लक्षिाुंचा ववचार करण्याची जरूरी असते. काही वनःसारि के्षत्राुंत तुलनेने अगदी थोया 
कालावधीतील अत्युंत तीव्र वादळातून िाुंवतक प्रस्राव वनमाि होतात, तर इतर कमी तीव्र असलेल्या पि 
जास्त कालावधीतून उत्पन्न होिाऱ्या वादळापासून अवतशय तीव्र पूर वनमाि होतात सामान्य वनयम म्हिून 
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असे म्हिता येईल की ज्या हवामानाच्या पवरल्स्थतीत लहान के्षत्रात अत्युंत तीव्र पजणन्याचे प्रमाि प्राप्त होते 
ती पवरल्स्थती मोठ्या के्षत्राुंत अवधकतम वषणि उत्पन्न होिाऱ्या पवरल्स्थतीपासून वभन्न असते. (हवामान 
ववषयक सुंवक्षप्त वचेक मावहतीकवरता अ. ६५ पवर. १२ पहा.) 

 
एखाद्या वववशष्ट वनःसारि के्षत्रातील सुंकल्ल्पत िाुंवतक वादळाची अवभलक्षिे सयुल्क्तकपिे 

ठरववण्याकवरता त्या के्षत्रातील महत्वाच्या वादळाुंच्या मावहतीचा सखोल अभ्यास करावा लागतो आवि 
प्रकल्पाच्या के्षत्रातील पजणन्य व अपवाहमान यावर स्थानीय पवरल्स्थतीचा काय पवरिाम होतो याचे 
मूल्यमापन करावे लागते. अशा सवकंष अभ्यासात ठोकळ मानानें खाली वदलेल्या रूपरेखेचा अवलुं ब करिे 
उवचत असते. 

 
(अ) ज्यामुळे पजणन्याचे वगेवगेळे स्वरूप व कालावधी – खोली-के्षत्र–याुंचे परस्पर सुंबुंध वनमाि 

होतात त्याुंच्या वैवशष्ट्ठ्यपूिण सुंयोगाुंची वनविवत करण्याकवरता अभ्यासाुंतगणत खोऱ्याच्या भोवतालच्या 
के्षत्रातील महत्वाच्या वादळाुंच्या लाक्षविक अवस्था आवि वषणिासुंबुंधी उपलब्ध मावहतीचे ववश्लेषि 
करण्यात याव.े 

 
(आ) एकवत्रत झालेल्या हवचेे गुिधमण आवि उच्चतम वादळातील अल्स्तत्वाुंत असिारी लाक्षविक 

पवरल्स्थती याुंच्या ववश्लेषिाच्या आधारे जर प्रत्यक्ष वादळाच्या वळेची पवरल्स्थती त्या के्षत्रात वनमाि होिाऱ्या 
सुंभावय वादळाच्या पवरल्स्थवतइतकी िाुंवतक असेल तर अशा पवरल्स्थतील पावसाच्या राशींच्या वाढीच्या 
प्रमािात अुंदाज करण्यात यावा. 

 
(इ) सुंबुंवधत के्षत्रातील भरूचनेतील अुंगाचा व स्थानाुंतराचा ववचार करून अभ्यासाुंतगणत वनःसारि 

खोऱ्यात उदभविाऱ्या प्रत्येक अत्युच्च वादळाच्या अभ्यासाकवरता लागिाऱ्या त्या पवरसरातील हवामान 
ववषयक अवस्थाुंत होिाऱ्या फेरबदलाुंचा अुंदाज करण्यात यावा. 

 
(ई) अत्युच्च वादळाच्या काळात हवामानाची जास्त तीव्र पवरल्स्थती वनमाि झाली असल्यास त्या 

पावसाच्या राशीतील वाढ आवि अभ्यासाुंतणगत खोऱ्यातील त्या त्या वादळाुंचे स्थानाुंतर करण्याकवरता 
लागिारे समायोजन करून, त्यावववशष्ट वनःसारि के्षत्राुंतील, वषांतील वनरवनराळ्या ऋतुमानाुंतील, 
िाुंवतक पजणन्य–कालावधी–खोली–के्षत्र दशणवविाऱ्या अुंदाजाची वनवड करण्यात यावी. 

 
(उ) बफाच्या मोसमातील िाुंवतक वादळी पजणन्याच्या जोडीला, ववतळिाऱ्या बफापासून वनमाि 

होिाऱ्या पूर अपवाहाच्या भागीदारीचे प्रमाि आवि त्याची अवधकतम राशी याुंचे अुंदाज घ्यावते. 
 
(ऊ) वनरवनराळ्या मोसमात अल्स्तत्वाुंत असिाऱ्या वकमान वझरपि शक्तीची सुंभवता आवि 

बफाच्या मोसमात बफण  ववतळून वमळिाऱ्या अपवाहाची जास्तीत जास्त भर ही ववचारात घेऊन सुंबुंधी 
प्रकल्पाकवरता िाुंवतक अपवाह जलालेख वनष्ट्पन्न होईल अशा सुंकल्ल्पत वादळी अुंदाजाची वनवड करण्यात 
यावी. काही प्रकल्पाुंत अपवाहाची राशी आवि प्रमाि याुंचे िाुंवतक सुंयोग वनवित करण्याकवरता दोन अगर 
अवधक पजणन्याुंच्या जलालेखाुंचे सुंगिन करिें जरूरीचे असते. 
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वर उल्लेख केलेल्या अभ्यासाची स्थूल वयाल्प्त लक्षात घेता या प्रकरिात त्या सुंबुंधीच्या पद्धतींची 
खुलासेवार वयाल्प्त देिें वयवहायण होिार नाही. वादळी पाऊस आवि ववतळलेल्या बफाच्या अपवाह याुंच्या 
अभ्यासासुंबुंधी मावहती कवरता, कें द्रीय व राज्याुंतील सुंस्थाुंची ताुंवत्रक प्रकाशने पहावी (अ. ६५, प. १३ २४ 
पहा). आधीच्या पवरच्छेदात ज्याुंची कल्पना वदलेली आहे त्या हवामान ववषयक सखोल अभ्यासाकवरता 
आधारसामग्रीचे वयापक सुंकलन करावे लागेल या अभ्यासाकवरता बराच काल लागेल व अनुभवी 
मािसाुंची मदतही घ्यावी लागेल हे उघड आहे जरी हे खास वयापक अध्ययन करिें पूिणपिें समथणनीय 
असले आवि महत्वाच्या प्रकल्पाुंचे बाबतीत अत्युंत इष्ट असले तरी पुष्ट्कळ वळेा लागलीच वमळिाऱ्या 
मावहतीच्या आधारे सुंकल्ल्पत वादळी पजणन्याचा अुंदाज तयार करण्याची जरूरी असते. सुंकल्ल्पत वादळी 
पजणन्याचा अुंदाज वनवित करण्यात ज्या वववशष्ट समस्या उभ्या राहतात आवि वयापक हवामान ववषयक 
अभ्यासाुंचे वनष्ट्कषण उपलब्ध नसते तर ते तयार करण्याकवरता ज्या सामान्य पद्धवत वापरण्यात येतात 
त्यासुंबुंधी पुढील पवरच्छेदात उहापोह केला आहे. 

 
३६ बिि णवरणहत ऋतुकालीन संकस्ल्पत वादळांचा ठोकळ अंदाज– 

 
१००० चौ. मलैापेक्षा कमी असलेल्या वनःसारि के्षत्रातील िमवती एकाुंकी कालावधींतील 

सुंकल्ल्पत वादळातून अपेवक्षत पजणन्यराशींचे अुंदाज त्या वनःसारि के्षत्राुंत पडिाऱ्या (पावसाच्या) सरासरी 
खोलीच्या रूपात देण्यात येतात आवि तीव्र पजणन्यातील वाढींचा िाुंवतक अनुिम, एकाुंकी जलालेख 
वापरून मनमानी ठरववण्यात येतो. लहान खोऱ्याुंतील वझरपि वनदेशाुंकाची वनवड करण्याकवरता 
सुंकल्ल्पत वादळी पजणन्याच्या के्षत्रीय ववतरिातील नेहमीच्या फरकाुंचा योग्य तऱ्हेने उपयोग करण्यात यावा 
तसेच तेथील िाुंवतक पवरल्स्थवत दशणववण्याकवरता एकाुंकी जलालेखाचा ववकास करण्याकरता वरील 
फरकाचा उपयोग करावा. परुंतु, मोठ्या वनःसारि खोऱ्यातील अवधकतम सुंभावय पूर वनवित 
करण्याकवरता, सुंकल्ल्पत वादळाुंच्या एकामागून एक येिाऱ्या कालावधीतील पजणन्याच्या के्षत्रीय 
ववतरिासुंबुंधी वनवित अुंदाज ककवा धारिा लक्षाुंत घेण्याची जरूर असते. याची मुख्य कारिे 
खालीलप्रमािे आहेत– 

 
(अ) वादळाच्या कालावधीतील वझरपिाची सुंवध जवमनीच्या वझरपि शक्तीपेक्षा जास्त तीव्र शल्क्त 

असलेल्या, पावसाने वयापलेल्या के्षत्राच्या प्रमािात असते. जर सुंकल्ल्पत वववशष्ट वादळी कालातील वषणि, 
वनःसारि के्षत्राच्या काही भागावरच झाले आवि पजणन्याची वततकीच राशी समान प्रमािाुंत सवण खोऱ्याुंत 
ववभागली गेली तर इतर सवण बाबी समान असताना जी वझरपि हानी होईल त्यापेक्षा ही वझरपि हानी कमी 
होते. 

 
(आ) अवतवरक्त पजणन्याच्या कालावधीत़ जसजशी वाढ होते तसतशी गृहीत मातीतील 

वझरपिशल्क्त कमी होते म्हिून खोऱ्याुंतील त्याच भागात पडिाऱ्या पावसाच्या लागोपाठच्या दोन 
कालावधीतील वझरपिहानी, पावसाच्या वततक्याच राशीचे त्या खोऱ्यात समान प्रमािात वषणि झाले असता 
होिाऱ्या वझरपिहानीपेक्षा कमी असते. 

 
(इ) ववशषेकरून वयापक वनःसारि के्षत्राुंत, जेथे लागोपाठच्या सुंकल्ल्पत वादळाच्या 

कालावधीतील अवतवरक्त पजणन्यराशींच्या वठकािात वयापक प्रमािात फरक पडण्याची शक्यता असते अशा 
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खोऱ्यातील लागोपाठच्या वादळी काळाुंतील पजणन्य कें द्राुंच्या स्थानाुंचा वदलेल्या अवतवरक्त पजणन्यराशींतून 
वनमाि होिाऱ्या अपवाहाच्या कायण के्षत्रावर फार मोठा पवरिाम होण्याचा सुंभव असतो. 

 
अनेक महत्वाच्या वादळाुंच्या अभ्यासात असे वदसून आलें  आहे की वकत्येक हजार चौ.मलै के्षत्रावर 

पडिाऱ्या तीव्र पावसाचे स्वरूप बऱ्याच वभन्न प्रकारचे असू शकते आवि त्याची अवधकतम तीव्रता वषणिाच्या 
कालावधीच्या सुरवातीस, मध्यावर आवि अखेरीस वनमाि होण्याची शक्यता असते. थोया हजार 
फुटापेक्षा कमी उुंच असलेल्या टेकयाुंचा, काही पजणन्याच्या स्वरूपवनर्ममतीच्यावारुंवारतेवर पवरिाम होतो. 
पि काही असाधारि वादळी पवरल्स्थतींत पजणन्याच्या सामान्य स्वरूपाुंत मूलगामी फरक घडून येण्याची 
शक्यता वगळता येत नाहीं असे वदसून आले आहे. मध्य युनायटेड स्टेटसवर वहािाऱ्या वायुराशींच्या 
हालचालींची नेहमीची वदशा बहुसुंख्य समपजणन्य रेषाुंचे मुख स्थूलमानानें नैऋत्य–ईशान्य रोखाकडे 
करण्यास कारिीभतू झाली आहे. परुंतु, अनेक हजार चौरस मलैावर वनमाि होिाऱ्या पुष्ट्कळ महत्वाच्या 
वादळाुंचे स्वरूपात त्याुंचे मुख्य अक्ष नेहमीच्या वदशचे्या काटकोनात असल्याचे आढळून आले आहे. वरवर 
पहाता पजणन्याच्या स्वरूपासुंबुंधी आवि त्याच्या तीव्रतेतील फरकासुंबुंधी पुष्ट्कळच वयापकता, तुलनेने 
लहान अशा खोऱ्याुंतील, सुंकल्ल्पत वादळाुंची अवभलक्षिे ववकवसत करण्यात लागिाऱ्या हवामान ववषयक 
कारिाशी असुंबद्ध न होता, आिता येईल. महत्वाच्या धारिाुंच्या साुंडवयाुंची क्षमता वनवित करण्याकवरता 
वापरण्यात येिाऱ्या सुंकल्ल्पत वादळी पजणन्याचा अुंदाज करताना उच्च दजाचा नेमस्तपिा राखावा लागतो. 
पावसाच्या राशींतील कोितीही वाढ आवि अगर पजणन्यवाढीचा अनुिम अगर स्वरूप याुंतील कोितेही 
फेरफार जे िाुंवतक सुंकल्ल्पत वादळाुंच्या नेमस्त अुंदाजाुंची खात्री करण्यासाठी जरूर असतात त्याुंचा 
स्वीकृत अुंदाजपत्रकाुंतही समावशे करण्यात यावा. 

 
सुंकल्ल्पत वादळाच्या सुंख्यात्मक अुंदाजाचा ववकास करण्याकवरता तीन पद्धवत सामान्यपिें, 

वापरात आहेत. 
 
पद्धत १. एखाद्या गृहीत प्रदेशात जेथे बऱ्याच सुंख्येने वादळे होण्याची शक्यता आहे. तेथील 

पावसाच्या मावहतीवर आधारलेली, तत्सुंबुंधी के्षत्राच्या आकारास अनुरूप अशी अवधकतम पजणन्यखोली–
कालावधीसुंबुंधाची सुंगिनें आवि गृहीत खोली–कालावधीच्या विाच्या अनुरूप अशा पजणन्यराशींचा 
िाुंवतक िम दाखववण्याकवरता समवृवष्ट आलेखाुंचा ववकास करिे 

 
पद्धत २. गृहीत वनःसारि खोऱ्यातील प्रत्यक्ष वादळाुंतील समवष्टी आलेखाुंच्या स्वरूपाचे, 

पजणन्यवाढीचे स्वरूप अगर कालानुिम याुंच्या स्वरूपात फार महत्वाचा बदल न करता, त्या िाुंवतक जागी 
स्थानाुंतर करिें. 

 
पद्धत ३. अभ्यासाुंतगणत खोऱ्याशी तुलना करता येईल अशा के्षत्रातील पजणन्य वाढीचे कें द्रीकरि व 

अवधक िाुंवतक िमवारी वनष्ट्पन्न होईल अशा तऱ्हेने फरक पडिारे ्ात वादळातील पावसाळी के्षत्राच्या 
बदलाुंचे प्रमाि आवि/अगर वदशा गृहीत धरण्यात येतात अशा सुधावरत स्थानाुंतर पद्धतीचे अवलुं बन करिें 
यात जे फेरबदल गृहीत धरण्यात येतात. ते हवामान पद्धती वरून भावकत करण्यात आलेले असतात. 

 
थोया हजार चौ. मलैापेक्षा लहान खोऱ्याुंतील साुंडवयाच्या सुंकल्ल्पत वादळाचा अुंदाज 

करण्याकवरता अत्युंत सोपी ि. १ ची पद्धवत वापरता येते. ही पद्धत जास्त मोठ्या खोऱ्याकवरताही असेच 
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अुंदाज करण्याकवरता वापरण्यास हरकत नाही. पि वादळाच्या लागोपाठच्या कालावधीतील पजणन्याची 
राशी व के्षत्रीय ववतरिाचा अुंदाज करताुंना जास्त प्रमािात अदमास करण्याची जरूरी असते. ि. २ ची 
पद्धत सवण आकाराच्या के्षत्रास लागू करता येते पि थोया हजार मलैापेक्षा जास्त के्षत्राच्या खोऱ्यातील 
अभ्यासाकवरता ती जास्त उपयुक्त आहे. मात्र अशा के्षत्रात लागोपाठच्या कालावधीतील वादळाुंतील 
पजणन्याची तीव्रता व के्षत्रीय ववतरि याुंचा वझरपि हानी आवि अपवाहाचे कें द्रीकरि यावर महत्वाचा प्रभाव 
पडला पावहजे. शक्य तर लहान सहान फेरबदल करून सुंकल्ल्पत वादळाची कसोटी म्हिून उपयुक्त 
होतील अशा वादळाुंची मावहती उपलब्ध असेल तर तसल्या अभ्यासाकवरता या पद्धतीचा उपयोग मयावदत 
असतो. मोठ्या वनःसारि खोऱ्यातील अभ्यासाकवरताच ३ ऱ्या पद्धतीची सामान्यपिें जरूरी असते. 

 
३७. पद्धत १ ली. अणधकतम पजिन्यखोली–कालावधी संबंधी आधारसामग्री आणि पजिन्याची 
अणतणरक्तता 

 
काही हजार चौ. मलै के्षत्रापेक्षा लहान के्षत्र असलेल्या खोऱ्यातील सुंभावय अत्युच्च पजणन्याच्या 

प्रमािाचा अुंदाज तयार करण्याकवरता सामान्यतः असे गृहीत धरिें योग्य असते की एखाद्या वववशष्ट 
के्षत्रातील अनेक ्ात वादळाुंतील गृहीत आकाराच्या के्षत्रफळावरील अभीवक्षत सरासरी अवधकतम 
खोलीइतक्या पजणजन्यराशी त्या के्षत्रातील तत्सम के्षत्रावर पडतात. मात्र सुंबुंधी कें द्राच्या प्रदेशविणनाुंत 
फारसा फरक असता कामा नये ककवा त्या खोऱ्याचा आकार अवतशय उुंच सखल असता कामा नये. मोठ्या 
वादळाुंचे समपजणन्यस्वरूप त्या वनःसारि खोऱ्याच्या आकाराशी क्ववचतच तुंतोतुंत जुळते म्हिून खोली–
के्षत्रफळ विावरून घेतलेली पजणन्यमूल्यें वववशष्ट खोऱ्यावर स्थानाुंतवरत केलेल्या वादळापासून प्राप्त 
केलेल्या पजणन्यमूल्यापेक्षा साधारिपिे १० ते १५ टके्क जास्त असतात. ही गोष्ट अुंवतम सुरक्षा मयादा 
ठरववताना लक्षाुंत घेण्यात यावी. अभ्यासाुंतगणत खोऱ्याशी जुळिाऱ्या के्षत्रावर पडिाऱ्या पजणन्याच्या सरासरी 
अवधकतम खोलीचे वनरवनराळ्या कालावधीकवरताुं सुंगिन करण्यात याव ेआवि वववववक्षत कालावधीमध्यें 
(अ. ६५ प. १७) पडिाऱ्या पावसाच्या राशी ठरववण्याकवरता आधार म्हिून अ. १२ त दशणववल्याप्रमािे 
समूह–(Mass) पजणन्य–विाुंचा उपयोग करावा. आ. १६ त अवधकतम पजणन्यखोली–अववध–विाुंची 
उदाहरिे वदली आहेत. दोन मोठ्या वादळाुंच्या अवधकतम खोली-अवधींच्या मावहतीवर वि A आवि B ही 
आधारलेली आहेत. आवि अ. ३५ मधील उपपवरच्छेद ब व क मध्यें उल्लेवखलेल्या सवलतींचा अुंतभाव करिे 
हा त्यात उदे्दश आहे. वि A व B यावरून दर्मशत केलेली सवण मूल्ये समाववष्ट करण्यासाठी वि ‘C’ हे रेवखत 
केले आहे. 

 
एखाद्या वनःसारि खोऱ्याुंतील अवधकतम पूर-वनःसारि वनमाि करण्याकवरता लागिारे पजणन्य-

खोली आवि कालावधी याुंचे परस्पर सुंबुंध तीव्र पजणन्यापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाच्या प्रमािात 
अवधक वमवश्रतकरण्याकवरता उपलब्ध असलेल्या नैसर्मगक (Modulat) आवि कृवत्रम जलाशयातील 
साठ्याच्या शशीवरून अुंशतः वनवित केले जातात. 

 
तुलनेने कमी प्रमािात, लहान खोऱ्यातील सुंचयक्षमता असलेल्या वनःसारि खोऱ्यात आ. १६ तील 

वि B शी जुळिाऱ्या पजणन्याच्या अपवाहाचे अवधकतम प्रमाि वि A त दाखववलेल्या अवधक राशी 
असलेल्या कमी तीव्र असलेल्या पजणन्यापासून प्राप्त होिाऱ्या अवधकतम प्रमािापेक्षा जास्त असण्याची 
शक्यता असते. मोठ्या खोऱ्याुंतील सुंचय क्षमता दाखवविाऱ्या खोऱ्यात याच्या उलट पवरल्स्थवत असण्याची 
शक्यता असते. नैसर्मगक वनःसारि खोऱ्यात कृवत्रम जलाशय वनमाि करण्याने, धरिाच्या वनकटच्या 
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खालच्या बाजूस उद् भविाऱ्या पुराच्या अपवाहा च्या प्रमािावर पवरिाम होईल अशी सुंचय क्षमता कमी 
ककवा जास्त होण्याची शक्यता असते. 

 

 
आकृणत १६ अवधकतम पजणन्यखोली–कालावधी वि. 

 
या फरकाचे मान महत्वपूिणपिें स्वीकृत साुंडवयाचा आकार व प्रकार यावर अवलुं बनू असते. इतके 

की सामाववत पजणन्य-खोली-अववध-विाने मूलभतू वादळात वनदर्मशत केलेल्या अवधकतम राशी आवि 
अवधकतम तीव्रता वनदर्मशत केल्या जातात, त्यावरच तयार केलेला सुंकल्ल्पत वादळी अुंदाज कुठल्याही 
मूलभतू वादळाुंच्या पेक्षाुं अवधक काटेकोर असल्याची खात्री होते आवि नैसर्मगक वा कृवत्रम जलाशयाुंच्या 
वनःसारि वैवशष्ट्ठ्याुंचा ववचार केल्यावशवाय ही खात्री करता येते. 

 
एखाद्या वववशष्ट वादळात खोली-कालावधी विावरून प्राप्त केलेल्या जलालेखापेक्षा खोली-

कालावधी सामाविाऱ्या विावर आधावरत पजणन्याच्या अुंदाजा पासून तयार केलेले गृहीत जलालेख जरी 
जास्त नेमस्त असले तरी त्यातील फरक फारच थोडा असण्याची शक्यता असते. पुराच्या अपवाहाचे जलद 
कें द्रीकरि आवि खोऱ्याची लहान जलसुंचयक्षमता ही लक्षिें असलेल्या खोऱ्याुंत तुलनेने कमी कालात, 
तीव्रतम पजणन्यापासून िाुंवतक पूर वनमाि होतात. अशा वादळात लाुंब कालावधीच्या पजणन्यापासून वनमाि 
होिाऱ्या अपवाहामुळे पुराच्या अवधकतमतेत जािवले अशी वाढ होत नाही पि फक्त पुराचा कालावधी 
लाुंबववला जातो. या उलट, मोठी नैसर्मगक अगर कृवत्रम जलसुंचय क्षमतेची ज्या खोऱ्यात लक्षिें वदसतात 
तेथे अल्प कालावधीतील मोठ्या प्रमािात वनमाि होिारा अपवाह आवि तीव्रतर पजणन्य यात बऱ्याच 
प्रमािात अवधवमश्रि (modulation) होते व जास्त कालावधीच्या पजणन्याचा पवरिाम फार महत्वाचा ठरतो. 
गृहीत जलालेखाुंच्या सुंगिनात उपयोग करण्याकवरता, वळेेच्या सोयीस्कर अशा एकाुंकी कालावधींतील 
पजणन्यराशींचे अुंगीकृत सामाववत खोली-कालावधी-विावरून मापन करण्यात येते. त्याकरता अुंदाजी 
१०० चौ. मलैापेक्षा मोठ्या के्षत्राकवरता ६ तासाुंचा एकाुंकी कालावधी हे सोयीस्कर प्रमाि आहे. अपवाहाुंचे 
िाुंवतक प्रमाि प्राप्त करण्याकरता पजणन्याच्या वाढीच्या िमवारीची जरूरी असते. ही िमवारी, 
वनरवनराळ्या वाढीच्या गटाुंना एकाुंकी जलालेख–चाचिी करून मनमानी लावनू वनवित करता येते आवि 
कागद पत्रावरूनही असे वदसून येते की अत्युच्च पजणन्याची तीव्रता वषणिाच्या कालावधीच्या प्रारुंभी, मध्ये 
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अगर शवेटी घडून येण्याची शक्यता असते. आकृवत १७ मधील समवृवष्ट आलेखामध्ये पावसाच्या वाढीचा 
असा वववशष्ट िम दाखववलेला आहे. 

 
अुंगीकृत सामाववत खोली-कालावधी-विाशी जुळिाऱ्या पजणन्यराशी वनमाि होिाऱ्या सुंकल्ल्पत 

वादळापासून अपेवक्षत अशा अवधकतम पजणन्यवाढीच्या सुंभावय राशींचा अुंदाज प्राप्त करण्याकरता खालील 
पद्धवत वापरण्यात यावी– 

 
(अ) ज्या ऋतूत सुंकल्ल्पत वादळ येण्याची शक्यता आहे अशा ऋतूत अभ्यासाुंतगणत खोऱ्यातील 

अपेवक्षत वकमान प्रारुंवभक हानी आवि वझरपि वनदेशाुंकाची मूल्ये त्या वववशष्ट खोऱ्याुंतील जल 
वव्ानववषयक मावहतीचे ववश्लेषि करून अुंदावजत करण्यात यावीत. 

 
(आ) सुंकल्ल्पत वादळाच्या प्राथवमक कालावधीतील पजणन्यराशीपासून सुंचयी (accumulative) 

पजणन्यराशी प्रारुंवभक हानी इतकी होईपयंत अपवाह वनमाि होत नाही असे समजाव.े आवि त्यानुंतर 
वकमान वझरपि वनदेशाुंकाइतके हानीचे समप्रमाि धरण्यात याव.े आकृवत १७ मधील समावृवष्ट आलेखाच्या 
खालील कोष्टकात वदलेल्या मावहतीवरून या सुंगिनाची कल्पना येईल. 

 
वर वनदेवशत केल्याप्रमािे अवतवरक्त पजणन्यराशींचा अुंदाज करण्याकवरता असें गृहीत धरण्यात येते 

कीं सुंकल्ल्पत वादळातील लागोपाठच्या कालावधीतील अवतवरक्त पजणन्याकवरता साधारिपिे वझरपन 
वनदेशाुंक प्राप्त करण्याकवरता वादळात जे के्षत्रीय ववतरि लागले, वततकेच लागते. असे गृहीत धरण्यात 
जर गुंभीर चुका होण्याची शक्यता असेल तर सुंकल्ल्पत वादळी अुंदाज तयार करण्याकवरता २ री अगर ३ 
री पद्धत वापरण्यात यावी. त्यामुळे पजणन्याच्या सातत्यातील आवि के्षत्रीय ववतरिाुंतील सुंभावय फेरबदल 
बऱ्याच बारकाईने अुंदावजत करण्यात येतील. सामान्यपिें वझरपिहानीचा अुंदाज. करण्यात येिाऱ्या 
महत्वाच्या चुकाुंची सुंभावयता सुंबुंवधत वनःसारि के्षत्राच्या आकारात होिाऱ्या वाढीबरोबर आवि त्या 
खोऱ्यातील वझरपि-क्षमतेत होिाऱ्या वाढीबरोबरही वाढत जाते. 

 
३८. पद्धत २ री. सवोच्च वादळाचे स्थानाुंतरि व पजणन्याच्या आवधक्याुंचे अुंदाज 
 
पजणन्यराशी व त्यातील तीव्रतेच्या तफावतीच्या सुंबुंधात उत्प्लवी सुंकल्ल्पत वादळाचा अुंदाज 

करण्याकवरता वाजवी आधार म्हिून प्रत्यक्ष अवधकतम वादळाच्या उपलब्ध मावहतीचा उपयोग करिे शक्य 
असते. पुढीलप्रमािे अशा मावहतीचा सोयीस्करपिे उपयोग करता येतो. 
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आकृणत १७ सुंकल्ल्पत उत्प्लवी वादळातून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाचे गृहीत जलालेख. 

 
(अ) गृहीत वनःसारि खोऱ्याचा आराखडा एका वनवडलेल्या अवधकतम वादळाच्या एकुं दर 

वादळाच्या समवृवष्ट रेखावचत्रावर, अशा तऱ्हेने अध्यारोपि करावा की अत्युच्च पजणन्यराशींच्या जागा त्यावर 
दाखववता येतील व त्यापासून अत्युच्च पूर अपवाह प्राप्त करता येईल. 

 
(ब) थायसन बहुभजु (Polygon) आकृतीचे, खोऱ्यातील व खोऱ्याच्या आसपासच्या अवके्षपि 

(precipitation) कें द्राकरता त्याुंच्या स्थानाुंतवरत अवस्थाुंत, जाळे तयार करावे. सुंबुंवधत कें द्राकवरता 
पन्जणयरावश वि (mass rainfall curve) तयार कराव े आवि प्रत्यक्ष पुरापासून अुंतगणलन वनदेशाुंकाचे 
सुंगिन करण्याकवरता जी पद्धती अवलुं वबली जाते, अगदी त्याच पद्धतीने पजणन्याचेववश्लेषि पुरे करण्यात 
याव.े (पहा सा. ४ भाग १). 

 
(क) जरूरीप्रमािे सुंबुंवधत कारिाकरता उपयुक्त अशा पुरेशा सुंकल्ल्पत वादळी पजणन्याचा पुरेसा 

अुंदाज प्राप्त करण्याकरता, वनरीक्षि केलेल्या पजणन्यमूल्याुंत घट अगर वाढ करावी. 
 
(ड) वनर्मदष्ट खोऱ्यातील आवि समान के्षत्रातील प्रत्यक्ष पुराचे ववश्लेषि करून काढलेल्या 

मावहतीच्या आधारे सुंकल्ल्पत पुराचे बाबतीत लागू होईल अशा प्रारुंवभक हानी आवि अुंतगणवलत 
वनदेशाुंकाुंच्या वकमान मूल्याुंची वनवड करावी आवि अुंतगणवलत वनदेशाुंक प्राप्तकरण्याकवरता वापरण्यात 
आलेल्या पद्धतीस अनुसरून तत्सम अवतवरक्त पजणन्य राशींचे अुंदाज घ्यावे. (पहा सा. ४ भाग २). 
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(ई) आ. ८ मध्ये दशणवव याप्रमािे सुंबुंवधत ववभागाकवरता पजणन्य आवि अवतवरक्त पजणन्याची मावहती 
आलेवखत करावी. जर पूर-मागण-वनधारिाच्या पद्धतीने उपनाल्यातील पूरप्रवाह एकत्र करावयाचे असतील 
तर वनवडलेले ववभाग त्या त्या उपनाल्याुंच्या खोल्याुंशी सहज जुळतील असे असावे. 

 
३९. पद्धत ३ री. पणरवर्गतत वादळांचे स्थानांतरि :– पजिन्याच्या आणधक्याचा अंदाज. 

 
फार मोठ्या वनःसारिके्षत्रातील समीक्षिात्मक (critical) सुंकल्ल्पत वादळाचा अुंदाज वनवित 

करताना येिाऱ्या समस्या लहान खोऱ्यातील त्याचप्रकारच्या अुंदाजाबाबतच्या समस्यापेक्षा काहीशा वभन्न 
असतात. सामान्यतः लहान खोऱ्यातील समीक्षिात्मक पूर तुलनेने अल्पकालावधीतील लहान के्षत्राुंतील 
अत्युंत तीव्र वादळातून प्रामुख्याने वनमाि होतात. पि मोठ्या खोऱ्यातील सवात मोठे पूर सामान्यतः मोठ्या 
के्षत्राुंतील कमी तीव्र अशा पुराुंच्या मावलकेतून वनमाि होतात. वनरवनराळ्या वळेेच्या कालावधीतील ववस्तृत 
के्षत्राुंतील पजणन्याुंच्या अपेवक्षत अशा जास्तीत जास्त राशींची सुंगिन करिे जरूरीचे असते. इतकेच नवहे 
तर वनरवनराळ्या एकामागून एक येिाऱ्या कालावधीतील वास्तववक शक्यता असलेल्या वादळातील 
पजणन्यराशींचे अत्युंत समीक्षिात्मक वववरि व ठाववठकािा याुंचाही अुंदाज घेिे जरूर आहे. (पहा अ. ३६) 

 
अ. ३५ मध्ये आरेवखत केल्यासारखे वयापक प्रमािाुंत हवामान ववषयक अभ्यासाुंचे, योग्य आवि 

नेमस्त असे मोठ्या वनःसारि के्षत्रातील उत्प्लवमागाच्या सुंकल्ल्पत वादळाचे अुंदाज वनवितकरण्या कवरता, 
पाया म्हिून ववशषेतः महत्व असते. जेवहा स्थूलमानाने अुंदाज करण्याची जरुरी असते तेवहा पुढे वदलेल्या 
सारखी पद्धत वापरून अत्युंत खात्रीलायक वनष्ट्कषण बहुधा काढता येतात. 

 
(अ) सुंघीय, राज्य आवि खासगी सुंस्थाुंतून अभ्यासाुंतगणत प्रकल्पाच्या अनेक चौ. मलै के्षत्राुंच्या 

टप्प्यातील ्ात अशा मोठ्या वादळाुंची मावहती उपलब्ध असलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात यावा, 
आवि त्यातून गृहीत वनःसारि खोऱ्याच्या के्षत्राइतक्या के्षत्राुंत मोठे पूर वनमाि होण्याजोगा वादळाुंची 
अन्वषेिाकरता वनवड करावी (पहा अ. ६५ प.१३ ते १७). अशी वनवड करताना पजणन्याचे के्षत्रीय ववतरि व 
तीव्रता आवि अुंतगणलन हानीवर पवरिाम होिारी पवरल्स्थती अथवा वादळी कालावधीतच बफण  
ववतळण्यापासून प्राप्त होिारी वाढ तसेच पावसाची राशी याुंचा ववचार करण्यात यावा. 

 
(आ) तात्पुरत्या वनवडलेल्या वादळापैकी कोिती वादळे वदलेल्या प्रकल्पाकरता सुंकल्ल्पत 

वादळाुंचा अुंदाज करण्याच्या दृष्टीने जास्तीतजास्त सोयीस्कर आधार म्हिून उपयोगी पडतील हे जास्त 
प्रमािाुंत वनवित करण्याकरता अशा मावहतीचे प्राथवमक सुंकलन करण्यात याव.े 

 
(इ) सवण समपजणन्याचे नकाश,े अवके्षपिाच्या नोंदी पजणन्य–रावश–वि आवि कालावधी–खोली–

के्षत्र यासुंबुंधी अुंवतम अभ्यासाकवरता, वनवडलेल्या वादळाकवरता उपलब्ध असलेली मावहती वमळवावी. 
जरूर तर अभ्यासाुंतगणत खोऱ्यापेक्षा साधारिपिे जास्त के्षत्रातील वादळे समाववष्ट होतील अशा के्षत्रातील 
मोठ्या पजणन्याच्या प्रत्येक ववववक्षत कालावधीकरता, समपजणन्य नकाश े व पजणन्यराशींची मावहती तयार 
करून वरील मावहतीला जोड म्हिून वापरण्यात यावी. 

 
(ई) सुंबुंधी वादळे वनमाि करिाऱ्या हवामानववषयक पवरल्स्थतीच्या उपलब्ध मावहतीचे परीक्षि 

करावे. त्यामुळे जास्तीत जास्त वषणिाुंच्या ववभागाुंतील हालचाली एकामागून एक येिाऱ्या वादळाच्या 
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मावलकेतील िमवती ववववक्षत कालावधींत अशा असू शकतील की त्यामळे अत्युच्च वादळाुंत प्रत्यक्ष वनमाि 
झालेल्या सुंचय आवि I अगर सुंकें द्रिापेक्षा अभ्यासाुंतगणत खोऱ्याशी तुलना करता येईल अशा के्षत्राुंतील 
सुंचयी आवि I अगर जास्त िाुंवतक सुंकें द्रि घडून येईल. अशा पवरल्स्थतीत, त्या प्रदेशाच्या 
कागदपत्रावरून केलेल्या अनेक मोठ्या वादळातील पजणन्याच्या रुपरेखेचा व पजणन्यकें द्राच्या हालचालीच्या 
अभ्यासाचा, वनिणय घेण्याच्यादृष्टीने वाजवी आधार म्हिून उपयोग होईल. 

 
(उ) ववववक्षत वादळाच्या िमवती पजणन्याचे कालावधी दशणवविाऱ्या समपजणन्य रेखालेखावर गृहीत 

वनःसारि खोऱ्याुंचा आराखडा अशाप्रकारे आरोवपत करावा की टप्पा ‘ई’ मध्ये गृहीत धरलेल्या पजणन्याच्या 
कें द्राुंच्या हालचालीच्या स्थानाुंशी ते जुळतील. 

 
बऱ्याच तासाुंच्या अुंतराुंनी वेगळे असलेले पजणन्याचे लागोपाठ कालावधी दशणवविारे समवृष्टी रेखा 

नकाश ेआवि खोऱ्याच्या आराखयाचे वदशावनदेशन (torienation) एकत्र असण्याची जरूरी नाही. परुंतु हे 
वदशावनदेशन वादळाच्या हवामान ववषयक धोरिाुंशी सयुक्त व सुसुंगत असाव.े 

 
(ऊ) पजणन्य आवि पजणन्याच्या अवतवरक्त राशींचे, प्रत्येक स्थानाुंतराकरता अ. ३८ उपपवरच्छेद ‘ब’ 

ते ‘इ’ मध्ये दशणववल्याप्रमािे सुंकलन कराव.े 
 
(ए) गृहीत कालातील सुंकल्ल्पत साुंडवयातील वादळ म्हिून वापरण्याकरता पजणन्याुंची िाुंवतक 

मावलका वनवित करावी लागते. त्याकरता जी अनेक मोठी वादळे ववचाराुंत घेतली गेली त्याकवरता सुंगिन 
केलेल्या अवतवरक्त पजणन्यराशींची तुलना करण्यात यावी. 

 
४०. णवतळलेल्या बिाची पुराच्या प्रवाहास मदत 

 
अनेक वनःसारि खोऱ्याुंत ववतळत्या बफापासून वादळी वसुंत ॠतूत अगर शीत ऋतूच्या उत्तराधात 

जास्तीत जास्त अपवाह वनमाि होतो. अशा खोऱ्यातील सुंकल्ल्पत वादळी अुंदाज तयार करताुंना जोरदार 
पावसापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहात ववतळत्या बफापासून होिारी सुंभावय वाढ ववचारात घेिे जरूरीचे 
असते. 

 
ववतळत्या बफापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाचे प्रमाि आवि त्याची राशी मुख्यतः तेथील 

बफाच्या आवरिात असिाऱ्या पाण्याची समतूल्यता (equivalent) अुंतगणलन हानीवर पवरिाम होिारी 
तेथील जवमनीची पवरल्स्थती, आवि बफाच्या ववतळण्याचे प्रमाि यावरून प्रामुख्याने वनवित केली जाते. 

 
बफाच्या आवरिापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहावर पवरिाम करिाऱ्या बाबी केवळ तेथील 

भौगोवलक प्रदेशावरच अवलुं बनू नसतात तर त्या वनरवनराळ्या ऋतूवर व एकाच के्षत्रातील वनरवनराळ्या 
कालावाधीवरही अवलुं बनू असतात. 

 
बफाच्या आच्छादनातून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाच्या राशी व प्रमािावर अनेक वभन्न आवि 

गुुंतागुुंतीच्या घटकाुंचा पवरिाम होत असल्याने आवि त्या प्रविये सुंबुंधी वनवित असे वनष्ट्कषण अल्स्तत्वात 
नसल्याने सुंकल्ल्पत पुराचेवेळी ववतळत्या बफापासून होिाऱ्या िाुंवतक भरीचा अुंदाज करण्याकरता एखादी 
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समाधानकारक सवणसाधारि पद्धती सुचवविे अवयवहायण आहे. याबाबतीत वनमाि होिाऱ्या समस्याुंची 
स्थूलमानाने रूपरेखा आवि काही कमी अडचिीच्या पवरल्स्थतीत बफाच्या ववतळण्याने वनमाि होिाऱ्या 
अपवाहाचा सुंख्यात्मक अुंदाज तयार करण्याच्या पद्धती सुचववण्याच्या, पुढील पवरच्छेदाचा उदे्दश आहे. 

 
ज्या खोऱ्यात बफण  ववतळण्याने होिाऱ्या अपवाहावर पवरिाम करिारी पवरल्स्थती सामान्यतः 

एकसारखी आहे असे मानता येते अगर अशा एक प्रकारच्या एकवजनसींपिाच्या (Homogencity) अभावाचे 
अल्स्तत्व त्या खोऱ्यातील जलवव्ानववषयक मावहतीवरून तयार केलेल्या अनुभवावधवष्ठत (empericial) 
गुिाुंकात प्रवतकबवबत झाले आहे, अशा खोऱ्याना या पद्धती लागू होतील असे मानले जाते. एकहजार 
फुटाहून कमी उुंचीच्या माफक आकाराच्या खोऱ्यात या पद्धतीचा सरळसरळ उपयोग करता येईल असे 
मानण्यात आले आहे. जास्त गुुंतागुुंतीच्या पवरल्स्थतीत ववतळत्या बफाच्या राशीच्या सुंगिनाची चचा व 
मावहती याबद्दल सोबतच्या ग्रुंथसूचीतील याववषयावरील अहवाल, लेख आवि अनेक शास्त्रीय प्रकाशने 
वाचकाुंनी पहावी. अमेवरकन वजओवफझीकल युवनयनचे इवतवृत्त व त्याुंत वदलेल्या मावहतीच्या साधनाकडे 
(वाचकाुंचे) लक्ष वधेण्याुंत येत आहे. 

 
४१. िू पृष्ठाची स्स्थणत 

 
बफाच्या आच्छादनाखालील जवमनीच्या अुंतगणलनक्षमतेचा ववतळलेल्या बफाच्या अपवाहाच्या 

राशीवर फार महत्वाचा प्रभाव पडतो. जर जमीन गोठलेली असेल व ववशषेतः त्या जवमनीचा पोत पुरेसा 
तलम असेल आवि गोठण्याच्यावळेी जवमनीत बराच ओलावा असेल तर अुंतगणत हानी फार कमी होते. जर 
जमीन भरड पोताची असून त्यात अत्युंत अल्प प्रमािाुंत केशाकर्मषत पािी असेल तर अशा जवमनीची 
अुंतगणलनक्षमता गोठण्यामुळे कमी होत नाही. 

 
वहम हे वनष्ट्कृष्ट उष्ट्ितावाहक असल्यामुळे जवमनीवर माफक प्रमािाुंत खोलपयणन्त वहम जमल्यावर 

अशा जवमनीतील फारच थोया आद्रणतेचे अवतवरक्त गोठि होण्याची शक्यता असते. म्हिून जेवहाुं खोल 
बफण  आढळण्यापूवी तीव्र स्वरूपात गोठिविया घडते आवि गोठिाच्या वळेी जेवहा जवमनीतील केशाकषणि 
ओलावा जास्त असतो अशावळेची जवमनीची अवस्था बफण  ववतळण्यामुळे वनमाि झालेल्या अपवाहाच्या फार 
मोठ्या राशीकरता सवांत जास्त योग्य असते. 

 
४२. णहमाच्छादनाचे जलतुल्य 

 
वहमाच्छदनापासून उत्पन्न होिाऱ्या अपवाहाची राशी ही वहम ककवा बफण  याुंच्या स्वरूपाुंत असलेले 

पािी आवि वहमात अडकलेल्या पाण्याच्या राशी इतके सीवमत असते. परुंतु हे लक्षाुंत ठेवले पावहजे की 
वहमाच्छदनाचे जलतुल्य हे बफाच्या स्वरूपात कोसळिाऱ्या द्रवतुल्यापेक्षा बरेच जास्त असिे सुंभावय 
असते. कारि बफाच्या रचनेतील पोकळ्यात केशाकषणिामुळे अथवा बफाच्या स्वरुपात ते पािी अडकून 
साठते. 

 
सामान्य पवरल्स्थतीत ताजे पडलेले १० इुंच वहम अुंदाजे १ इुंच पाण्याइतके असते. परुंतु जसजसे 

जवमनीवर वहम साचू लागते तसतसे त्यावर पावसातील आद्रणता आवि गोठिवियेमुळे झालेल्या सुंभावय 
वाढीमुळे दाब पडतो. आवि एकामागून एक होिाऱ्या ववतळण्याच्या व गोठण्याच्या वियेमळे त्याची घनता 
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वाढते. केवहा केवहा वहमाची घनता ५० ते ६० टक्क्याइतकी असते आवि काही आत्युंवतक पवरल्स्थतीत (ही 
घनता) याही पेक्षा जास्त असिे शक्य असते. सामन्यपिे ही घनता २० ते ३० टके्क असते. 

 
४३. णहमाच्छादनांतील मुक्तजल 

 
वहमाच्छादनाुंत बरीचशी आद्रणता “मुक्त” अगर वबनगोठलेल्या ल्स्थतीत साुंठून राहते. वहमावरिाुंत 

साठून राहू शकेल अशी मुक्त जलाची रावश वहमाच्या रचनेतील (structure) पोत (Texture) व त्याच्या 
सामान्य गुिधमाप्रमािे बदलते. योग्यप्रकारे वयापक प्रमािाुंत केलेल्या के्षत्रीय अभ्यासमावलकेतून असे 
वदसून आले आहे की, सवणसामान्य पवरल्स्थतीत वहमाच्या एका स्तुंभाुंत अुंदाजे वहमाच्या कोरया वजनाच्या 
२० ते २५ टके्क मुक्त जल साुंठवनू ठेवण्याची क्षमता असते (अ. ६५ प. १८) 

 
जेवहा वहमाच्छादनातील ओलावा, ववतळण्यामुळे आवि/अगर वहमरचनेतील द्रव अवस्थेतील 

पावसाच्या शोषिामुळे, वाढतो तेवहा ते वहमाच्छादन ‘पक्व’ (ripen) आहे असे मानले जाते. शीत ऋतूतील 
महत्वाचे वादळ आवि वहमाच्छदनापासून होिाऱ्या अपवाहाची जास्तीत जास्त सुंभावय प्रमािात वाढ एकत्र 
होण्याकरता अवतशय जोरदार पजणन्य पडण्यापूवी हा (वहमाच्छादन) पक्वावस्थेचा कालावधी आला पावहजे. 
महत्वाची शीत ऋतूतील वादळे येण्यापूवी अल्पप्रमािाुंत पाऊस पडण्याचे काही कालावधी अनेकवळेा 
उद् भवतात म्हिून शीतऋतूतील सुंभावय अशा जास्तीत जास्त पुराुंचा अुंदाज करताना वहमाच्छादनात 
बऱ्याच प्रमािात वबनगोठलेले पािी साठलेले असते, वहम ववतळूुं  लागले म्हिजे मोकळे होते आवि त्यामुळे 
पजणन्यकालाुंत उष्ट्ितेच्या स्थानाुंतराने प्रत्यक्ष ववतळण्यामुळे प्राप्त झालेल्या अपवाहाुंत वाढ होते असे गृहीत 
धरिे सामान्यतः वाजवी ठरते. 

 
४४. णवतळण्यामुळे पािी मुक्त होण्याचे प्रमाि— 

 
सामान्य ववचार 
 
तलल्स्थत (underlying) जवमनीच्या अुंतगणलनाच्या गुिावशवाय पुराच्या कालावधीतील 

वहमाच्छादनापासून प्राप्त होिाऱ्या अपवाहाच्या वाढीच्या प्रमािावर खालील घटकाुंचा महत्वपूिण प्रभाव 
पडतो— 

 
(अ) पूवीच्या (antecedent) उष्ट्ितास्थानाुंतरामुळे (Heat Transfer) आवि पजणन्याच्या 

शोषिामुळे (absorption) “पक्व” होण्याचे (ripering) प्रमाि. (पहा अ. ४३) 
 
(आ) वहमपषृ्ठ आवि हवा यामधील तपमानाच्या फरकामुळे होिारे उष्ट्ितेचे हवतूेन स्थानाुंतर आवि 

वहमपषृ्ठावरील ओलावयाचे गोठिे. 
 
सामान्य पवरल्स्थतीत वहमाच्छादन आवि अवकाशातील (Space) वववकरिामुळे (radiation) 

उष्ट्ितेची बऱ्याच प्रमािाुंत अदलाबदल होते. वहम सूयाचे वववकरि शोषनू घेते आवि त्याचवेळी अवकाशाुंत 
उष्ट्ितेचे परत वववकरि करते. वादळाच्या काळात घनदाट ढगाुंच्या आवरिामुळे वहमपषृ्ठावर पोहोचिाऱ्या 
सूयाच्या वववकरिराशीत घट होते, परुंतु ढगावरील आच्छादनामुळे वहमाकडे जािारे उष्ट्ितेचे वववकरिामुळे 
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काही अुंशी या आतपनामध्ये घटीची भरपाई (Offset) होण्याकडे प्रवत्ती होते. वादळाच्या काळातील 
वहमाच्छादनाुंत वववकरिामुळे होिारी वनववळघट अगर वाढ सुंख्यात्मकरीत्या वनवित करण्यात आलेली 
नाही. जास्त चाुंगल्या पद्धतीच्या अभावी पुढील पवरच्छेदात असे गृहीत धरण्याुंत आले आहे की, वादळाच्या 
काळातील वववकरिाचे पवरिाम अभ्यासाुंतगणत वनःसारि के्षत्रातील जलवव्ान ववषयक मावहतीवरून प्राप्त 
केलेल्या अनुभवावधवष्ठत गुिाुंकाुंत ग्रवतकबवबत होतील (अ. ४५ पहा). 

 
४५. हवेतून होिारे उष्ट्ितेचे स्थानांतरि— 

 
हवामान कायालयातील जलववषयक हवामान शास्त्र (हायड्रोवमवटओरॉलॉजी) ववभागाने य.ू एस्. 

आमी कोअर ऑफ इुंवजवनयसणच्या सहाय्याने (अ. ६५ प १३, १४) केलेल्या अभ्यासावरून असे वदसून येते 
की, वादळाच्या काळातील वहमाचे ववतळिे हवतूेन वहमाच्छादनाकडे होिाऱ्या उष्ट्ितेच्या स्थानाुंतरामळे 
मूलतः दोन प्रकारे होते. 

 
(१) हवा आवि वहम याुंच्या मधील तपमानाच्या फरकामुळे जी उष्ट्ितेची सरळ सरळ अदलाबदल 

होते त्यामुळे आवि (२) वहमपृष्ठावरील ओलीच्या गोठण्यामुळे मुक्त झालेल्या उष्ट्ितेमुळे. या उष्ट्ितेच्या 
अदलाबदलीमुळे वहमाच्या घनभागाचे द्रवाुंत रूपाुंतर होते व त्याचे प्रमाि दर गलॅनला ८० कॅलरीज 
ववलयन–उष्ट्िते (heat of fusion) इतके असते. ज्या अथी वहमाची ववलयन उष्ट्िता दर गलॅनला फक्त 
८० कॅलरी असते व पाण्याची बाष्ट्पीभवनाुंतील उष्ट्िता दर गलॅनला ६०० कॅलरी असते त्याअथी 
वहमपषृ्ठावरील गोठलेली आद्रणता वतच्या स्वतःच्या वहमातील वजनाच्या ७॥ पट वहम ववतळवते (अ. ६५ प. 
१४). 

 

वहम ववतळण्याच्या बाबतीत उष्ट्िता गवतवव्ानाची (Tkermo dynamics) डब्ल्य.ू टी. ववल्सन 
यानी (अ. ६५, प. १९) आवि वफवलप लाईट यानी (अ. ६५ प. २०) तपशीलवार चचा केली आहे. ववल्सन 
यानी ६ तासाुंच्या कालावधीत ववतळलेल्या वहमाच्या खोलीसुंबुंधी खालील सूते्र वदली आहेत. 

 

Dm = K1V (e – 6·11)  (१३) 

Dc =  K2V (T – 32°)  (१४) 

Da =  Dm + Dc   
 = K1V (e – 6·11) + K2V (T – 32) (१५) 

 
याुंत Dm हे ओलीच्या गोठण्यामळे ६ तासाुंत ववतळलेल्या बफाचे “इुंच खोलीत” जलतूल्य 

(अवधक सुंघनक) Dc हे सुंवाहन (conduction) आवि सुंनयामुळे (convection) हवतूेन उष्ट्ितेच्या प्रत्यक्ष 
देवाि घेवािीमुळे होिाऱ्या ६ तासाुंमधील वहम ववतळिाची खोली; 

 
Da वर दशणववलेल्या प्रवियेमुळे ६ तासाुंत ववतळलेल्या वहमाचे एकूि जलतूल्य; 
 
V – दर ताशी, मलैाुंत, वाऱ्याचा वगे; 
 
D – ड्रायबल्ब उष्ट्ितामान – F° मध्ये; 
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e – वमवलबासण मध्ये बाप्प दाब (vapour–prssure); 
 
K1 – बफाची अप्रकट उष्ट्िता (Latent Heat of iee), उपकरिाुंची अनावृवत्त (exposure), –

पवरवतणन (conversion), घटक (unit), याुंच सुंबुंध असलेला गुिाुंक–; 
 
K2 बफाची अप्रकट उष्ट्िता, उपकरिाुंची अनावृवत्त, पवरवतणन घटक, वायचूी घनता आवि 

ववक्षबु्धतेच्या उपपत्तीशी (Theory of turbulance) वनगवडत असलेल्या काुंही ववचाराुंचा ज्याच्याशी सुंबुंध 
आहे असा गुिाुंक. 

 
K1 व K2 याुंच्या गुिाुंकाचा परस्पर सुंबुंध असतो. 
 
K1 हा K2 च्या यलू्याुंच्या अुंदाजी ३ ते ४ पट असतो. 
 
उपकरिाुंच्या माुंडिीच्या अत्युंत सुलभ रचनेत आवि समुद्र सपाटीपासून काुंही थोया हजार फूट 

उुंचीपेक्षा कमी उुंच कें द्राकरता १५ व ेसमीकरि अुंदाजाने खालीलप्रमािे वापरता येते. 
 
Da = V (0·002T + 0·006e – 0·100)  (१६) 
 

 
के्षत्रीय ववतरि आवि वहमाच्या खोलीतील तफावत, वववभन्न के्षत्रातील पक्वतेचे प्रमाि, आवि 

वादळाच्या काळाुंत होिाऱ्या उष्ट्ितेच्या स्थलाुंतराचे प्रमाि हे वनवित करण्यात खोऱ्याची अनेक वैवशष्ट्ठ्ये 
कारिीभतू होतात. उुंचीचा पल्ला (Range of elevation), प्रदेशविणन (topography), झाडी वगरे 
आच्छादनाचा प्रकार आवि उबदार वातपुुंजाच्या हालचालीच्या वदशचे्या अनुषुंगाने त्या खोऱ्याचे 
वदशावनवशेन (orientation) ही त्यातील अत्युंत महत्वाची वैवशष्ट्ठ्ये होत. (अ. ६५ प. २४). 

 
योग्य प्रकारच्या ववश्लेषिाने या बाबींचे अुंदाजी मुल्यमापन होते. परुंतु अशावळेी काुंही 

स्वचे्छानुसारी धारिा करावया लागतात अगर अनुभवावधवष्ठत घटक वापरावे लागतात. (अ. ६५ प १३). 
ज्यात वहमाच्छादनाची वैवशष्ट्ठ्ये, त्या प्रदेशाुंतील हवामानाचा पवरिाम, आवि त्या वववशष्ट खोऱ्यातील खास 
पवरल्स्थती, याुंचा ववचार केला असेल अशा सामान्य आकाराच्या वनःसारि के्षत्राुंतील वहमाच्छादनातून 
वनमाि होिाऱ्या अपवाहाच्या मदतीचा अुंदाज घेण्याकरता K या ल्स्थराुंकाने १६ वया समीकरिाुंत बदल 
करण्याुंत यावा आवि हे समीकरि असे वाचण्यात याव.े 

 

Da = KV (0·002T + 0·006e – 0·100)  (१७) 
 
ल्स्थराुंक K हा त्या खोऱ्यातील गुिधमण दाखववतो व त्याचे मूल्यमापन अनुभवावधवष्ठत रीतीने 

करण्याुंत येते. 
 
मोठ्या वादळाुंच्या सुंयोगाने वहम ववतळण्यापासून वनमाि झालेल्या अपवाहाच्या मोठ्या वाजवी 

राशी वनदेवशत होतील अशा पुराुंची मावहती उपलब्ध असेल तर अवलोकन केलेली अगर वनगवमत 
(deduced) केलेली मूल्यें समीकरि १७ तील Da, V, T, ऐवजी वापरून व K करता उकल करून या 
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ल्स्थराुंकाचे मूल्यामापन कराव.े नुंतर K चे अनुभवावधवष्ठत मूल्य १७ वया समीकरिाुंत वापरावे व इतर गृहीत 
पवरल्स्थतीत वहम ववतळण्याच्या राशींचा अुंदाज काढावा. या पद्धतीने पीटसबगण पा. (अ. १६ प. १३) च्या 
ओवहओ नदीच्या अपर प्रवाही खोऱ्यातील वनःसारि के्षत्राकरता सुंगवित केलेली K ची सरासरी मूल्यें ०·६० 
ते ०·७२ या सीमेत येतात. अशीच मूल्ये न्य ूइुंग्लुं डच्या अनेक खोऱ्याकरता प्राप्त झाली आहेत परुंतु ही मूल्यें 
सवणत्र लागू होतील असे मानू नये. 

 
वनरवनराळ्या उष्ट्ितेच्या स्थलाुंतरामुळे वहमाच्या ववतळण्याच्या गतीचे प्रमाि दाखववण्याकरता स. 

१३ व १७ प्राप्त करण्याुंत आली आहेत आवि वादळाच्या पूवी वहमाच्छादनाुंत साुंठलेल्या खुल्या पाण्याच्या 
मुक्तीकरता फक्त K या ल्स्थराुंकात अनुभवावधवष्ठत अशी जी काुंही सूट धरली असेल वतच्याखेरीज अन्य 
काहीही सूट धरलेली नाही हे लक्षात घ्याव.े पवरपक्व वहमाच्छादनावर जोरदार पाऊस पडून अपवाह वनमाि 
झाला आहे अशा पुराुंच्या मावहतीवरून जर K सुंगवित केला असेल तर वादळाुंच्यावळेी वहमाुंत साठलेल्या 
खुल्या पाण्याच्या मुक्ती करता काही सूट वदलेली असते. वतचा स्वानुभवावधवष्ठत घटकाुंत अुंतभाव केलेला 
असतो. अन्यथा जास्तीत जास्त सुंभावय असिाऱ्या शीतऋतूतील वादळाच्या सुंयुक्त अशा पवरपक्व 
वहमावस्थेच्या सुंभावयतेकरता सवलत म्हिून सुंगवित केलेल्या K या घटकाुंत वाढ करण्याुंत यावी. 
वहमपूराुंच्या मावहतीचा अभ्यासकरून आवि उदभवण्याची शक्यता असलेली वाजवी पवरल्स्थती ववचाराुंत 
घेऊन K या घटकाुंत वकती प्रमािाुंत वाढ करिे योग्य होईल याचा अुंदाज करावा लागतो. 

 
४६. पावसामुळे बिाचे णवतळिे 

 
वर नमूद केलेल्या प्रवियेत बफण  ववतळून वनमाि झालेल्या पाण्याच्या राशीच्या तुलनेने पावसामुळे 

ववतळलेली बफाची राशी जरी साुंमान्यतः कमी असली तरी अनपेवक्षत वादळाुंत काही खोऱ्याुंत या राशीस 
फार महत्व असते. खालील सूत्राप्रमािे वतची खोलीसुंगवित करण्यात येते. 
 

Dr = P(T – 32) (१८) 144 
 
येथे Dr इुंचामध्ये बफण  ववतळिाची खोली, 
 

P इुंचामध्ये अवके्षपि (Precipitation), 
 

T हवचेे ओले–बल्ब उष्ट्ितामान, फॅरनहैटमध्ये असते. 
 

४७. उष्ट्िता–स्थानांतराच्या सूत्राने काढलेले बिि  णवतळण्याचे अंदाज— 
 
सामान्य आकाराच्या वनःसारि खोऱ्यात िाुंवतक वादळाुंत ववतळलेल्या बफाच्या अपवाहाचा १६, 

१७ व १८ही समीकरिे वापरून, सरासरी अुंदाज खालील पद्धतीने शक्य तो तयार करावा. 
 
(अ) १७ वया समीकरिातील ‘K’ चे मूल्यमापन करण्याकरता अभ्यासाुंतगणत वनःसारि खोऱ्यातील 

ववतळिाऱ्या बफाच्या अपवाहाच्या मोठ्या राशी वनदेवशत असलेले वहवाळ्यातील अत्युंत महत्वाचे पूर 
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ववश्लेषिासाठी वनवडाव.े अगर त्या के्षत्रातील तत्सम खोऱ्यातील असे पूर वनवडावे आवि अभीक्षि केलेल्या 
अपवाहाचे जलालेख आलेवखत करावे. 

 
(आ) टप्पा अ मध्ये दर ६ तासाुंच्या कालावधीतील वादळाकरता वनवडलेले पजणन्यराशी, सरासरी 

उष्ट्ितामान, सरासरी वायुवगे आवि बाष्ट्पदाब याचे सुंगिन कराव े आवि त्याचे रेखावचत्रीय पद्धतीने 
आलेखन कराव े अथवा वरील मावहतीचे अभीवक्षत अपवाहाचेवर योग्यप्रकारे कालाच्या सुंदभात कोष्टक 
तयार करावे. 

 
(इ) बफण  ववतळि आवि पजणन्य याुंच्या सुंयुगाुंतून वनमाि होिारा अपवाह दाखवविारे जलालेख 

प्राप्त करण्याकरता अभीवक्षत जलालेखाुंतून अुंदावजत मूलभतूप्रवाह (Base flow) वजा करावा. 
 
(ई) ववतळिाऱ्या बफाची बाधा न झालेले या पुराच्या ववश्लेषिापासून प्राप्त केलेले एकाुंकी 

जलालेख वापरून टप्पा ‘इ’ मध्ये सुंगवित केलेला जलालेख उद्धतृ करण्याकरता पाऊस व बफण  
ववतळण्याच्या दर ६ तासाुंच्या मूल्याुंचा समवृष्टी आलेख (हायटोग्राफ) प्रयोग व प्रमाद पद्धत वापरून 
अुंदावजत करावा. 

 
(उ) बफण  ववतळण्याचा पवरिाम न झालेल्या पुराचे ववश्लेषि करून प्राप्त केलेल्या अुंतगणलन 

क्षमतेच्या मावहतीच्या आधारे ज्या पुराुंच्या कालावधींचे ववश्लेषि करावयाचे आहे त्याुंतील अुंतगणलन हानीचा 
अुंदाज करावा आवि त्यावळेी अभ्यासाुंतगणत पुराुंच्या काळातील जवमनीच्या गुिाुंसुंबुंधी उपलब्ध असलेली 
सवण मावहती ववचाराुंत घ्यावी. 

 
(ऊ) ‘ई’ या टप्प्याुंत, सुंगिन केलेल्या सुंस्लेश्षिात्मक समवृष्टी आलेखामधून (हायरोग्राफ) ‘अ’ 

या टप्याुंत वनवित केलेली पजणन्याची अवलोकन केलेली मूल्यें वजा करावी आवि टप्पा ‘उ’ मध्ये सुंगवित 
केलेली अुंतगणलन हानी वमळवाुंवी व अशा तऱ्हेने वादळाच्या प्रत्येक ६ तासाुंच्या कालावधीत मुक्त झालेल्या 
पाण्याचा अुंदाज प्राप्त करावा. 

 
(ए) अन्वषेि केलेल्या प्रत्येक ६ तासाुंच्या कालमानाच्या ्ात वादळाला आवि प्रत्येक वादळाच्या 

कालाच्या सरासरी मूल्यास लागू पडिाऱ्या ‘K’ चे मूल्य वनल्म्चत करण्याकरता Da, T, V आवि e ही १७ 
वया समीकरिातील सुंगवित अगर अवलोकन केलेली मूल्ये वापरावीत. 

 
(ऐ) त्या के्षत्राुंतील वहमावस्थेच्या उपलब्ध मावहतीवरून वहमऋतूतील जास्तीत जास्त सुंभावय 

वादळाच्या ककवचतपूवी अल्स्तत्वात असण्याची सुंभावयता असलेल्या वहमाच्या पक्वतेचे प्रमाि, त्याची 
िाुंवतक राशी आवि ववतरि याुंचा अुंदाज घेण्यात यावा. 

 
(ओ) त्या के्षत्राुंतील महत्वाच्या वहवाळी वादळाच्या अभ्यासावरून प्राप्त केलेल्या मावहतीचा आधार 

घ्यावा, त्याला शक्य वततक्या हवामान ववषयक ववश्लेषिाची जोड द्यावी. व सुंभावय अशा जास्तीत जास्त 
वहवाळी वादळामधील वहम ववतळण्याचे िाुंवतक प्रमाि, आवि राशीचे अुंदाजात वापरण्याकरता, T, V, 
आवि e ची मूल्ये वनवदावीत आवि समीकरि १६ व १८ वरून एका मागून एक येिाऱ्या ६ तासाुंच्या 
कालावधीकरता वहमववतळण्याची सैद्धाुंवतक मूल्यें सुंगवित करावी. 
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(क) अ ते ग या टप्प्याुंत ववश्लेषि केलेल्या ्ात पुराुंत प्रभावी झालेली वहमाच्छादनाची वैवशष्ट्ये 
लक्षाुंत घेऊन आवि सुंभावय अशा जास्तीत जास्त वहवाळी वादळाुंत प्रभावी होिार म्हिून गृहीत धरलेली 
पवरल्स्थती ववचाराुंत घेऊन वहवाळी सुंकल्ल्पत वादळाच्या एकामागनू एक येिाऱ्या कालावधीतील वहम 
ववतळण्यापासून प्राप्त होिाऱ्या अपवाहाच्या िाुंवतक राशींच्या अुंदाजाुंत वापरण्याकरता ‘K’ ची मूल्ये 
वनवडावीत याकरता खालील पद्धवत सुचववली आहे :– 

 
(१) वादळातील कालाकरता K चे एक सरासरी मूल्य वनवडावे आवि टप्पा ‘ई’ मध्ये सुंगवित 

केलेल्या सैद्धाुंवतक राशीला K च्या ह्या सरासरीने गुिून सुंकल्ल्पत वादळी काळातील बफण  ववतळिाच्या 
एकूि राशीची सुंगिना करावी. 

 
२. बफाच्या रचने (Structure) पासून उत्प्रवाह (Outflow) वनमाि होऊ शकण्याकरता वहम पुरेसे 

पक्व होईपयंत, K चे मूल्य शून्य धरावे आवि एकुं दर वादळाच्या काळातील सरासरी मूल्यापेक्षा उच्चतमता 
जास्त येईतो ते टप्प्या टप्प्याने वाढेल आवि त्यानुंतर वनःसारि के्षत्राच्या काुंही भागाुंतील पुरवठा कमी 
होण्याने ते कमी होईल, असे ‘K’ चे मूल्य धरण्याुंत यावे. काुंही वळेा सुंकल्ल्पत वादळाच्या सुरवातीला वहम 
पक्व अवस्थेत आहे असे गृहीत धरिे इष्ट असते. अशा उदाहरिाुंत ‘K’ चे प्रारुंवभक मूल्य तुलनेने जास्त 
असते. ६ तासाुंच्या कालावधीतील राशींची बेरीज टप्पा क (१) मध्ये प्राप्त केलेल्या राशीपेक्षाुं जास्त 
असावी. 

 
४८ अंश–णदन (DEGREE DAY) पद्धतीने प्रातत केलेले णहमणवतळिाचे अंदाज 

 
अजमासे ३२° फॅ. उष्ट्ितामानापेक्षा जास्त अुंश–वदन, आवि वनःसारि के्षत्रातील “इुंच खोलीत” 

मोजलेले वहमववतळिाचे अपवाह याुंच्यातील परस्परसुंबुंध अनेक अन्वषेकानी प्राप्त केलेले आहेत. अशा 
बहुसुंख्य अभ्यासाुंत अवधकतम वहम ववतळि अपवाहाची दर अुंश–वदनास ०-०४ इुंचापासून (अ. ६५ प. 
२१, २२) ०·०९ (अ. ६५ प. २३) पयंत कक्षा आढळून आली आहे, परुंतु काुंही अपवादात्मक उदाहरिाुंत 
वहम ववतळिाचा अपवाह, वनदान २४ तासाुंकरता दर अुंश वदनास ०·२२ इुंचापेक्षा जास्त वनमांि झाला होता 
(अ. ६५ प. १४). वर वदलेल्या मूल्याुंची कक्षा जरी फार मोठी असली तरी अ. ४० ते ४५ मध्ये चर्मचलेली 
चलसुंख्या (Variables) ववचाराुंत घेता ती अपेके्षपेक्षा जास्त नाही असे वदसून येते. 

 
जे अनेक महत्वाचे घटक वहमाच्छादनाच्या अपहावाहात कारिीभतू होतात त्यातील हवचेे रोजचे 

सरासरी उष्ट्ितामान हा अनेकापैकी फक्त एक घटक असल्याने ‘अुंश–वदन’ पद्धत फक्त अजमासात्मक 
अभ्यासाकरताच उपयुक्त असते. (अ. ६५ प. २४). 

 
४९ णहमणवतळि व पजिन्य यांचा जोड समवृष्टी आलेख– (हायिोग्राि) 

 
सुंकल्ल्पत वादळाचा समवृवष्टआलेख प्राप्त करण्याकरता सुंकल्ल्पत वादळाच्या एकामागून एक 

येिाऱ्या एकाुंकी कालावधीशी सुंवादी अशा अुंदावजत वहमववतळि राशीची तत्सुंबुंधी कालातील पजणन्याुंच्या 
मूल्याुंत प्रत्यक्षपिे भर घालावी. पजणन्य व वहमववतळिाच्या जोड समवृष्टी आलेखापासून अपवाहाचे गृहीत 
जलालेख, केवळ अवतवरक्त पजणन्याच्या अुंदाजाच्या अपवाहाच्या जलालेखाुंचा ववकास करण्याकरता, जी 
सुंगिन पद्धवत वापरतात त्याच पद्धतीने सुंगवित करण्यात याव.े 
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G उत्तलव मागाची आवस्यक क्षमता 
 
५० गृहीत जलालेख 

 
जलाशयाुंत येिाऱ्या अपवाहाची िाुंवतक राशी व सकें द्रि अचूकपिे वनवित करता येत नसल्याने व 

मूलभतू धारिाुंत (Basi Cassumptions) होिाऱ्या अनेक बदलामुळे जलाशयातील सुंगवित अशा अत्युच्च 
पातळीत होिाऱ्या फरकाुंच्या वयापकतेचा अुंदाज घेिे इष्ट ठरते. वभन्न वभन्न पवरल्स्थतीत वनमाि होिाऱ्या 
सुंकल्ल्पत उत्प्लवी वादळातील अवतवरक्त पजणन्यातून वनमाि होिारे अपवाह दशणववण्याकरता 
जलालेखाची मावलका खालीलप्रमािे तयार करून वतचा उपयोग एखाद्या वववशष्ट खोऱ्यात वनमाि होिारा 
अत्युंत िाुंवतक पूर अपवाह सुरवक्षतपिे वाहून नेण्याकरता लागिारी उत्प्लवाची क्षमता ठरववण्याकरताुं 
करण्यात येतो. 

 
(अ) नदीतील जलाशयाच्या अवस्थेतील वरच्या बाजूच्या के्षत्रांतील अपवाह दाखणविारा 

‘तात्पुरता संकस्ल्पत उत्तलवी पूर’ जलालेख– 
 
नदीच्या नैसर्मगक खोऱ्यातील माहीत असलेल्या अवधकतम पुराुंशी सुंकल्ल्पत पुराच्या 

अवभलक्षिाची तुलना करण्याकरता पाया म्हिून हा जलालेख उपयोगी पडतो. (आ. १७ C मधील ‘D’ हा 
जलालेख पहा.) 

 
(ब) पूिि िरलेल्या जलाशयांतील अपवाह दाखणविारा “तात्पुरता उत्तलवी संकस्ल्पत पुरांचा” 

अंतिःप्रवाही जलालेख :– 
 
अ. ३४मध्ये चर्मचलेल्या पद्धतीने जलाशयाुंतील अुंतःप्रवाहाच्या एकाुंकी जलालेखाुंच्या 

आराखयाप्रमािे या जलालेखाचा ववस्तार करण्यात यावा. जलाशयाच्या वरच्या बाजूच्या नदीतील 
नैसर्मगक अवस्थेचा तात्पुरता सुंकल्ल्पत. उत्प्लवी पूर जलालेख आवि जलाशयातील अुंतःप्रवाह याुंतील 
फरक अनुिमे अपवाहाच्या के्षत्राुंत फेरबदल करण्यात जलाशयामुळे झालेला पवरिाम दाखववतो (आ. १७ 
‘C’ मधील जलालेख ‘D’ पहा.) 

 
(क) तात्पुरत्या उत्तलवी संकस्ल्पत पुराच्या अंतिःप्रवाहाच्या जलालेखाच्या राशीइतके असिारे 

पि अपवाहाचे जास्त कें द्रीकरि दाखणविाऱ्या गृहीत जलालेखांचा समुह :– 
 
हे स्वचे्छेनुसार सुधारलेले जलालेख अपवाहाच्या कें द्रीकरिातील सुंभावय फरकामुळे 

जलाशयातील अवधकतम पातळीतील वाढीचे प्रमाि वनवित करण्याकरताुं वापरण्याुंत येतात आवि 
जलाशयाुंतील मुक्तबाुंधा (Free board)च्या साठ्यात पाण्याचा अुंतर्महत असलेल्या सुरक्षा घटकाचा अुंदाज 
करण्याकरता महत्वाचे असतात. (आ. १७ C मधील B, C जलालेख पहा.) 

 
(ड) ‘उत्तलवी संकस्ल्पत पुराच्या’ अंतिःप्रवाहाचा जलालेख अगर उणचत अशा संिा्य आत्यंणतक 

पणरस्स्थती असलेल्या जलाशयातील अपवाहाची क्रांणतक राशी व संकेद्रि दाखणविारा अंणतम स्वीकृत 
जलालेख :– 
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उत्प्लवाच्या क्षमतेमुळे व तो वापरण्याच्या पद्धतीमुळे येिाऱ्या जलाशयातील अवधकतम पातळीच्या 
सुरवक्षततेच्या खात्रीलायक अुंदाजाकरता सुरवक्षततेच्या सवण बाबी प्रवतकबकबत होतील असे उत्प्लवी 
सुंकल्ल्पत पूर अुंतःप्रवाहाच्या जलालेखात गृहीत धरावेत. 

 
तात्पुरता उप्त्लवी सुंकल्ल्पत पूर अुंतःप्रवाहाचा जलालेख, उत्प्लवी सुंकल्ल्पत वादळापासून 

जलाशयाुंत येिाऱ्या अपवाहाचे िाुंवतक प्रमाि दाखवील असा तयार करण्यात येतो आवि काही 
जलाशयाचे बाबतीत तो उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या अुंवतम अवभलक्षिाकरता उपयुक्त होईल इतका पुरेसा 
नेमस्त असतो असे मानण्यास हरकत नाही. 

 
इतर जलाशयाकरता मूलभतू मावहतीची पयाप्तता आवि ववश्लेषिाची ववश्वसनीयता याुंचे 

सवणसाधारि पवरशीलन करून उत्प्लवाच्या तात्पुरत्या सुंकल्ल्पत पुराच्या अुंतःप्रवाहाच्या जलालेखाुंत 
उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या सुरवक्षत अुंदाजा ची खात्री येण्याकरता काुंही फेरबदल करिे योग्य ठरते. 

 
५१ जलालेखाच्या संगिनांची रूपरेखा :– 

 
काही थोया हजार मलैापेक्षा लहान के्षत्रातील वनःसारि खोऱ्यातील जलाशयाकरता लागिाऱ्या 

उत्प्लवमागाच्या अुंदाजाच्या कामी उपयोग करण्याकरता गृहीत जलालेखाुंचे सुंगिन खालील प्रमािे 
टप्प्याटप्प्यानी करण्याुंत येते आवि ते सालुदा नदीच्या (S. C.) खोऱ्यातील जलाशयाच्या प्रकल्पाच्या 
सुंगिनातील उदाहरिाने दाखववले आहे. 

 
(अ) खोऱ्यातील वकमान अुंतगणलनाचे वनदेशाुंक वनवित करण्याकरता आवि पज्यणन्याचे अवतवरक्त 

ववतरि दाखवविारे तत्सम एकाुंकी जलालेख प्राप्त करण्याकरता ६ मोठ्या आवि ३ लहान पुराुंतील 
वाढीचीं सुंबुंवधत मावहती आवि जलालेख याुंचे ववश्लेषि करण्यात आले (को. ४ व ५ आ. ६, ७, ८ आवि 
१३ आवि तत्सुंबुंधी चचा पहा.) 

 
(आ) सुंबुंवधत ११०० चौ. मलैाच्या वनःसारि के्षत्राुंतील सुंभावय अवधकतम पजणन्यराशी वनवित 

करण्याकरता त्या ववभागातील अनेक मोठ्या वादळाुंचे सुंबुंवधत ववस्तार आवि हवामानववषयक गुिधमण 
याुंचे अन्वषेि करण्याुंत आले. सुंकल्ल्पत वादळाची कसोटी म्हिून आ. १६ तील अवधकतम पजणन्याचा 
खोली–कालावधी वि ‘C’ वनवडण्यात आला. आ. १७ मधील समवृवष्ट आलेखाुंत सुंकल्ल्पत वादळाच्या ६ 
तासाची पजणन्यमूल्ये दाखववण्यात आली. 

 
(इ) उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्यावळेी प्रभावी होतील अशी वनदशणक वकमान मूल्ये म्हिून सुरूवातीस 

०·४ इुंच हानी आवि दरताशी ०·०५ इुंच अुंतःस्राव–वनदेशाुंक स्वीकृत (adopted) करण्यात आले. आ. १७ 
मधील समवृवष्टआलेख–वचत्रात सुंकल्ल्पत वादळाुंच्या अवतवरक्त पजणन्याच्या सुंगवित राशी दाखववण्यात 
आल्या. 

 
(ई) १९२९ सालाुंतील ऑक्टोबर मवहन्यात ता. १ ते ७ च्या दरम्यान नोंदलेल्या (आ. ८) 

पजणन्याच्या ववतरिाशी तुलना करता येईल असे गृहीत धरून नदीच्या स्वाभाववक पवरल्स्थतीतील धरिाच्या 
जागेच्या वरच्या बाजूस पडिाऱ्या एकाुंकी पजणन्याच्या राशीपासून प्राप्त होिारा अपवाहाचा एकाुंकी 
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जलालेख आ. १५ (a) मधील ि. १५ येथेरेवखत केला आहे. उत्प्लवी सुंकल्ल्पत अवतवरक्त वादळी 
पजणन्याच्या राशींना आ. १५ (a) मधील ि. ५ चा एकाुंकी जलालेख लागू करून धरिाच्या वरच्या बाजूच्या 
नदीच्या स्वाभाववक पवरल्स्थतीतील “तात्पुरता उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराचा” जलालेख सुंगवित करण्यात 
आला (पहा को. ९) 

 
(उ) सुंकल्ल्पत वादळाच्या ६ तासाच्या कालावधीच्या सुंपूिण मावलकेतील अवतवरक्त पजणन्याच्या 

राशीना आ. १५ (b) मधील अनुिमे ि. २ व ३ हे एकाुंकी जलालेख लागू करून आ. १५ क मध्ये 
दाखववलेल्या ि. २ व ३ मधील पूिण भरलेल्या जलाशयातील अुंतःप्रवाहाचे प्रमि सुंगवित केले होते. अ. 
१७ अ मध्ये वयल्क्तगत जलालेख आवि दोन्ही उपववभागाचे एकूि अुंवगकृत जलालेख दाखववले आहेत. 
तुलनेने लहान अपवाहाच्या राशी अुंतभूणत असल्याने आ. १७ अ मध्ये दाखववलेले अुंगीकृत एकूि जलालेख 
सुंकल्ल्पत वादळामधील उपववभाग २ व ३ यातील िाुंवतक अपवाह दाखववतात असे गृहीत धरण्याुंत आले 
होते. वनःसारि के्षत्राुंतील इतर ववभागाुंतील सुंबुंवधत अशा धारिामधील बदलाुंचा याुंत ववचार केला 
नवहता. 

 
सारिी क्र. ९ 

 
गृहीत जलालेखांचे संगिन 
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(ऊ) ६ तासाच्या अवधीतील जी २ अवधकतम मूल्ये वगळण्यात आली होती ती सोडून सुंकल्ल्पत 

वादळातील एकामागून एक येिाऱ्या ६ तासाच्या कालावधीतील अवतवरक्त पजणन्यवाढीना आ. १५ ब मधील 
एकाुंकी जलालेख ि. १ अ लावनू जलालेख ‘क्ष’ सुंगवित केला होता. २ अवधकतम ६ तासातील राशी 
सोडून आ. १५ क मधील उपववभाग १ या के्षत्रातील सुंकल्ल्पत वादळातील सवण अवतवरक्त पजणन्य 
वाढीपासून वनमाि झालेल्या अपवाहाचे िाुंवतक प्रमाि जलालेख क्ष हा दाखवील असे गृहीत धरण्याुंत 
आले होते. 

 
(ए) सुंकल्ल्पत वादळाच्या २ अवधकतम अवतवरक्त पजणन्याच्या ६ तासाच्या कालावधीतील मूल्याुंत 

आ. १५ ब मधील एकाुंकी जलालेख ि. १ अ, १-ब, १-क लागू करून आ. १७ ब मधील जलालेख ि. १ 
अ, ि. १-ब, १-क सुंगवित करण्याुंत आले. त्यातून प्राप्त केलेल्या सुंबुंवधत आुंवशक जलालेखाची क्ष या 
जलालेखात भर करण्यात आली. १५ क मधील उपववभाग १ मधील “तात्पुरता उत्प्लवीय सुंकल्ल्पत पूर,” 
अपवाह दाखववण्याकरता आ. १७ ब मधील जलालेख ि. १ अ ची वनवड करण्यात आली आवि सुंकल्ल्पत 
वादळातील अत्युंत तीव्र अशा १२ तासाुंच्या कालावधीतील अपवाहाचे अवधकतम तीव्र सुंकें द्रि 
दाखववण्याकरता जलालेख ि. १ ब व १ क याुंचा उपयोग करण्याुंत आला हे करताना सुंकल्ल्पत 
वादळाुंच्या इतर कालावधीतील धारिाुंत फरक करण्यात आला नवहता. 

 
(ऐ) खोऱ्यातील ्ात पुराचा अभ्यास करून प्राप्त केलेल्या मावहतीच्या आधारे सुंकल्ल्पत 

वादळातील आधारभतू प्रवाहाचा (Base Flow) दरचौ. मै.स २ सेकुं ड फूट अथवा सुंपूिण वनःसारि के्षत्राुंत 
२२०० से. फू. असा अुंदाज करण्यात आला होता. 

 
(ओ) आ. १७ अ मधील उपववभाग २ आवि ३ मधील “स्वीकृत” एकूि जलालेखात ि. १-अ. ि. 

१-ब आवि १-क याुंची आलटून पालटून वाढ केली व प्रत्येक जलालेखाचा सुंकल्ल्पत वादळाच्या मूल्याशी 
योग्य तो कालसुंबुंध लक्षाुंत घेऊन २२०० से. फू. हा आधारभतू प्रवाह धरण्यात आला व अशा रीतीने आ. 
१७क मधील जलालेख ि. अ, ब, क, सुंगवित करण्यात आले होते. 

 
५२. जलाशयांतील पूरमागि णनधारिाचे संगिन 

 
अुंतःप्रवाहाच्या वववशष्ट जलालेखाशी अनुरूप अशी जलाशयाची अवस्था सुंचयराशी आवि 

उत्प्रवाहाचे प्रमाि (Out flow) याुंच्या सुंगिनाच्या प्रवियेस सामान्यतः पूरमागण वनधारि (Flood Routiay) 



 

अनुक्रमणिका 

असे म्हटले जाते. जलाशयातून एकादा वववशष्ट पूर ववशषे प्रकारे मागणस्थ करून जलाशयातील अवधकतम 
पातळी खालील प्रमािे वनवित केली जाते. 

 
(अ) जलाशयाची प्रारुंवभक अवस्था 
(आ) जलाशयाुंत येिाऱ्या अुंतःप्रवाहाचे प्रमाि व राशी 
(इ) उत्प्रवाहाचे प्रमाि 
 
१) वनयामक (regulating) जलवनगणम मागण आवि ववद्युत् जलवनगणममागण (Power Penstreks) 

यातून जािारे प्रस्राव 
 
२) उत्प्लव मागावरील प्रस्राव 
 
(ई) जलाशयातील प्रारुंवभक पातळीवरील टप्याटप्याने होिारी दर एकाुंकी वाढीची 

जलसुंचयक्षमता– 
 

५३ पुराच्या सुरवातीची जलाशयाची अवस्था– 
 
ज्या आयोवजत जलाशयाुंच्या सुंचयक्षमतेपेक्षा पुराच्या अपवाहाच्या राशी नेहमी जास्त असतात 

अशा वनःसारि के्षत्रातील जलाशयाना लागिाऱ्या उत्प्लवाुंचा अुंदाज करताना उत्प्लवाच्या सुंकल्ल्पत 
पुराच्या सुरुवातीलाच जलाशय नेहमीच्या अवधकतम पातळीपयंत भरला आहे असे नेहमी गृहीत धरिे 
जरूर असते. जर उत्प्लवाच्या सुंकल्ल्पत पुराच्या सुरूवातीला जलाशयातील पािी, वाटपाच्या वयवस्थेत 
त्यातील पाण्याच्या नेहमीच्या अवधकतम पातळीच्या खाली असले तर सुंचयक्षमतेत काही भाग उपलब्ध 
असतो असे असले तरी पुराच्या चुकीच्या भावकतामुळे याुंवत्रकी अडचिीमुळें, गाळ साचून नळ बुडाल्यामुळे 
ककवा देखरेखीतील वनष्ट्काळजीपिामुळे वनयामक वनगणम मागाचे योग्यप्रकारे वनयुंत्रि न होण्याच्या 
सुंभवतेमुळे सुंकल्ल्पत पुराच्या प्रारुंभी जलाशय पूिणपिे भरला आहे असे गृहीत धरिेच योग्य ठरेल. वशवाय 
भववष्ट्याुंतील ववकासात मूळच्या कायणवाही योजनेत फेरबदल होण्याची शक्यता असते. तसेच सुंकल्ल्पत 
उत्प्लवी पुराच्या सुरवातीस असिाऱ्या जलाशयाच्या पातळींत तो पूिण भरण्याच्या सुंभावयतेत वाढ होण्याची 
शक्यता असते. 

 
खोऱ्यातील मोठ्या पुराुंतील अपवाहाच्या राशीच्या मानाने जलाशयाची सुंचयक्षमता जास्त असेल 

तर उत्प्लवाच्या सुंकल्ल्पत पुराच्या प्रारुंभी वाजवीरीत्या अपेवक्षत असिाऱ्या जलाशयाची अवधकतम पातळी 
शक्यवततक्या वबनचुकपिे वनवित करण्याकरता अभ्यास करण्यात यावा. नाल्याच्या प्रवाहाची मावहती 
असलेल्या काळाुंत जर जलाशय अल्स्तत्वात असेल तर आराखयाच्या कारवाईच्या काळाुंत जी 
जलाशयाची अत्युच्च पातळी आली असती ती वनवित करण्याकरता जलाशयातील गृहीत कारवाईचे 
अभ्यास करण्यात याव.े जर नाल्यातील प्रवाहाची मावहती पुरेशा कालमानाकरता उपलब्ध असेल व 
तीवरून प्रवाहाच्या सरासरीची कल्पना वमळत असेल तर गृहीत कारवाईच्या योजनेतील जलाशयाुंतील 
वभन्न वभन्न पातळ्याुंची सुंभावयता वदग्दर्मशत करण्यासाठी वारुंवारतावि सुंगवित करण्यात याव.े जरी 
जलाशयातील एकादी वववशष्ट पातळी व उत्प्लवातील सुंकल्ल्पत पूर वनर्ममती एकाचवळेी आिण्याची 
सुंभावयता अवनवित असते तरी पूवीच्या पुराुंच्या मावहतीवर आधारलेल्या पूरपातळीच्या वारुंवारतेची मावहती 



 

अनुक्रमणिका 

उत्प्लवातील सुंकल्ल्पत सुरवातीच्या पुराच्या जलसुंचयाच्या पातळीसुंबुंधी वाजवी धारिा करण्याकरता 
उपयुक्त व मागणदशणक होईल. युनायटेड स्टेटस्मधील अनेक महत्वाच्या पूरप्रवतबुंधक धरिातील 
उत्प्लवाुंच्या गरजा वनवित करण्याच्या सुंबुंधात कारवाईच्या गृहीत योजनेत सरासरीने २५ वषातून एकदा 
पूर येईल अशी वारुंवारता असलेल्या पुराुंत उत्प्लवातील सुंकल्ल्पत पुराुंच्या प्रारुंभी येिाऱ्या पातळीइतकी 
पाण्याची पातळी असेल असे गृहीत धरण्याुंत आले आहे. 

 
५४ णनयंत्रक जलद्वारातून जािारा प्रस्राव 

 
सामान्य पवरल्स्थतीत उत्प्लवमागावरून वाहिाऱ्या पाण्याच्या जोडीला वनयुंत्रक जलद्वारातूनही 

पािी सोडले जाते. परुंतु आविबािीच्या प्रसुंगी उत्प्लवाच्या सुंकल्ल्पत पुराच्या वळेी याुंवत्रक दोषामुळे वा 
जलप्रवशेमागण कचऱ्याने भरल्यामुळे अथवा आिीबािीच्या वळेीं देखभालीची उिीव पडल्यामुळे वनयुंत्रक 
जलद्वारे अप्रवर्मतत (Inoperative) होतील असे गृहीत धरिें योग्य होईल असें सामान्यपिें मानले जाते (अ. 
५३ पहा) 

 
५५ जलाशयांतील पूरमागि णनधारि पद्धणत 

 
जरी जलाशयातील अुंतःप्रवाह, सुंचय व उत्प्रवाह याुंचे वनवित असे परस्पर सुंबुंध असतात, तरी ते 

सुंबुंध बवैजक पद्धतीने वयक्त करिे सामान्यपिे अवघड जाते. पवरिामतः िमवती छोया कालावधीत 
येिाऱ्या अुंतःप्रवाहाच्या राशीपासून वनमाि होिाऱ्या उत्प्रवाहाचे प्रमाि व जलसुंचयाुंतील वाढ अथवा घट 
ज्यामुळे सुंगवित करता येईल अशा तऱ्हेची टप्याटप्याची सुंगिन पद्धवत सामान्यपिे अनुसरली जाते. त्या 
त्या कालावधीतील अुंदाजी सरासरी प्रमािाुंशी सुरवातीच्या आवि अखेरच्या कालावधीतील मध्यम प्रतीचा 
अुंतःप्रवाह व मध्यम प्रतीचा उत्प्रवाह वनकटपिे जुळतील अशा धारिेची खात्री देता येईल अशा 
अुंतःप्रवाहाच्या वाढींच्या सुंगिना करण्यात येतात. 

 
जलाशयातून पुराचे मागण वनधारि करण्याच्या फार वयापक प्रमािाुंत वापरण्याुंत येिाऱ्या 

पद्धतीपैकी एका पद्धतीत “अुंतप्रवाह सुंचय-वनःसरि” I.S.D. विाुंच्या वापराचा अुंतभाव असतो. (अ. ६५ 
प. २५) हे वि आ. १८ मधील विासारखेच असतात. आ. १७ क मध्ये दाखववलेल्या जलालेखाच्या मागण 
वनधारिामध्ये वापरण्याकरता आ. १८ तयार करण्यास जी पद्धवत वापरण्यात आली त्यावरून I.S.D. 
विाुंची पद्धत ववकास करण्यास सोयीस्कर आहे असे वदसून आले आहे. एक सोडून एक वापराकरता ६ व 
१२ तासाुंच्या कालावधीची दोन प्रवाह कालाुंतरे वनवडण्यात आली. ज्या पुराुंच्या कालावधीत 
अुंतःप्रवाहाच्या जलसुंचयाच्या व उत्प्रवाहाच्या फरकाुंचे प्रमाि तुलनेने एकसारखे होते अशा १२ तासाुंच्या 
अुंतःप्रवाह–कालावधीचा सुंगिनेत उपयोग करण्याुंत आला आवि उच्चतम पुराच्या आसपासच्या अवधक 
जलद होिाऱ्या फरकाुंच्या प्रमािाचे मूल्यमापन करण्याकरता ६ तासाुंचा कालावधी वापरण्यात आला. आ. 
१८ तील I.S.D. वि खालीलप्रमािे तयार करण्याुंत आले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १८ अतंवाह–जलसंचय–प्रस्राव (आय. एस. डी.) वके्र 

 
(अ) S वि म्हिून उत्प्लव मागाच्या माथ्याच्या पातळीवर असिाऱ्या जलाशयाच्या सुंचयक्षमतेचा 

वि आलेवखत करण्यात आला. त्याचा ‘भजू’ एकर फुटाुंत व जलाशयातील पातळ्या ‘कोटी’ धरण्याुंत 
आल्या. 

 
(आ) उत्प्लवमागाचे “कवलन” वि (Rating Curves) Q वि म्हिून आलेवखत केले. त्याुंचे 

“भजू” सेकुं ड फूट व जलाशय पातळ्या “कोटी” म्हिून धरल्या. 
 
(इ) जलाशय पातळीशी जुळिारी अधी उत्प्लवी वनःसारि क्षमता जी १२ तासातील एकर 

फुटामध्ये वनदेवशत केली आहे ती S विामधून वजा करून वि B₁ ₂ सुंगवित केला होता आवि S विाला 
दर १२ तासास एकर फुटाुंत येिारी अधी उत्पल्लवी वनःसारि क्षमता वाढवनू E₁ ₂ विाचे सुंगिन करण्यात 
आले. ज्याअथी (अुंदाजानें) १ सेकुं द फूट दर हा दर वदवशी २ एकर फुटाइतका असतो त्याअथी Q विाचा 
सेकुं द फुटातील (भजू) दर १२ तासाच्या एकर फुटाुंतील उत्प्लवी वनःसरि क्षमतेइतका होतो व हेही 
लक्षाुंत ठेवावे की एकर फुटाुंत S विाचे (भजू) प्रमाि Q से. फुटातील विाच्या प्रमािाच्या दुप्पट असते. 
म्हिून B₁ ₂ विावरील कें द्राचे सुंगिन जलाशयातील पातळीशी जुळिाऱ्या Q विावरील भजुा इतकी 
अुंतरे S विाच्या डावया बाजूस सोडून रेखावचत्रीय पद्धतीनें करण्यात याव ेआवि S विाच्या उजवया बाजूस 
वततकीच अुंतरे सोडून E₁ ₂ विाचे सुंगिन करण्याुंत याव.े अशाच पद्धतीने कालाुंतरातील फरक लक्षात 
घेऊन B₆ आवि E₆ या विाुंचेही सुंगिन करण्यात याव.े 

 
५६ पूरमागि णनधारिाच्या संगिनाचा नमुना 

 
I.S.D. वि वापरून जलाशयातून पूरप्रवाह मागणस्थ करण्याची एक सोयीस्कर पद्धत सारिी १० 

मध्ये समाववष्ट केलेल्या सुंगिनाने दशणववली आहे. अुंतःप्रवाहाचे प्रमाि व राशी याुंची मावहती ३ ते ५ स्तुंभाुंत 



 

अनुक्रमणिका 

समाववष्ट केली आहे आवि ती आ. १७ C मधील B या जलालेखाशी वमळतीजुळती आहे. स्तुंभ ५ मधील 
पवहल्या ४ अुंतःप्रवाहातील वाढी १२ तासाुंच्या अवधी करता सुंगवित केल्या होत्या म्हिून पवहल्या ४८ 
तासाुंच्या कालावधीतील पुराच्या सुंगिनाकरता आ. १८ मधील B₁ ₂, E₁ ₂ हे वि वापरण्यात आले होते. 
पूर येऊ लागल्यावर सुरूवातीपासूनच्या पवहल्या ४८ ते ८४ तासाुंच्या कालावधीकरता अपवाहाचे आवि 
टप्याटप्याच्या जलालेखाचे वबनचूक स्वरूप (definition) समजाव े म्हिून ६ तासाच्या कालावधीच्या 
अपवाहाच्या मावहतीवरून तयार केलेले B₆ आवि E₆  विे वापरण्याुंत आली होती. 

 
सारिी क्र. १० 

 
पूर–वनधारिाुंच्या सुंगिनाुंचा नमुना 

 
पुराच्या 
सुरवाती 
पासूनचा 

वेळ, तासाुंत 

मध्युंतराचा 
कालावधी (T), 

तासाुंत 

जलाशयात 
येिाऱ्या प्रवाहाचे 

तात्कावलक 
प्रमाि (I ) घ. 

फू. सें. त 
[अुंतवाहाचे 
प्रमाि आ. 
१७तील 

जलालेख B 
इतका आहे.] 

मध्युंतराच्या 
सुरवातीच्या 

आवि अखेरच्या 
प्रस्रावाची बेरीज 

(I1 + I2) 

मध्युंतराच्या 
कालावधीमधील 

जलाशयाुंत येिाऱ्या 
प्रवाहाची राशी एकर 
फूट [मध्युंतरातील 
अुंतवाहाचे सरासरी 
प्रमाि = ½ (I 1 + I  

2) (अुंदाजी). 
जर T = १२ तास 

असेल तर अुंतवाहाची 
रावश = ½ (I 1 + I 2) 

(अुंदाजी) 
जर T = ६ तास असेल 
तर अुंतवाहाची रावश = 

¼ (I 1 + I  2) 
(अुंदाजी).] 

मध्युंतराच्या 
अखेरीस 
असिारी 

जलाशयाची 
पातळी फुटात 

m.s.I. [आ. १८ 
त दाखववलेल्या 
विानी सुंगवित 

केलेली.] 

मध्युंतराच्या 
अखेरीस असिारे 

साुंडवयावरील 
प्रस्रावाचे प्रमाि घ. 
फू./सें. [आ. १८ त 

दाखववलेल्या 
विानी सुंगवित 

केलेली.] 
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पुराच्या सुरुवातीची जलाशयातील पाण्याची आरुंभीची पातळी ४३०·० फूट धरण्यात आली होती 
(पहा अ. ५३) आ. १८ मध्ये राऊकटगची विया रेखावचत्रीय पद्धवतने दाखवण्यात आली आहे. सुरुवातीला 
सुंबुंधी अुंतःप्रवाहाची राशी थोडी असल्याने या वियापद्धतीतील आुंरभीच्या पायऱ्या अस्पष्ट आहेत पि ही 
पद्धवत राऊकटगच्या चौथ्या टप्प्यातील A.B.C. या मावलकेत वदग्दर्मशत केलेल्या पद्धतीसारखीच आहे. B ₁ 
₂ विावरून उपलब्ध झालेली १२ तासाुंतील अपवाहाची वाढ (११२,७००) एकर फूट, भजू AB म्हिून 
वापरण्यात आली आवि ती रेषा पुराच्या ४८ तासाुंच्या अखेरीची जलाशयाची (४४०·५ फूट) पातळी प्राप्त 
करण्याकरता B कबदूपासून ‘C’ या कबदूजवळ वि १२ ला छेद देईल अशी उभी रेखाटण्यात आली. 

 
अुंतःप्रवाहातील ५ वी वाढ ही ६ तासाुंच्या कालावधीची होती म्हिून ते अुंतःप्रवाह मूल्य (९८६०० ए. 

फू.) B₆ या विावर भजु म्हिून D. E. या रेषने दाखववण्यात आले. ५४ तासाुंच्या पुराच्या कालावधीच्या 
अखेरीस उदभविारी जलाशयाुंतील (४४४·६ फूट) पातळी प्राप्त करण्याकरता E₆ या विापयंत ती रेषा 
उभ्या वदशने प्रके्षवपत करण्यात आली. याप्रमािे जलाशयाुंतील टप्प्याटप्प्याचा सुंपूिण जलालेख १० वया 
सारिीतील ३ ऱ्या स्तुंभातील कोष्टकाुंत सुंगवित करण्याुंत आला. जलाशयाुंतील वनरवनराळ्या पातळ्याुंशी 
जुळिाऱ्या (सारिी १० तील स्तुंभ ७ मधील) उत्प्रवाहाुंची प्रमािे Q या विावरून वाचण्याुंत आली. हे 
वनष्ट्कषण आ. २० मध्ये आरेवखत करण्यात आले. 

 
वर दशणववलेल्या पूरमागण वनधारि वियापद्धतीची सप्रमािता खालीलप्रमािे वसद्ध करता येते. 
 
आ. १८ मध्ये GI ही रेषा ६ तासाच्या अुंतःप्रवाहाची राशी दाखववते असे समजा. GF ही ६ तासाच्या 

कालमानाच्या सुरवातीचे अपवाहाचे प्रमाि, KJ ६ तासाुंच्या कालमानाच्या अखेरचे अपवाहाचे प्रमाि 
दाखववते असे समजा. 

 
(GF + KJ) = अपवाहाच्या सरासरी प्रमाि = GF + IJ 2 

 
GI – (GH + IJ) = ६ तासाुंच्या कालमानातील सुरवातीच्या व अखेरच्या जलाशयाच्या 

पातळीतील (IJ) फरकाशी जुळिारी सुंवचत जलराशी. 
 

५७. पूरमागि णनधारिाच्या (राऊंकिगच्या) णनष्ट्कषांची आलेखीय मांडिी 
 
जलाशयातून एकादा वववशष्ट जलालेख मागणस्थ करून प्राप्त केलेली सुंवचत जलराशीची अत्युच्च 

पातळी ही पूर अपवाहाची राशी व प्रमाि अवधभावरत (Surcharge) सुंचय आवि अपवाहाचे प्रमाि याुंच्या 
एकवत्रत पवरिामाचे प्रवतकबब असते. अ. ५० मध्ये नमूद केलेल्या जलालेखासारखे गृहीत जलालेख मागणस्थ 
करून प्राप्त केलेल्या वनष्ट्कषांच्या सुंवक्षप्त आलेखीय ववतरिाची, अपवाहाचे प्रमाि व राशी यासुंबुंधीच्या 
अनुमानातील होिाऱ्या ववववध प्रकारच्या फरकाुंची पवरिामाुंच्या अभ्यासाुंत बहुमोल मदत होते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ. १९. पूर वनधारिाुंचे वनष्ट्कषण 

 
आ. १९ मध्ये दाखववलेले नकाशाचे नमुने ववशषे प्रकारे उपयुक्त होतात असे वसद्ध झाले आहे. अ. 

५६ मध्ये वनदेशन केलेल्या नमुना सुंगिनाुंत गृहीत धरलेल्या कारवाईच्या आराखयातील “तात्पुरत्या 
उत्प्लवी अवभकल्पन पुरातील” जलाशयातील उच्च पातळी आ. १९ a मधील A या वबन्दूने दाखववली आहे. 
अपवाहातील अवधक सुंकेद्रि आवि अवधक उच्चतम प्रमाि आहे अशा तात्पुरत्या उत्प्लवी अवभकल्पन 
पुराच्या राशीइतकी एकूि राशी दाखवविारा गृहीत जलालेख मागणस्थ करून P या विावर कबदू सुंगवित 
करण्यात आले. स्वीकृत उत्प्लवी अवभकल्पन वादळापासून वनमाि होिाऱ्या अपवाहाचे “िाुंवतक” के्षत्र 
अुंदावजत करताना सुंभावय चुकाुंचा सुंख्यात्मक पवरिाम P या विावरून वनवित करता येतो. या उलट 
तात्पुरत्या उत्प्लवी अवभकल्पन पुराुंच्या जलालेखाुंच्या सवण कोटी मधील प्रत्यक्ष वाढीची टके्कवारी 
दाखवविारे गृहीत जलालेख मागणस्थ करून वि V हा सुंगवित करण्याुंत येतो. जलालेखातील कोटींची 
(ऑर्मडनेट्स्ची) टके्कवारीवाढ ही सुंकल्ल्पत वादळी पाऊसाच्या अवतवरक्त-सुंख्यात्मक राशीतील 
वाढीइतकी असते. 

 
मात्र तात्पुरत्या उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या अुंदाजाचा ववकास करण्याकवरता वापरण्यात येिाऱ्या 

एकाुंकी जलालेखाुंत वदसून येिाऱ्या अपवाहाच्या गृहीत कायणके्षत्रामध्ये (REGIMEN) फेरबदल झालेला 
नसतो. वि V व वि P याुंच्या उताराुंची तुलना करिे हे अपवाहाची िाुंवतक राशी आवि के्षत्र याुंचा अुंदाज 
करताना होिाऱ्या सुंभावय चुकाुंचा सापेक्ष पवरिामाचे द्योतक वचन्ह म्हिून उपयुक्त होते. आ. १९ मध्ये 
तुटक रेषेने दाखववल्याप्रमािे आ. १९ b वरून जलाशयाुंतील कोित्याही पातळीशी जुळिारे उत्प्लवी 
वनःसारिाचे प्रमाि काढता येते. 

 
उत्प्लवी अवभकल्पन पुरातील उत्प्रवाहाचे प्रमाि व उच्च जलाशयातील टप्प्याुंचा कालावधी 

अुंदावजत करण्याकरता आ. २० मध्ये दाखववलेल्या जलालेखासारखे जलालेख तयार करिे इष्ट असते. 
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वशवाय सुंकल्ल्पत पुराुंतील अवतवरक्त पजणन्य आवि अुंतःप्रवाह उत्प्रवाह टप्पा जलालेख याुंचे कालसुंबुंधाुंचे, 
कायणवाही अनुसूची आवि पुराुंचे भावकत करण्याच्या युंत्रिा वनवित करण्याकरता महत्व असते. 

 

 
आ. २० जलाशयातील अुंतवांह (अुंतःप्रवाह), टप्पा, बाह्यप्रवाह (उत्प्रवाह) याुंचे जलालेख 

 
५८ मुक्त बांध 

 
सुंकल्ल्पत उत्प्लवी पुराुंतील जलाशयातील पाण्याची अत्युच्च पातळी आवि बुंधाऱ्याचा माथा याुंच्या 

उुंचीतील फरकाला “मुक्त बाुंध” ही सुं्ा वदली जाते. लाटाुंच्या आघातामुळे व वाऱ्याुंच्या स्थापनामुळे 
(Set up) बुंधाऱ्याच्या माथ्याची गुंभीर प्रमािाुंत होिारी हानी रोखण्याइतपत मुक्त बाुंध पुरेसा असावा. 
प्रकरि ७ मधील अ. ९ व १० मध्ये याची लक्षिे ववववेचत केली आहेत. 

 
५९. सुरक्षा मयादा 
 

सामान्य ववचार— 
 
पुष्ट्कळवळेा साुंडवयाच्या अपुऱ्या क्षमतेमुळे मोठे बुंधारे फुटून जातात आवि पवरिामतः मोठ्या 

प्रमािाुंत जीववत हानी होण्याचा सुंभव वनमाि होतो. सुंबुंवधत के्षत्रात जास्तीत जास्त पूर केवढा आला होता 
हे माहीत असले व तो वाहून नेण्याची साुंडवयाची क्षमता पुरेशी असली तर अशा तऱ्हेची धरिे फुटण्याचा 
सुंभव अत्युंत कमी असतो. तरीसुद्धा सुंपूिणपिे सुरवक्षततेची खात्री असावी म्हिून अपेवक्षत अशा आत्युंवतक 
िाुंवतक पवरल्स्थतीलाही शक्यतो तोंड देईल असे साुंडवयाचे बाुंधकाम असले पावहजे व वशवाय योग्य 
वततक्या सुरक्षा मयादेची जोड वदली पावहजे. 

 
धरिाच्या खालच्या बाजूच्या मालमते्तचा धोका जास्त प्रमािात वाढिार नाही अथवा धरि चालू 

केल्यामुळे अगर ते फुटल्यामुळे होिाऱ्या नुकसानीची योग्यप्रकारे भरपाई देता येईल अशी हमी घेिे 
नैसर्मगक प्रवाहाुंत कोितेही बाुंधकाम करू इल्च्छिाऱ्या सुंस्थावर बुंधनकारक असते हे अवभपे्रत आहे. 
तुलनेने खुज्या बुंधाऱ्याुंच्या साुंडवयाच्या क्षमतेचा अुंदाज करताुंना शक्यतो कमीत कमी खचण येईल अशा 
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तऱ्हेची सुरक्षा मयादा ववचारात घेतली जाते. कारि असे धरि फुटल्यास त्यामुळे मालमते्तचे नुकसान फार 
होत नाही व जीववतहानीचा धोका गुंभीर नसतो. परुंतु जेवहा उुंच धरि बाुंधले जाते तेवहा साुंडवयाची क्षमता 
अपुरी असल्याने जर धरि फुटले तर इतकी नुकसानी होते की नुकसानीची न्यायवनष्ठेची रक्कम वयवहायण 
असली तरी वतची भरपाई करिे प्रकल्पाच्या मालकाुंच्या शक्तीपलीकडे असते. अशा तऱ्हेच्या धरिफुटीमुळे 
होिाऱ्या सामावजक पवरिामाुंचे व जीववताच्या धोक्याचे आर्मथक मूल्यमापन करिे शक्य नसते. 

 
फक्त बाुंधकामाच्या धोक्याचा सुंबुंध असेल तर अशा अनेक प्रकल्पाचे पुरस्कते त्याला पूिणपिे व 

खात्रीलायक सुंरक्षि देण्याकरता लागिारा खचण करण्याऐवजी अशा आत्युंवतक पुराुंच्या असुंभावयतेवरच 
भरवुंसा ठेवतात. परुंतु जेवहा धोक्यातील प्रधान अुंश धरिाच्या खालच्या मालमते्तसुंबुंधी असतो, त्यावळेी 
उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या अवभलक्षिाच्या ववकासाचा ववचार करताना अवतशय नेमस्त धोरि ठेवावे 
लागते. धरि फुटल्यामुळे होिाऱ्या सुंभावय हानी आवि मानवी जीवनाच्या धोक्याुंचा अुंदाज करताुंना 
खालील बाजूच्या पूर के्षत्राुंतील भववष्ट्यकालीन सुंभावय ववकास तसेच तेथील सध्याची पवरल्स्थती याुंचाही 
ववचार करिे अगत्याचे असते. 

 
एकाद्या वववशष्ट प्रकल्पातील बुंधाऱ्याच्या साुंडवयाच्या क्षमतेची पयाल्प्त आवि उुंची ठरववताुंना अनेक 

बाबी ववचाराुंत घ्यावया लागतात. उदाहरिाथण-साुंडवयाच्या प्रस्त्रावाची क्षमता आवि अवधभावरत जलसुंचय 
याुंचे परस्पर सुंबुंध व मुक्त बाुंधाकवरता लागिारी माया ववचाराुंत घ्यावया लागतात. तसेच धरिाचा माथा, 
लाटाुंचा मारा सहन करील इतका भक्कम असावा लागतो आवि साुंडवयाच्या सुंकल्ल्पत पुराच्या गृहीत 
अुंदाजाची सुंभावयता वबनचूक असावी लागते. 

 
६० अणधिाणरत जलसंचय आणि सांड्यावरील प्रस्त्राव णनिःसारि यांचा अन्योन्य संबंध. 

 
पूिण भरलेल्या जलाशयातील पाण्याच्या सामान्य पातळीपेक्षा जास्त असलेल्या जलाशयाच्या 

उुंचीला ‘अवधभार’ ही सुं्ा पुढील वववचेनाुंत वापरण्यात आली आहे. जलाशयाच्या अवधभावरत उुंचीशी 
समान असिाऱ्या त्याुंतील सुंचयाच्या राशीला ‘अवधभावरत सुंचय’ असे नाुंव देण्याुंत आले आहे. अवनबणवधत 
साुंडवयाच्या उुंबरठ्याच्या (Sill) पातळीशी जलाशय पूिण भरण्याच्या वळेेची ल्स्थती सामान्यतः जुळिारी 
असते, आवि ती वनबवंधत साुंडवयाच्या माथ्यावरील दरवाजाुंच्या शीषाच्या पातळीशी जुळिारी असते, 
अथात या वनयमाला काुंही अपवाद असतात. 

 
िाुंवतक पूरराशीचा वबनचूक अुंदाज आवि एकाद्या वववशष्ट वनःसारि खोऱ्याुंतील िाुंवतक अपवाहाचे 

पवरमाि याुंच्या एकमेकाशी तुलना करण्यातील तदववषयक महत्व तेथील जलाशयातील अवधभावरत सुंचय 
क्षमता आवि त्याशी सुंबुंवधत पाण्याच्या पातळीच्या वळेी असिारी उत्प्लवी वनःसारिक्षमता याुंच्या परस्पर 
सुंबुंधावरून वनवित करण्यात येते. पाण्याचा एक थेंबही (तळ्यातून) बाहेर जािार नाही अशा तऱ्हेने 
सुंभावय अशा अत्युच्च पुराुंतील सुंपूिण (जल) राशी (तळ्याुंत) सामावनू जाईल इतकी जर एकाद्या वववशष्ट 
धरिाची उुंची असली तर अशावळेी जलाशयाुंत जी अत्यचू्च पातळी असते ती पुराुंतील राशीवर अवलुं बनू 
असते आवि वतच्यावर कोिच्याही प्रकारच्या अुंतःप्रवाहाच्या प्रभावाचा पवरिाम होत नाही. अशावळेी 
सुंभावय अशा अत्युच्च पुराच्या काळाुंत जलाशयातील कमाल पातळीचा अुंदाज, त्यावळेी असिारी पूर 
अपवाहाची राशी, जलाशयाुंतील प्रारुंवभक जलसुंचयाची पातळी, आवि जलसुंचय क्षमतावि याुंची 
वजतक्या वबनचुक तऱ्हेने वनविती करताुं येईल त्यावर सुंपूिणतया अवलुं बनू असतो. उलटपक्षी जर 
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साुंडवयाला दरवाजे ठेवलेले असतील आवि ते (दरवाजे) अवधभावरत (जल) सुंचय साठिार नाही अशा 
तऱ्हेने कायणवाहीत आिले असतील तर (जलाशयातून) पािी बाहेर जाण्याचे कमाल प्रमाि आवि 
जलाशयात येिाऱ्या पाण्याचे कमाल प्रमाि हे एकमेकाुंइतके असतात. मग यावळेी पूरराशी वकतीही असो. 
अशावळेी साुंडवा केवढा असावा याच्या अुंदाजाची ववश्वसनीयता उत्प्लवी ‘कवलन विाची’ अचूकता आवि 
अपवाहाच्या अत्युच्च प्रमािाचा वबनचुक अुंदाज यावर अवलुं बून असते. 

 
बहुतेक जलाशयाुंच्या प्रकल्पाुंच्याबाबतीत अवधभावरत जलसुंयच आवि साुंडवयाची वनःसारिक्षमता 

याुंचे परस्परसुंबुंध वर उल्लेवखलेल्या दोन पवरसीमाुंच्या दरम्यान असतात. 
 
पूवीच्या पवरच्छेदातील चचेला धरून असा खालील सामान्य वसद्धान्त माुंडता येईल की, 

महापुराुंतील िाुंवतक कालावधीतील उत्प्लवी वनःसारिाच्या तुलनेने जर जलाशयाुंतील अवधभावरत 
सुंचयक्षमता जास्त असेल तर अुंतःप्रवाहाचे पवरमाि अचूकपिे वनवित करण्यापेक्षा उत्प्लवी सुंकल्ल्पत 
पुराच्या राशीचे अचूक अनुमान करिे हे जास्त महत्वाचे असते. याउलट जर अवधभावरत जलसुंचयाच्या 
राशीपेक्षा उत्प्लवी वनःसारि तुलनेने जास्त असेल तर अपवाहाचे िाुंवतक प्रमाि वबनचुक वनवित करिे 
अत्युंत महत्वाचे ठरते. (अ. ५७ पहा). 

 
६१ मुक्तबांध—सवलत 

 
उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या कालावधीत लाटाुंच्या आघातापासून सुंरक्षि करण्याकरता जो 

मुक्तबाुंध ठेवलेला असतो त्यावर अवधिमि होऊ देऊुं  नये. अथात काहीवळेा मुक्तबाुंध हीच सुरवक्षततेची 
मयादा आहे असे मानण्याुंस हरकत नाही. मात्र अशावळेी जेवहाुं जलाशयातील पातळी अत्युच्च पातळीचे 
जवळपास असते तेवहा मोठ्या लाटा उत्पन्न होतील असा वाऱ्याचा वेग वनमाि होण्याची सुंभावयता अवतशय 
कमी असेल अशी खात्री असली पावहजे. 

 
लाटाुंच्या आघातामुळे होिाऱ्या नुकसानीपासून धरिाचे सुंरक्षि हे केवळ मुक्तबाुंधाच्या 

उुंचीवरूनच सुंपूिणपिे वनवित करताुं येत नाही. लाटामुळे होिाऱ्या क्षरिापासून होिारे नुकसान 
थोपववण्याची बुंधाऱ्याची क्षमताही वततकीच ककवा त्यापेक्षाही जास्त महत्वाची असते. बुंधाऱ्याच्या 
पषृ्ठतलावरील लाटाुंच्या प्रत्यक्ष आघातामुळे आवि आविबािीच्या काळाुंतील बुंधाऱ्याच्या माथ्यावर 
उडिाऱ्या लाटाुंच्या फवाऱ्यामळे होिारे धोकादायक क्षरि ही दोन्ही रोखण्याइतकी सुंरक्षक तरतूद केली 
पावहजे. 

 
६२ उत्तलवांच्या अणिकल्पनांतील अचूकता–पुरांचे अंदाज 

 
उत्प्लवी अवभकल्ल्पत पुराचा खात्रीलायक अुंदाज ज्या बाबीवरून वनवित करता येतो त्याुंचा 

गोषवारा खाली वदला आहे. 
 
(अ) आधार भतू अभ्यासात जी जलवव्ानववषयक मावहती वापरण्यात येते वतची वयाल्प्त आवि 

अचूकता : – 
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कमी कालावधीच्या पेक्षा जास्त कालावधीच्या जलवव्ानववषयक मावहतीवर आधारलेल्या सुंभावय 
अशा जास्तीत जास्त पुराुंचे अुंदाज जास्त खात्रीलायक असतात असे मानिे सुंयुल्क्तक असते. प्रावतवनवधक 
स्वरूपाच्या पवरल्स्थतीच्या पवरके्षत्राकवरता खात्रीलायक अशी आधारभतू मावहती उपलब्ध असेल तर 
जलवव्ानववषयक अभ्यास करिे शक्य असते व त्यामुळे सुंबुंवधत वनःसारि खोऱ्यातील अपवाहाच्या 
वैवशष्ट्ठ्याुंच्या अवनविततेचे वनराकरि होऊ शकते. मात्र केवळ बऱ्याच कालावधीची मावहती उपलब्ध आहे 
म्हिून त्या के्षत्राुंतील िाुंवतक पुराुंच्या सुंभावयतेचे वदग्दशणन होतेच असे वनवित म्हिता येिार नाही. 
उदाहरिाथण सुंयुक्त अमेवरकेच्या ईशान्य भागाुंतील अुंदाजी तीनश ेवषांच्या काळाुंतील अवभलवक्षत मोठ्याुंत 
मोठ्या पुराुंपैकी तीन पूर १९३६ आवि १९३८ या वषांच्या दरम्यान आले होते. 

 
(आ) हवामान ववषयक व जलवव्ानववषयक अभ्यासाुंची पवरपूिणता: – 
 
एकाद्या खोऱ्याुंतील पुराच्या सुंभावयतेसुंबुंधीच्या ढोबळ चुकीच्या कल्पना टाळण्याकरता पुराच्या 

मावहतीला हवामान ववषयक ववश्लेषिाची जोड देण्यात यावी. अनेक पवरल्स्थतीच्या सुंयोगाने अत्युच्च पूर 
येिे क्ववचत घडते व त्याुंची वारुंवारता तुलनेने कमी असते. अशा वारुंवारता कमी असिाऱ्या घटनामुळे 
एकाद्या वववशष्ट खोऱ्यातील त्या खोऱ्याकरताच फक्त उपलब्ध असलेल्या जलवव्ानववषयक मावहती वर 
आधारलेले अत्युच्च पुराचे सुंभावय अुंदाज तयार करिे पूिणपिे अवयवहायण असते. अभ्यासाुंतगणत खोऱ्याच्या 
आसपासच्या सामान्य के्षत्राुंतील पुराुंची मावहती आवि मोठी वादळे याुंच्या अन्वषेिाची वववशष्ठ खोऱ्याुंतील 
उपलब्ध मावहतीला जोड देिे शक्य होते. त्यामुळे (यावरून काढलेल्या) वनष्ट्कषांच्या ववश्वसनीयतेतही भर 
पडते. 

 
(इ) वमळववलेल्या मावहतीचे ववश्लेषि आवि वनवणचन करण्याुंत गुुंतलेल्या कमणचारी वगाचा अुनभव 

आवि तारतम्य :– 
 
जलवव्ानववषयक आवि हवामानववषयक अभ्यासाचे वशक्षिाने आवि अनुभवाने प्राप्त केलेल्या 

्ानाचा सुंकल्पवचत्रातील पूर अुंदाज खात्रीपूवणक करण्याकरता फार उपयोग होतो. अनेक जलवव्ान व 
हवामान ववषयक घटनाुंच्या वववभन्न वैवशष्ट्ठ्यामुळे अशा कामी येिाऱ्या समस्या सोडववण्याकरता लागिारा 
वयापक अनुभव क्ववचतच एकाच वयक्तीला असू शकतो. म्हिून अन्य अन्वषेिातून प्राप्त केलेल्या वनष्ट्कषाची 
मावहती असलेल्या ताुंवत्रक प्रकाशनाुंचा सखोल अभ्यास करून आपल्या अनुभवास जोड देिे हे नेहमी 
अवधक महत्वाचे असते. 

 
(ई) खोऱ्याचा आकार, त्यातील अुंतःसरि आवि अपवाह याच्यावर पवरिाम होिारी भौवतक 

लक्षिे, आवि त्या ववभागातील वैवशष्ट्ठ्यपूिण हवामान पवरवथती :– 
 
एकाद्या खोऱ्यातील िाुंवतक पुराच्या वयाप्तीचा खात्रीपूवणक अुंदाज करिे दुसऱ्या के्षत्रापेक्षा (कधी 

कधी) जास्त कठीि असते. उदाहरिाथण ज्या खोऱ्याुंत साधारिपिे वादळी पजणन्यातील ८० ते ९० टके्क 
पाऊस वाहून जातो अशा खोऱ्यातील वकमान अुंतःसरिाचा अुंदाज करण्यात होिाऱ्या चुकाुंची वयाप्ती 
तुलनेने कमी असते. याउलट ज्या खोऱ्याुंची जास्त प्रमािाुंत अुंतःस्त्राव क्षमता असते अशा वैवशष्ट्ठ्यपूिण 
खोऱ्यातील वनःसारि हानीचा अुंदाज करण्यात सुंभावय चुका मोठ्या प्रमािाुंत होतात. सामान्य वनयम असा 
की लहान खोऱ्यातील अपवाहाचे अत्युच्च प्रमाि अुंदावजत करण्यात येिारी चुकाुंची टके्कवारी मोठ्या 
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खोऱ्याुंकरता करण्यात येिाऱ्या अुंदाजातील चुकापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता असते, याच्या सत्यतेची 
अनेक कारिे आहेत. लहान खोऱ्याुंत नेहमीच्या पजणन्य आवि आत्युंवतक पजणन्य याुंच्या पवरिामाुंतील फरक 
जास्तीत जास्त असतो. सामान्यतः लहान खोऱ्याुंतील पात्राुंतील सुंचयावरील अवधवमश्रक पवरिाम 
सामान्यतः कमी असतो आवि अशा खोऱ्यातील वैवशष्ट्ठ्यास अनुरूप अशा एकाएकी येिाऱ्या पुरामुळे 
होिाऱ्या वाढीचे वबनचूक मापन करिे अत्युंत अवघड असल्याने तेथील वनःसारि के्षत्राुंतील मोठ्या पुराुंचे 
्ान बरेच अपुरे असते. ज्या खोऱ्यातील पात्राुंची सुंचयक्षमता मोठी असते अशा खोऱ्याुंत पावसाच्या 
तीव्रतेतील मोठे फरक तेथील वनःसारिाच्या प्रमािावर थोडा पवरिाम करतात. या उलट वततक्याच 
फरकामुळे अन्य खोऱ्याुंत पवरिामकारक तफावत पडण्याची शक्यता असते. 

 
६३. सुरक्षा मयादा – सारांश 

 
मागील चचेवरून असे वदसून येते की, उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या अुंदाजास लागू पडेल अशी 

सुरवक्षततेची योग्य मयादा ठरववण्याकवरता अगदी साुंचेबुंद असे वनयम घालून देिे शक्य नाही. अुंवतम 
वनिणय तारतम्यावरच बहुताुंशी आधारले गेले पावहजेत. उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराचा अुंदाज तयार करण्याचा 
उदे्दश अत्युंत कठीि पवरल्स्थतीत सुद्धा धरि सुरवक्षत राहील अशी त्याची उुंची व साुंडवयाची क्षमता असावी 
हा असल्याने या कामी पवरिामकारक ठरिाऱ्या घटकाुंचा वयल्क्तगत पवरिाम महत्वाचा नसून अशा सवण 
घटकाुंचा एकवत्रत पवरिाम अुंवतम महत्वाचा असतो. अथात उत्प्लवी पूर सुंकल्पाचा अुंदाज करताना 
त्यातील त्यातील अुंगभतू नेमस्तपिाचे मान जािून घेण्याकरता (अशा अुंदाजातील) सुंबुंवधत मुख्य 
घटकाुंतील रास्त तफावतीमुळे होिाऱ्या पवरिामाुंचे मूल्यमापन करिे जरूरीचे असते. मागील पवरच्छेदाुंत 
वदग्दर्मशत केलेल्या सुंगिन पद्धती, एकाद्या वववशष्ट वनःसारि खोऱ्याुंतील िाुंवतक पूर जलालेखामुळे प्राप्त 
झालेल्या सामुदावयक घटना आवि वयल्क्तगत अवस्था याुंचे काळजीपूवणक पवरक्षि करता याव े म्हिून, 
ववकवसत केल्या गेल्या आहेत. 

 
६४. उत्तलवी संकस्ल्पत पूर जलालेखाची णनवड : – 

 
उपलब्ध असलेल्या मावहतीवरून अपेवक्षत हवामान ववषयक व जलवव्ान-ववषयक अवस्था अत्युंत 

तीव्र प्रमािाुंत एकत्र येण्यामुळे उत्पन्न होिारे अपवाहाचे सुंकें द्रि व िाुंवतक राशीचे वनदशणन करण्याकरता 
“तात्पुरता उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर जलालेख” तयार करण्यात येतो. तात्पुरत्या उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर 
जलालेखाचे सुंगिन करण्याकरता फक्त जलवव्ान ववषयक आवि हवामानववषयक पवरिामाुंचा ववचार 
करावा लागत असल्याने एकाद्या वववशष्ट प्रकल्पाुंत स्वीकृत केलेल्या धरिाचा प्रकार आवि आकार, 
साुंडवयाचा आकार, आवि मुक्त बाुंधाची उुंची काहीही असली तरी तेथील जलालेख तोच असतो असे 
मानण्यास हरकत नाही. परुंतु अुंवतम उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर जलालेखाचा उदे्दश, एकाद्या घटनेच्यावळेी 
धरि फुटूुं नये अगर त्याचे तीव्रतर नुकसान होऊ नये म्हिून सुरवक्षततेचा जो दजा असिे इष्ट असते तो 
आहे अशी खात्री असावी म्हिून ज्या सुरवक्षततेच्या मयादा समाववष्ट केलेल्या असतात त्या प्रवतकबवबत 
वहावया, हा असतो. 

 
सुरवक्षततेच्या इष्ट अशा मयादाुंचे वनदेशन वहाव ेम्हिून तात्पुरत्या उत्प्लवी सुंकल्ल्त पूर जलालेखात 

ज्या प्रमािाुंत फेरबदल करिे जरूर असते ते वववशष्ट प्रकल्पातील घटकाुंवर अवलुं बनू असल्याने केवळ 
जलवव्ानववषयक व हवामान ववषयक अभ्यासावर अुंवतक उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर जलालेखाची 
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अवभलक्षिे आधावरत करू नयेत. एकाच जागेवरील प्रकल्पाुंचे बाबतीत जर वनरवनराळ्या सुंकल्प वचत्रातील 
सुरवक्षततेची अुंगे बऱ्याच प्रमािात वभन्न असली तर तशा प्रकल्पाकरता वैकल्ल्पक सुंकल्प वचते्र तयार 
करण्याकरता उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराुंची वनरवनराळी अवधलक्षिे ववचारात घेिे इष्ट होईल. परुंतु अशा 
अभ्यासाुंत बऱ्याच अवनवित बाबी अुंगभतू असल्याने सुंकल्प वचत्र तयार करताना गृहीत धरलेल्या बाबीत 
लहान प्रमािाुंत फरक होत असतो. त्यामुळे जलालेखाुंत फरक न करता तौलवनक दृष्ट्या सुरवक्षतता 
मयादा पूिणपिण प्राप्त होतील अशी साुंडवयाची क्षमता व धरिाची उुंची याुंचा अत्युंत काटकसरीचा सुंयोग 
प्राप्त करण्याकरता पुरेसा नेमस्त मानला जाईल असा उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर जलालेख वनवडण्याची 
सामान्य रूढ पद्धत अवलुं वबली जाते. 

 
अ. ५१ मध्ये चर्मचलेल्या नमूना सुंगिनाकरता, सुंबुंधी प्रकल्पाकरता उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर 

जलालेख म्हिून आ. १७८ मधील जलालेख B वनवडण्याुंत आला होता. हा जलालेख (B) वनवडताुंना अ. 
५९ ते ६३ मध्ये ज्या बाबींची चचा करण्याुंत आली होती त्या ववचाराुंत घेतल्या होत्या. प्रयोगात्मक धरिाुंत 
मानलेल्या साुंडवयाच्या क्षमतेत व धरिाच्या उुंचीत, सुंकल्ल्पत पूर आल्यावळेी पुरेशी सुरवक्षतता प्राप्त होईल 
असे अत्युंत काटकसरीचे सुंकल्प वचत्र उपलब्ध वहाव ेम्हिून वकरकोळ फेरबद्दल करण्याुंत आले होते. 
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प्रकरि ६ वे 
 

साडंव े 
[फक्त ववशषे प्रकारचेच साुंडवे– वशवाय प्र. ११, १४ आवि २४ पहावी.] 

 
१. प्रवणिका (CHUTE) सांडवा- 

 
जर धरिे दगडी अगर मातीची असली, अगर काही वववशष्ट कारिामुळे धरिावरून पुराचे पािी 

जाऊ देिे अशक्य असले अगर इष्ट नसले तर बुंधाऱ्यानवजक कोिच्यातरी प्रकाराच्या साुंडवयाची तरतूद 
केली पावहजे. साुंडवयाच्या सामान्य प्रकाराुंत धरिाच्या खालच्या बाजूस नैसर्मगक उतारावरून अगर 
खोदलेल्या मातीच्या अगर खडकाच्या तयार केलेल्या उतारावरून एक उथळ साुंडवा बाुंधून ते पािी वाहून 
नेले जाते. अशा जागी साुंडवयाला लागिारी रुुं दी प्रमावित असेल तर अ.—२ मध्ये वर्मिलेल्या बाजूचा पाश्वण 
पात्री (Side Channel Spillway) साुंडवयाकवरता उपयोग करण्यात येतो. पि ज्यावठकािी जागा भरपूर 
असेल तेथे प्रवविका साुंडवा (Chute Spillway) बाुंधण्यात येतो. जेथे माती आवि खडक या दोघाुंचे 
चढउतार बाुंधकाम काटकसरीने करता येईल असे चाुंगल्या प्रकारे सोयीस्कर असतील अशीच जागा या 
साुंडवयाकवरता वनवडलेली असते. वटनोएस्टा, पा, या धरिाच्या प्रवविका साुंडवयाची रूपरेखा आ. १—
(a) मध्ये दाखववली आहे. ज्या वठकािी (जल) ववभाजक उथळ आहे, आवि ज्यातून पािी वाहून नेले जाते 
ते अखेरचे टोक धरिाच्या चवयापासून दूर आहे अशीच जागा ठरववण्यात येते. 

 
जरी “प्रवविका साुंडवा” असे या प्रकारच्या साुंडवयाचे नाव सामान्यपिे प्रचवलत आहे तरी ती सुं्ा 

गैरलागू आहे. कारि पाश्वण नालीचे (Side Channel) साुंडवे, फार काय कॉन्िीटच्या बुंधाऱ्यावरील अरुुं द 
साुंडवे, यासारख्या अनेक साुंडवयाुंनासुद्धा त्याुंच्या वनःसारिाच्या अखेरच्या टोकास प्रवविका (Chute) 
अगर द्रोविका यासारखी वैवशष्ट्ये अल्स्तत्वात असतात. अथात् येथे वापरण्यात आलेली सुं्ा, 
बुंधाऱ्यापासून ववलग असलेल्या आवि त्याच्या मध्यरेषेशी काटकोनात ज्याचे शीषण आहे अशा आ. १ (a) 
मध्ये दाखववलेल्या साुंडवयासच लागू आहे, आवि त्याची नदीला वमळिारी वनःसारि नाली रुुं द खोदून 
बनववलेली असते आवि याही नालीवर सुंपूिण अगर काही भागात िाँिीटची फरशी करण्यात येते. 
(साुंडवयाचा) माथा अगर प्रत्यक्ष साुंडवयाची ऊुं ची आ.— १ (b) मध्ये दाखववल्याप्रमािे अगदी वकरकोळ 
ककवा जवळजवळ सपाट असते. 

 
डेवनसन, टेक्स, धरिाच्या साुंडवयाचे सुंकल्पवचत्र तयार करताुंना, डेवनसन, टेक्सासच्या य.ू एस्. 

एुंवजवनअर कायालयातील ए. एल्. आलीन याुंनी या प्राुंताुंतील प्रवविका साुंडवयाचा सुंपूिण अभ्यास केला 
होता. त्या कायालयाने १९३९ च्या वडसेंबर मवहन्यात त्याुंनी तयार केलेला अहवाल, “वरपोटण ऑन शूट 
ल्स्पल्वें,” या नावाने प्रवसद्ध केला आहे. पूवी सुंकवलत केली गेली होती त्यापेक्षा वकतीतरी अवधक मावहती 
या अहवालात समाववष्ट करण्यात आली आहे. या अनुच्छेदात आधार म्हिून या मावहतीचा मुक्तपिे उपयोग 
करण्यात आला आहे. 
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(अ) पाया : – पायात ववशषे प्रकारे ववरूपता न होईल इतके वजन सावरू शकेल अशा कोिच्याही 
प्रकारच्या पायावर प्रवविका साुंडवा बाुंधता येईल. परुंतु अवतशय क्षरि न होता जास्तीत जास्त पुराचे पािी 
त्यातून वाहून नेिे अशक्य असले तर कॉिीटची फरशी करून त्याचे सुंरक्षि केले पावहजे. 

 
जमीन व खडक याुंच्या सापेक्ष अपक्षरिक्षमतेसुंबुंधी फार थोडी मावहती उपलब्ध आहे. अथात् 

दृढीकरि न केलेली वाळू अगर कुं कर याुंचे अगदी सहज अपक्षरि होते. घट्ट माती (Hardpan) अगर 
वचकिमाती यावर प्रवाही पाण्याचा त्यामानाने काहीसा कमी पवरिाम होतो. अक्षबु्ध अवधघट्य मृवत्तका 
आवि शले हे अनेक खळखळ वाहिाऱ्या नाल्याुंच्या तळाशी आढळून आले आहेत. आडवया पदराच्या 
कठीि खडकात जर बऱ्याच उभ्या वशविी असल्या तर अवतशय वगेाने वाहिारे पािी त्यात वशरू शकते 
आवि त्यामुळे असे कठीि खडक अवतशय सहजपिे वझजून जातात. भेगात वशरिाऱ्या पाण्याच्या वगेामुळे 
गवतशील दाब वनमाि होतो आवि त्याचा दगडातील आडवया पदरावर पवरिाम होऊन त्यामुळे दगडातून 
मोठे मोठे तुकडे उचकटून वनघतात. उभे पदर असिाऱ्या आवि भरीव दगडावर अथातच याचा काही 
पवरिाम होत नाही. 

 
अपक्षरि होऊ नये म्हिून वकती प्रमािात सुंरक्षि द्यावयाचे हे त्या वठकािी सुंपूिण नुकसानी होऊ 

नये यापेक्षा त्याला होिाऱ्या देखरेखीच्या सुंभावय खचावर अवलुं बनू असते. म्हिून साुंडवा वकतीवळे वाहतो 
ती वारुंवारता या कामी पवरिाम स्वरूप बाब ठरते. उदाहरिाथण काही पुरवनयुंत्रक बुंधाऱ्याच्या बाबतीत 
साुंडवयावरून वाहण्याच्या पाण्याच्या अुंदावजत सरासरीची वारुंवारता शकेडो वषातून एकदाच असते तर 
ववशषेेकरून ववदु्यत्पादनाकवरता बाुंधण्यात आलेल्या बुंधाऱ्याुंचे बाबतीत दरवषी लहान लहान पूर व दर 
काुंही वषांनी मोठे पूर येण्याची अपेक्षा असते. 
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आ–१ वटओनेस्ट प्रवविका साुंडवा (य.ू एस्. वॉर वडपाटणमेंट) 

 
काही काही प्रकारची माती व शले त्याुंच्यावरील वजन वनःसारि नालीच्या खोदाईमुळे कमी होवनू 

आवि सुंपकृ्त झाल्याने फुगून जातात. अशा वठकािी िाँिीटच्या फरशीसुंबुंधी बारीकसावरक बाबतीतही 
ववशषे लक्ष वदले पावहजे. आवि ववशषेतः जेथे ही फरशी बाजूच्या उतारावरील फरशीशी अगर आधार 
कभतींशी जोडली जाते त्या वठकािी (मातींतील अगर शलेमधील) हालचालीमुळे तडे पडू नयेत म्हिून 
काळजी घेतली पावहजे. 
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आ. २ कॉचेस धरिावरील प्रवविका साुंडवा. (ए. एल. ॲलीन, लॉक वसट.) 

 
काही वळेा ही सुंरक्षक फरशी साुंडवयाच्या सुंपूिण लाुंबीवर केली जाते आवि वशवाय साुंडवयाच्या 

खालच्या बाजूस पाण्याच्या शक्तीचा ऱ्हास होण्याकरता आवि त्या जागी फरशीच्या खाली तलोच्छेदन 
टाळण्याकरता शमनकुुं डाची (Stilling basin) (अ. ३७ प्र. ३) तरतूद करण्यात येते. अशा तऱ्हेचा साुंडवा 
आ–२ मध्ये दाखववला आहे. आ. १ व ३ मध्ये दाखववल्याप्रमािे अन्य वठकािी माथ्याच्या खालच्या बाजूस 
अगदी थोया अुंतरापयंतच फरशीची तरतूद करण्याुंत येते. अशा वठकािी फरशीच्या खाली काही 
नुकसानी झाली तरी त्यामुळे साुंडवयाला धोका आहे अगर ती ववशषे धोकादायक बाब आहे असे मानण्यात 
येत नाही. 

 
(आ) हानी. ॲलीन यानी अभ्यास केलेल्या ८३ प्रवविका साुंडवयापैकी १२ना हानी पोहोचली होती. 

त्यात समस्या वनमाि झाल्या होत्या. त्यापैकी तीन साुंडुंव ेभरावावर बाुंधले होते. ही चाुंगली पद्धत आहे असे 
मानले जात नाही. तीन्हीमध्ये फरशीच्या खालच्या बाजूस पायाुंत ववस्तृत प्रमािाुंत अपक्षरि झाले होते. 
वरच्या बाजूस अपुरा काटमागण आवि वनःसारि नाल्यामुळे वनमाि झालेल्या शीषणजलाच्या उत्के्षपामुळे एकात 
भेगा पडल्या होत्या, फरशीत असलेल्या भेगाुंत वगेाने वशरिाऱ्या पाण्यामुळे एकाचे नुकसान झाले होते. 
साुंडवयात वाकिावर बाजूच्या कभतीवरून एकाुंत पािी वाहून गेले होते आवि उरलेल्या वतन्हीच्या 
नुकसानीची कारिे वनवित समजून आली नवहती, बहुतेक तेथील अुंचला (Apren) मध्ये भेगी पडल्या 
असावयात. 

 
(इ) सामान्य मांडिी– आ. १ प्रमािे साुंडवयाचा माथा सरळ रेषेत असू शकतो पि काही वठकािी 

बाजूच्या पसरट कभतीशी काटकोनाुंत वाटोळा साुंडवा बाुंधिे वकफायतशीर होऊ शकते. जेथे साुंडवयाचा 
माथा सपाट माथ्याच्या बाुंधाप्रमािे नसतो पि त्याचा आकार काहीशा उुंचीच्या बाुंधासारखा असतो अशा 
वठकािी जलववषयक दृष्टीने गोलाकार माथा ठेविे योग्य असते. कारि त्यात उपयुक्त अशी वैवशष्ट्ये 
आढळून येतात. असा गोल आकार ठेवल्यामुळे माथ्या वरून पडिाऱ्या प्रवाह धारा बाजूच्या कभतीशी 
समाुंतर रहात नाहीत आवि त्यामुळे खालच्या बाजूच्या ववक्षोभास आळा बसतो. 

 
खचण कमी करण्याच्या दृष्टीवर माथ्याची लाुंबी वकती असावी हे अवलुं बून असते. कारि वववशष्ट 

माथ्याच्या उुंचीच्या प्रमािात जशी त्याची लाुंबी कमी होते तशी धरिाची उुंची वाढते. साधारिपिे 
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साुंडवयाची रूुं दी त्याच्या माथ्यापाशी जास्तीत जास्त असते आवि नुंतर ती कमी होत जाते आवि ही कमीत 
कमी रूुं दी वनःसारि द्रोिीच्या अत्युंत काटकसरीच्या आकारा वरून वनवित करण्यात येते. सगळ्यात 
खालच्या टोकाजवळ त्याला कधी कधी रूुं द अगर पसरट आकार देण्यात येतो व त्यामुळे शमन कुुं डात 
येिाऱ्या पाण्याच्या लाुंबीच्या दर फुटाुंतील शल्क्त कमी करता येते. 

 
आ. १ मध्ये दाखववल्याप्रमािे साुंडवयाची मध्यरेषा बहुधा सरळ असते. ज्यावळेी काही अपवरहायण 

पवरल्स्थतीत वतला विता देिे जरूरीचे होते तेवहा वाकिाच्या बाहेरच्या पाण्याच्या पषृ्ठपातळीचे वकती 
प्रमािाुंत बवहरउत्थापन (Super elevation) असावे यावर ववशषे लक्ष वदले पावहजे हे बारकाईने 
ठरववण्याकरता द्रवचवलत ववषयक प्रवतमान वचत्रावरून चाचिी करिे अवश्य असते. तीव्र वाकिाच्या 
बाहेरच्या बाजूस साुंडवयाच्या डोिीच्या बाजूना उतार देिे टाळाव े कारि त्यामुळे खया कभतीपेक्षा अशा 
वठकािी पाण्याच्या पषृ्ठभागावर जास्त प्रमािात उत्थापन होते. शक्य वततके माथ्यापासून दूर असिाऱ्या 
टोकापयंत पािी योग्य तऱ्हेने वाहू शकेल इतके सुसुंगत असे सौम्य उतार प्रवविका साुंडवयाला नेहमी वदले 
जातात, आवि नुंतर खालची पातळी गाठण्याकरता खडेपि ल्स्थर रहातील असे उतार देण्यात येतात. या 
योजनेमुळे कमीत कमी खोदकाम करावे लागते व माथ्यापासून शक्य वततक्या जास्त वगेाने प्रवाह जातो 
आवि धरिापयंत अपप्रवाही वदशनेे क्षरि होण्याकरता ज्या अुंतराची जरूरी असते त्यातही वाढ होते. 
अथात काही वववशष्ट उदाहरिात प्रवविकेचा खडा भाग माथ्याच्या थेट खालच्या बाजूस ठेवला जातो. याचा 
उदे्दश असा की त्यामुळे तळातील खडक अगर ज्या दगडामधील पदरावर क्षरिाचा पवरिाम होिार नाही 
अशा खडकापयणत लवकर जाता याव े यामुळे काँविटच्या फरशीच्या लाुंबीत बचत होते आवि हे अवश्य 
असते कारि या कामावर पुष्ट्कळवळेा खोदकामापेक्षा जास्त खचण येतो. 
 

 
आ. ३ सनॅ गॉवब्रअल ि. १ च्या धरिावरील प्रवविका साुंडवा (ए. एल. ॲवलन, लॉक. वसट.) 

 
या दुसऱ्या उदाहरिाुंत खालच्या बाजूस खया उताराच्या पायथ्याशी एक मागणदशी नाली ठेवावी 

लागते मात्र पुराचा उच्चकबदू गाठण्यापूवी पुरेशा आकाराची पन्हाळ प्रववतकेच्या न उकरलेल्या भागाुंत 
क्षरिामुळे तयार होईल अशी खात्री असली पावहजे. अथातच धरिाच्या खालच्या बाजूला क्षरि वियेने 
वनघालेली माती वगैरे साचून त्यामुळे होिाऱ्या सुंभावय नुकसानीकडेही लक्ष ठेवले पावहजे. 

 
(ई) काँणक्रिच्या िरशीची जाडी : – ज्या जागी उत्प्लवमागण सहज क्षरि होईल अशा मातीवर 

आधारलेला असतो तेथे फरशीची आवश्यकता असते हे उघड आहे. ज्यावठकािी खडक आढळतो तेथे 
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फरशीमुळे गुळगुळीत पषृ्ठभागावरून पडिारे पािी वगेाने वहाते परुंतु या वगेाने पूवी खुलासा केल्याप्रमािे 
जास्त वगेानें खडकाुंच्या भेगाुंत पािी वशरू नये आवि त्यामुळे त्याुंचे मोठे ढलपे उचकटून जाऊ नयेत हा 
मुख्य उदे्दश असतो. ज्यावठकािी उत्प्लवमागास पाण्याच्या तीव्र गतीस तोंड द्याव े लागते तेथे जलद 
गतीमुळे पाण्यात दाब वनमाि होत असेल व पवरिामी खडकातून खाली पािी जात असेल आवि जर 
त्यामुळे तत्सम उत्के्षप वनमाि होत असेल तर तो रोखण्याइतकी फरशी वजनदार असण्याची साधारितः 
शक्यता असत नाही. जर पाया मातीत असेल तर उत्के्षपाच्या दाबाला तुल्यबल असा आधार प्राप्त 
होण्याकरता व उचकटण्यची विया रोखण्याकवरता स्थूिाुंचा उपयोग करण्यात येतो ककवा “पक्कड 
योजना” या पवरच्छेदाुंत विणन केल्याप्रमािे जर पाया खडकावर आधारलेला असेल तर त्याुंत 
(“अॅंकररॉड”) नाुंगरशलाकाुंचा उपयोग करण्यात येतो. 

 
यावरून असे वदसून येईल की फरशीचे महत्व असमान अवस्थापन आवि भेगाळिे याुंना तोंड देिे 

आवि अशा ल्स्थतीतही ती कोरडी राहिे यात असते आवि वतची जाडी आवि वजन हे त्यामानाने कमी 
महत्वाचे असते. ती अथात वझजून जािार नाही इतक्या जाडीची असली पावहजे. तसेच जवमनीतील 
पाण्याचा दाब रोखून धरील इतकी जड असली पावहजे. पि जर पुरेशी वनसाःरि नाल्याुंची तरतूद केली 
असेल तर तो दाब अगदीच वकरकोळ असतो आवि अशा तऱ्हेचा प्रश्न जेथे वनमाि होतो तेथे पुढे खुलासा 
केल्याप्रमािे नाुंगरशलाकाुंचा उपयोग करण्यात येतो. 

 
प्रवविका उत्प्लवमागाकवरता जागेवरील उल्लेवखत अवस्थाुंशी लागू पडेल अशी काँिीटच्या 

फरशीची जाडी वनवित करण्याची तकण सुंमत अशी पद्धत उपलब्ध नाही. खरे म्हिजे यासुंबुंधी प्रस्थावपत 
असे पूवीचे एखादे उदाहरिही नाही. एकसारख्या अनेक उत्प्लव मागाकवरता अवलुं वबलेल्या जाडीत फार 
फरक असतो आवि सुंकल्पवचत्रकार आपल्या कल्पनेप्रमािे ती जाडी ठेवतात. पुढे वनवदेन केल्याप्रमािे 
पायाशी फरशी जखडण्याकरताुं शलाकाुंचा वापर करून सुद्धा वतच्या स्वीकृत जाडीत योग्य असा फरक 
करण्याची जरूरी पडल्याचे वदसत नाही. 

 
४ इुंचापासून ५ फूटापयंत फरशीची जाडी ठेवण्याुंत आली आहे. परुंतु कोित्याही पवरल्स्थतींत थुंड 

अगर समवशतोष्ट्ि हवामानाुंत वतची जाडी ४ इुंच ठेव ूनये अशी वशफारस आहे. जाडीतील हा फरक काही 
अुंशी पायाच्या अवस्थाुंतील फरक आवि काही अुंशी अवभकल्पकाच्या वनरवनराळया कल्पनामुळे पडतो. 

 
उतरत्या फरशीची जाडी उताराच्या तळापेक्षा माथ्यावर कमी असते. खडकाशी योग्य तऱ्हेने 

जखडलेली सुंपूिण सलोह काँिीटची फरशी, जेथे पाया असमान धारिशल्क्त असलेल्या आवि वकरकोळ 
दृढीकरि केलेल्या मातीचा असेल तेथल्या फरशीपेक्षा, कमी जाडीची असिे तकण दृष्ट्या योग्य होईल 

 
(उ) िरशीचे प्रबलीकरि : – ज्यावळेी फरशी खुंडप्राय ववभागलेली असते व उपपवरच्छेद (ऊ) व 

(ए) मध्ये विणन केल्याप्रमािे ते खुंड एकमेकापासून आकुुं चन जोडाुंनी ववलग केलेले असतात तेथे 
प्रबलीकरिाकवरता लागिाऱ्या लोखुंडी सळ्याुंच्या सुंगिनाकवरता गवितीय आधार नाही. या सळ्या 
फरशीच्या वरच्या थरात अुंदाजी सरासरी एक टक्क्याच्या एक चतुथांश इतक्या वापरण्याची सवणसाधारि 
प्रथा आहे. मध्येच जर एकादी भेग पडली तर फरशी वेगळी होऊ नये इतकी त्याची सुंख्या असावी आवि 
आकल्स्मक खचलेल्या स्थावनक के्षत्रावर छतासारखें काम देईल इतकी ताकद त्यात असावी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वववशष्ट पवरल्स्थतीत काही सुंकल्पवचत्रकार फरशीत आकुुं चन जोड गाळिे व एका टोकापासून 
दुसऱ्या टोकापयंत ती सलोह करिे ककवा हे जोड तुलनेने जास्त दूर अुंतरावर ठेविे पसुंत करतात. अशा 
उदाहरिाुंत वकती सळ्या असावयात हे ठरववण्याची कसोटी ही असावी की प्रत्याल्स्थती सीमेच्या वळेी 
असिारी त्या सळ्याुंची एकुं दर तिाव क्षमता काँविटच्या किन प्रवतबलाच्या वळेी त्यात वनमाि होिाऱ्या 
एकूि तिावक्षमतेपेक्षा जास्त असली पावहजे. अशा तऱ्हेच्या बाुंधकामाुंत अडचि ही असते कीं काँिीटची 
एकूि तिावशक्ती अल्स्थर आवि अ्ात असते. साधारि प्रथा अशी आहे की काँविटचे अुंवतम सुंपीडक 
सामथ्यण दर चौरस इुंचास २५०० पौंड असताना दर चौ. इुं. ५०००० अगर जास्त पौंड अशी उच्च प्रत्यास्थता 
असलेल्या एका टक्क्याच्या ५ अगर ६ दशाुंश इतक्या पोलादी सळ्या वापरण्यात येतात. म्हिजेच 
काँविटची तिावशल्क्त त्याच्या सुंपीडक सामथ्याच्या सुमारे एकदुंशाुंश असते. अशा तऱ्हेच्या बाुंधकामात 
काँविटची वकमान व कमाल शल्क्त मयावदत ठेविे महत्वाचे असते. 

 
(ऊ) खंडांचे आकार : – काँविट मध्ये वचरा पडू नयत म्हिून काँविटची फरशी सवण बाजूस 

अकुुं चन जोड ठेऊन काटकोन चौकोनी तुकयाुंच्या आकाराुंत ओतावी. वनरवनराळ्या वठकािी अशा 
तुकयाुंची लाुंबी–रूुं दी २० फूटापासून ५० फूटापयंत सरासरी ३०’  फूट अशी ठेवण्यात आली आहे. 
काँविट काळजीपूवणक मुरवाव ेव ववभाग उ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमािे त्याचे प्रबलीकरि करण्यात याव.े अशा 
फरशाुंचा आकार ४० फूट ठेवल्यास भरपूर सुरवक्षतता वमळू शकते. 

 
(ए) जोड : – काँिीटमध्ये आरपार सळ्या न घालता सवण बाजूने आकुुं चन जोड ठेविे आवि 

आकुुं चन व प्रसरि वियेमुळे होिारी हालचाल ववनाप्रवतबुंध होईल अशा रीतीने साुंध्यावर प्रविया करून 
फरशी बाुंधण्याकडे आधुवनक पद्धतीचा कल आहे. कोित्या प्रकारचा साुंधा वापरावा हे जागेवरील 
पवरल्स्थतीवर अवलुं बनू असते. आडवया जोडाकरता (प्रवाहाच्या वदशनेे काटकोन करिाऱ्या) पायाच्या 
उचकटण्यामुळे अगर दबण्यामुळे कोठल्याही खुंडाचा प्रवाहाच्या उलट वदशचेा पषृ्ठभाग त्याला लागून 
असलेल्या प्रवाहाच्या उलट वदशचे्या खुंडाच्या पषृ्ठभागावर प्रके्षवपत (Project) होता कामा नये हे आवश्यक 
असते. कारि त्यामुळे जोराने वाहिाऱ्या पाप्याचा आघात होण्यासारखा उभ्या वदशनेे एक पषृ्ठभाग वनमाि 
होतो आवि त्याचा पवरिाम जोडामध्ये दाबशीषण उत्पन्न होते व ते फरशीच्या खालच्या बाजूवर पारेवषत 
होऊन त्यामुळे उत्के्षप वनमाि होतो. 

 
याच्या उलट पवरल्स्थती असल्यास, (पहा आ. ४) म्हिजे प्रवाहाच्या वदशचे्या बाजूच्या खुंडाचा 

पषृ्ठभाग जोडाच्या जागी जर प्रवाहाच्या वरच्या वदशलेा असिाऱ्या खुंडाच्या पषृ्ठभागापेक्षा खाली असेल तर 
जोडामध्ये शोषि अगर ॠि दाब उत्पन्न होण्याचा सुंभव असतो आवि जर हा दाब फरशीच्या खालच्या 
बाजूस पारेवषत केला गेला तर त्यामुळे फरशीच्या स्थैयात वाढ होते. 

 
आ. ४ व ५ मध्ये दाखववलेल्या या सोपान प्रभावाचा (Step effect) आडवया जोडा करता अलीकडे 

मानक प्रथा म्हिून उपयोग करण्यात येतो. कारि बाुंधकाम करताुंना होिाऱ्या चुकाुंमुळे खचण्याच्या अगर 
उचकटण्याच्या वियेतील लहानसहान फरकाुंची काळजी घेता येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ४ A या प्रकारचा अकंुचन जोड. 

 
चाुंगल्या खडकाच्या पायावर, जेथे उचकटण्याचा अगर खचण्याचा सुंभव नसतो अशा वठकािी 

आ. ४ मध्ये दाखववलेल्या पद्धतीचे आडवे जोड वापरले जावते. परुंतु जर का पायासुंबुंधी काही सुंदेह असेल 
अगर पुढे विणन केल्याप्रमािे काुंटबाुंधाची जरूरी लागिार असेल तर आ. ५ मध्ये दाखववलेला जोड पसुंत 
केला जावा. या प्रकराुंत काटबाुंध अववकल असेपयंत प्रवाहाच्या उलट वदशचे्या खुंडाच्या पषृ्ठभाग याच्यावर 
जवळचा तशाच खुंडाचा पषृ्ठभाग उचकटला जािार नाही अशी खात्री असते. 

 
आडवया जोडाुंचे बाबतीत ते प्रवाहाच्या वदशशेी समाुंतर असल्याने उच्च वगेामुळे होिाऱ्या असमान 

अवस्थापनाची बाब वततवकशी महत्वाची नसते आवि आ. ६ मध्ये दाखववलेला जोड वापरला तरी चालतो. 
 

 
आ. ५. “B” प्रकाराचा आकंुचन जोड 

 
सुंकल्प वचत्रकाराच्या वववशष्ट कल्पने प्रमािे दुसरेही अनेक प्रकारचे जोड वापरण्यात आले आहेत. 

गोल सळ्याुंच्या अगर “रचना पोलादी मेखा” उभी वभन्न प्रकारची हालचाल थाुंबववण्याकरताुं जोडामधून 
वापरण्यात आल्या आहेत. अशा तऱ्हेच्या मेखा वापरताना प्रसरि व आुंकुचनाच्या वळेी जोडाची अप्रवतबुंध 
हालचाल वहावी म्हिून त्या मेखावर अशा खुंडापैकी बुडलेल्या एका खुंडाुंत त्याुंच्या सुंबुंध लाुंबीवर वववशष्ट 
विया केली पावहजे. जर चावीदार जोड वापरले तर सामान्यतः अशा तऱ्हेच्या मेखा अनावश्यक उपाुंगे 
होतील असे वाटते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ. ६. “C” प्रकाराचा आकंुचन जोड 

 
वचत्रात दाखववल्याप्रमािे प्रसरि व आकुुं चन पाव ू शकतील अशा “जोड पूरक” द्रवयाची तरतूद 

केली पावहजे. याचे अनेक प्रकार बाजाराुंत वमळतात. वपळून बाहेर न जाता आकूुं चनाला तोंड देऊ शकतील 
इतके ते लववचक असले पावहजेत आवि नुंतर होिाऱ्या प्रसरिालाही त्याुंनी प्रवतसाद वदला पावहजे. 
पाण्याच्या दु्रतगतीमुळे ते जोडातून वनखळून बाहेर येिार नाहीत इतके बळकट असले पावहजेत. 

 
धरिाुंतील जोडाुंत कधीकधी वापरतात त्या प्रकारच्या धातूच्या अगर रबराच्या मोहोरपट्या हे 

जोड पािबुंद वहावते म्हिून वापरण्याुंत आल्या आहेत (अ. १ प्रकरि २३). अथात जर जोड अन्यप्रकारें 
चाुंगल्या तऱ्हेने केलेला असेल तर हा तपशील वततकासा खात्री लायक वाटत नाही. 

 
(ऐ) कािबांध : – (चूट) प्रवविका उत्प्लवुंमागाकरता तीन प्रकारचे काटबाुंध लागतात. 
 

(१) भवूमगत वनःसारि नाल्यावर प्रमािाबाहेर दबाब पडेल इतका जलशीषणदाब फरशीच्या तळाुंत 
वनमाि होऊ नये म्हिून वरच्या टोकाशी एक काटबाुंध ठेवण्यात येतो. वतसऱ्या प्रकरिाुंत विणन 
केल्याप्रमािे कुठल्याही भारावश्रत बुंधाऱ्यात वापरण्याुंत येिाऱ्या प्रकाराहून हा प्रकार वभन्न नाही. 

 
(२) जर शमन कुुं डाची तरतुद केलेली नसेल तर फरशीच्या खालच्या टोकाशी एक काटबाुंध 

बाुंधण्याुंत येतो. त्यात फरशी खालच्या बाजूने वनखळू नये (Under Cutting) म्हिून चारीत काँिीट भरून 
हा बाुंध बाुंधण्याची योजना करण्यात येते. अशा तऱ्हेचा काटबाुंध आ. १·b मध्ये दाखववलेला आहे. 
पायाुंतील पवरल्स्थतीस अनुसरून अशा काटबाुंधाच्या खोलीत व जाडीत फरक केला जातो. याकरता रूढ 
असे दाखले उपलब्ध नाहीत. ही खोली काही थोया फुटापासून ते ७० फूटाइतकी जास्त ठेवण्यात 
आलेली आहे. मात्र अवतशय खोल काटबाुंध शक्यतो टाळावते व याकरता फरशीची लाुंबी वाढवावी अगर 
शमनकुुं डाची तरतूद करावी. 

 
(३) जर हे फरशीचे खुंड उतरते बाुंधले तर उष्ट्ितेमधील फरकामुळे होिाऱ्या आकुुं चन व 

प्रसरिामुळे त्याुंची (खाली खाली) सरकण्याकडे प्रवृवत्त होते. म्हिून अशा पवरल्स्थतीत हालचाल 
रोखण्याकरता व एका खुंडापासून दुसऱ्या खुंडाकडे फरशीच्या तळाच्या बाजूने प्रवाह वाहू नये म्हिून 
प्रत्येक खुंडाच्या वरच्या टोकाशी एका काटबाुंधाची जरूरी असते. अथात पुढे उल्लेख केल्याप्रमािे ज्या 
वठकािी कुं कराच्या सलग थरावर फरशी आधवरत केलेली असते तेथे असा काटबाुंध ठेविे अत्यावश्य 
असते. अशा प्रकारचा प्रावतवनवधक काटबाुंध आ. ५ मध्ये दाखववला आहे. खालच्या खुंडाबरोबर हा एकसुंघ 
बाुंधला जातो आवि भरपूर सळ्या वापररून तो भक्कम केला जातो. 
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(ओ) णनिःसारि (योजना) :– भजूलामुळे अगर उत्प्लवमागण वाहत असताुंना वनमाि होिारा 
उत्के्षप थाुंबववण्याकवरता फरशीच्या खाली वनःसारि नाल्याुंच्या तरतूदीची आवश्यकता असते. जर फरशी 
खडकावर आधारलेली असेल तर वतच्या खाली चाऱ्या खिून त्यात कुं कर भरून आवि कधीकधी या 
कुं करामध्ये उघडी नाली गोवनू सवणसाधारि वनःसारिाची योजना केलेली असते. अशा तऱ्हेच्या आडवया 
वनःसारि नाल्या सामान्यतः काटबाुंधाच्या अपरप्रवाही (प्रवाहाच्या ववरुद्ध) बाजूने ठेवण्याुंत येतात व त्या 
आ. ५ मध्ये दाखववल्या आहेत. अशा तऱ्हेच्या अनुदैध्यण नाल्याुं (Longituoinal drains) चीही तरतूद करून 
फरशीच्या खाली नाल्याुंचे एक जाळेच बनववले जाते. ज्या वठकािी खडकाुंतील भेगामुळे भववष्ट्यकाली 
वझरपण्याची शक्यता दृग्गोचर होते. अशा भेगाुंच्या वठकािी कधीकधी वनःसारि नाल्या ठेविें श्रेयस्कर 
असते. 

 
आ. ७ मध्ये दाखववल्याप्रमािे अुंतराअुंतराने या वनःसारि नाल्या फरशीमधून अलग केलेल्या 

असतात (Relieve) ककवा त्या एक अगर अनेक प्रमुख नाल्याना जोडण्यात येतात आवि त्यातील एकूि 
प्रवाह प्रवविकेच्या (Chute) खालच्या टोकाशी असलेल्या बवहद्वाराकडे नेण्याुंत येतो. 

 

 
 
ही दुसरी पद्धत काुंहींना पसुंत पडते कारि फरशी खालून जािाऱ्या लहान नालीत जनावरे, गाळ 

जाऊन अगर इतर अडथळ्यानी ती नाली बुजली जाण्याची शक्यता असते. जर या पवहल्या पद्धतीत 
वयल्क्तगत बवहद्वाराचा अुंतभाव करावयाचा असेल तर फरशीच्या प्रत्येक खुंडातील वनःसारि नाल्या 
खालच्या पातळीवर असलेल्या खुंडाच्या वनःसारिा नाल्यापासून सुंपूिणतया अलग करिे इष्ट असते म्हिजे 
वरच्या पातळीवरील वनःसारि नाल्यातून येिाऱ्या पाण्यामुळे खालच्या पातळीवर दाब वनमाि होिार नाही. 
सवण बवहद्वाराुंच्या नळ्याुंना, ज्याुंचे प्रकार आ. ७ मध्ये दाखववले आहेत, खालच्या वदशनेे उतार देण्यात यावा 
म्हिजे प्रवविकेमधून वगेाने वाहिाऱ्या पाण्यामुळे त्याुंत शोषि वनमाि होण्याची शक्यता उत्पन्न होईल. 

 
प्रमुख नाल्याुंचा (अुंतभाव असलेल्या) वनःसारि योजनेत उत्के्षप होण्याची शक्यता राहू नये म्हिून 

सवण वठकािी वाहिाऱ्या सुंभवनीय अशा जास्तीत जास्त प्रस्त्राववळेीही फक्त अुंशतःच भरून वाहतील अशा 
आकाराच्या नळ्याुंची योजना करण्याुंत यावी. 

 
जर पायात कमी ताकतीचा खडक असेल अगर सल्च्छद्र माती असेल तर सुंपूिण फरशीखाली 

कधीकधी ६ ते १२ इुंच जाडीचा कुं कराचा थर पसरलेला असतो आवि वठकवठकािी कवलारू नवलका 
अगर (साध्या) नळ्या घालून तो थर योग्य प्रकारे अलग केला जातो. नळीमधून हा कुं कर वाहून अगर 
शोषनू जाऊ नये म्हिून नळ्याुंच्या तोंडाशी कुं कराुंचे अनुपावतत (graded) वनस्युंदक अगर जाळी 
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बसववण्याची काळजी घेण्याुंत यावी. ज्यावळेी अुंचल (apron) वापरण्याुंत येते तेवहा कुं करात चुना पवशरू 
नये म्हिून त्यावर डाुंबरी कागद घालावा. 

 
ज्यावळेी खडकाुंत आडवे थर असतात आवि अुंचलाच्या खालील थरावर भजूलामुळे उत्के्षप 

वनमाि होण्याची शक्यता असते आवि जेवहा वनःसारि नाल्याशी सुंबुंध सुटतो तेवहा अुंतगणत दाब नाहीस 
होण्याकरता वनःसारि खुंदकाच्या तळाशी वनःसारि वछदे्र पाडण्याुंत येतात. 

 
(आ) पक्कड योजना Anchorage–खडकामध्ये भोंके पाडून त्यात पोलादी सळ्या घालून 

गाराभराई करून व त्याुंचे काँिीटशी बुंधन करून काँन्िीटच्या फरशीला पकड देण्याुंत येते. अुंवतम 
तािाला तोंड देता येण्याकरता ह्या सळ्या वकती खोल गाढण्याुंत यावया हे ठरववण्याकवरता चाचण्या 
घेण्याुंत यावयात. साधारपिे खडकाच्या पायावर बाुंधलेल्या प्रवविका उत्प्लमागांपैकी ५० टके्क मागावर 
पक्कड वदलेली असते अशा तऱ्हेची पक्कड ज्या वठकािी वदलेली असते तेथे १ चौ. इुं. के्षत्राच्या पक्कडीचा 
प्रभाव फरशीच्या सुमारे २० चौ. फू. पासून जवळ जवळ २०० चौरस फुटापयंतच्या के्षत्रावर म्हिजेच 
सरासरी ८० चौ.फुटा वर पडतो. वनःसारि नाल्याुंनी वनयुंवत्रत केलेल्या भवूमगत पाण्याची राशी फरशीवर 
भवूमजल उत्के्षप वनमाि होईल इतकी असते तेवहा अशा तऱ्हेच्या पक्कडीची तरतूद करिे इष्ट असते. 

 
(क) खोदाईतील उतार:– प्रवविका उत्प्लव मागाकरता ठेववलेले आवि त्याच्या बाुंधकामावरील 

उतार वनःसुंशय अगदी सौम्य स्वरुपाचे असले पावहजेत. असे कोितेही बाुंधकाम नसते की जे या बाबीवर 
अवधकतर अवलुं बून असते कारि ज्याने पुराच्या वळेी फरशीला काहीही नुकसान पोहोचेल अशा 
कोित्याही घसरिामुळे धोकादायक पवरल्स्थती वनमाि होते. 

 
(ख) प्रवणिका उत्तलवांचे द्रवगणतशास्त्र:– ११ वया प्रकरिाुंत ३ ऱ्या अनुच्छेदात मानक माथ्याच्या 

उत्प्लव मागावरील प्रस्त्रावाच्या उपपत्तीचा समावशे करण्यात आला आहे.जेथे सपाट माथ्याच्या 
उत्प्लवमागाचा उपयोग करण्यात येतो तेथे प्रस्त्राव राशी— 

 
Q = ३·८७LH  ३/२ या सूत्राने गविली जाते. 

 
जेथे 
Q = सें.फुटात प्रस्त्राव. 
L = टोकाच्या आकुुं चनामुळे होिाऱ्या घटीकवरता काही फरक करिे जरूर असल्यास तो करून आलेल्या 
उत्प्लव मागाची लाुंबी–फुटामध्ये. 
 
H = (उत्प्लवाच्या) माथ्यावरील जलशीषण–फुटामध्ये. हे जलाशयातील पाण्याच्या पातळीपयंत मोजण्याुंत 
येते आवि यातून जलाशय आवि माथा याुंच्यामधील घषणिामुळे होिारी हानी कमी केलेली असते. 
 

मानक उत्प्लवमागाच्या अनुप्रवाही वदशकेडील (Down Stream) चवयाजवळ असलेल्या 
पाण्याच्या खोलीसुंबुंधी मावहती प्रकरि ३, अ. २८ मध्ये वदलेली आहे. सपाट माथ्याच्या उत्प्लवमागाच्या 
खालच्या बाजूची खोली ही ⅔H इतकी असते. मानक उत्प्लवमागावरील वाहिाऱ्या प्रवाहाची खोली 
िाुंवतक खोली पेक्षा बरीच कमी असते; परुंतु सपाट माथ्याच्या उत्प्लवमागावरील खोली अगदी िाुंवतक 
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खोलीइतकीच असते. या दोन्हीवह उत्प्लवमागात सर्मपल प्रवाह वनमाि होऊ नये म्हिून िाुंवतक खोलीच्या 
जरा कमी इतक्या खोलीवरून प्रस्त्राव वाहून जाईल इतका प्रवविकेच्या माथ्याच्या खोलीला ढाळ देण्यात 
यावा. िाुंवतक खोलीपेक्षा कमी खोल वाहिाऱ्या ्ल्यमू्सण (Flumes) कवरता करावया लागिाऱ्या 
पवरगिनेहून पुढील द्रवगवत शास्त्रीय पवरगिना वभन्न नसतात. परुंतु जेथे प्रवाहाची गवत फार नसते तेथे 
प्रवविकेमधील उभे वि प्रवाहाच्या उत्के्षपविात सामावनू जातील याची मात्र खात्री करून घेतली पावहजे 
म्हिजे वाहिाऱ्या प्रवाहपटलाची खालची बाजू फरशीपासून ववलग होिार नाही आवि वनवात ल्स्थती 
वनमाि होिार नाही. 

 
(ग) द्रवगणतशास्त्रीय प्रणतमानणचत्रांची चांचिी— कायणक्षम स्थापत्यववशारदाकडून द्रवगवतशास्त्रीय 

अभ्यासात योग्य काळजी जेथे घेतलेली असते आवि ववशषेतः जेथे जलगवतशास्त्रीय गुिाुंक वापरण्याकवरता 
पूवीचा दाखला उपलब्ध असून त्याप्रमािे माथ्याचा आकार आवि इतर अुंगे ठेवलेली असतील तेथे 
द्रवगवतशास्त्रीय प्रवतमान वचत्राुंच्याद्वारे चाुंचिी करण्याची जरूरी नसते. परन्तु जेथे असाधारि पवरल्स्थवत 
असते आवि जेथे जेथे प्रवविकेमध्ये बाक वदलेला असतो तेथे प्रवतमानवचत्राुंचे योगे चाुंचिी करण्यात यावी. 

 
२. पार्श्िपात्री सांडवे— 

 
(अ) या प्रकारच्या सांड्यांचे वििन— आ. ८ मध्ये दाखववलेल्या सामान्य प्रकाराच्या बाुंधकामाुंना 

पाश्वणपात्री साुंडवा ही सुं्ा वापरण्यात येते. त्याचे ववभेदक वैवशष्ट्य हे असते की पाण्याचा प्रवाह 
(साुंडवयाच्या) माथ्यावरून अगर ओजी वरून वावहल्यानुंतर माथ्याशी समाुंतर असा नालीतून वाहत जातो. 
अरुुं द दऱ्याुंतील मातीच्या अगर अश्मस्थावपत धरिामध्ये हा प्रकार सोयीचा असतो. तसेच प्रत्यक्ष उत्प्रवाह 
जेथे इष्ट नसतो आवि जेथे प्रवविका साुंडवयाच्या माथ्यापाशी लागिाऱ्या लाुंबीकवरता पुरेंशी जागा उपलब्ध 
नसते तेथे हा प्रकार उपयुक्त ठरतो. वॉकशग्टन [जूवलयन हाइुंड्ड्स “साईड चॅनेल ल्स्पल्वेज”, रॅन्स. अमे. सो. वस. इुं. खुंड ८९, 

१९२६, पा. ८८१. (याच लेखातून ९ ते १४ या आकृत्या घेतल्या आहेत.] सुंस्थानातील मातीच्या बाुंधलेल्या टायटन 
साुंडवयावरून आ. ८ काढलेली आहे. 

 
(आ) जलगणतशास्त्रीय उपपणत्त— ज्याक्षिी माथ्यावरून वाहिाऱ्या पाण्याचा काही भाग नाल्यात 

आधीच असलेल्या पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात वमळतो त्याक्षिी (त्या प्रवाहाला) बऱ्याच प्रमािात खालच्या 
वदशकेडेव आडवया वदशनेे गवत प्राप्त झालेली असते. या गतीची नालीच्या बाजूने पािी वाहून नेण्यास 
मुळीच मदत होत नाही. 

 
नाल्यातील प्रवाहात ज्यावेळी आत येिारे पाण्याचे कबदू वमसळतात त्यावळेी तेथे अक्षीय गवत 

वनमाि होते. पषृ्ठभागावरील दाबातून त्वरकशल्क्त प्राप्त होते. साइड चनेॅल साुंडवयाच्या मध्यरेषेतून 
घेतलेला छेद आ. ९ मध्ये रेखाकृतीने दाखववला आहे. नालीच्या वरच्या टोकाशी असलेल्या B या 
कबदूपासून माथ्याच्या अनुप्रवाही (Down Stream) टोकाच्या समोरच्या D या कबदूपयंत काही एका 
वाकिात पटल खाली पडत असते. B व D या कबदूमधल्या (अुंतरातील) प्रवतरोध नाहीसे करण्याकवरता 
लागिारी शल्क्त वनमाि करण्यास नालीतून वाहिाऱ्या पाण्याचा किन्कि कारिीभतू होतो आवि ही 
शल्क्त पािी ज्या खोलीवरून पडते वतच्यावरून पवरिामस्वरूप प्रवतकबवबत होते. ककवा D या कबदूत 
पाण्याचा कि जेथे वशरकाव करतो त्या कबदूपयंतच्या पातावरून प्रवत कबवबत होते. म्हिजेच B पाशी 
वशरिाऱ्या पाण्याचे पवरिामी पतन P D इतके होते. या उलट D पाशी वशरिाऱ्या किाला पवरिामी पतन 
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मुळीच नसते. D या कबदूपयंत कामात आिलेली एकूि शल्क्त एकूि वबन्दूच्या पतनाच्या सरासरी 
पतनावरून पडिाऱ्या सवणच्यासवण प्रवाहातून वनमाि होिाऱ्या शल्क्त इतकी असते. जर B पासून D पयंतचे 
पषृ्ठतल वि सरळ रेषेत असले आवि जर माथ्यावरील दरफुटी अुंतवाह एक सारखा असला तर सरासरी 
पतन एकूि P D या पतनाच्या एकवद्ववतयाुंश असते. जर या विाचा बवहगोल BCD सारखा उध्वणवदशनेे 
असेल तर सरासरी पतन (Fall) अध्या PD पेक्षा जास्त असते आवि जर हा वि अुंतगोल असेल तर हे 
प्रमाि अध्या PD पेक्षा कमी असते. 

 

 
आ. ८ 

 
आ. ९ पृष्ठतल विाच्या आकाराचा पवरिाम 
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(इ) जलगणतशास्त्रणवषयक सूते्र – 
 

१) सामान्य णवचार – D या कबदूपाशी गवतशीषण वनमाि होण्याकवरता सरासरी पतनाचा फक्त काही 
भागच उपलब्ध असतो. उरलेला भाग प्रवतरोध दूर करण्यातच खचण होतो. अुंतवाही नालीत व आधीच 
असलेल्या पाण्याच्या अक्षीय सापेक्ष गतीचे समानीकरि करण्यामुळे वनमाि होिारा प्रवतरोध साईुंड चनेॅल 
साुंडवयाच्या प्रारुंभापासून अखेरपयंतच्या माथ्याच्या प्रत्येक कबदूत असतो. या प्रवतरोधास “जडता प्रवतरोध” 
असे सुंबोधण्यात येते. अशा वठकािी प्रवाह वनवित करण्याकवरता प्रत्येक छोया आटोक्याच्या शवेटचा 
सुंवगे त्या आटोक्याच्या सुरवातीचा सुंवगे आवि एखाद्या बाहेरील शक्तींच्यामुळे होिारी त्यातील वाढ 
याुंच्या बेरजेइतका असावा लागतो. “बाहेरील शक्ती” मध्ये अुंतगणत शल्क्त, गुरूत्वाकषणि आवि घषणि याुंचा 
समावशे होतो. घषणिामुळे होिारे प्रवतरोध तुलनेने अल्प असतात आवि त्याुंचेकडे लक्ष वदले नाही तरी 
चालते अगर इतर अल्स्थर प्रवाहमोजण्याच्या पद्धतीनी त्याुंचे अुंदाज घेता येतात. 

 
घषणिरवहत नालीकवरता असे दाखववता [जूवलयन हाइुंड्ड्स, “साईड चॅनेल ल्स्पल्वेज”, ट्रॅन्स. अमे. सो. वस. इुं. खुंड 

८९, १९२६, पा. ८८१ (याच लेखातून ९ ते १४ याुं आकृत्या घेतल्या आहेत.)] येईल की पाण्याच्या पषृ्ठभागाच्या विाची आ. ९ 
मधील B P या रेषेपासून खालील वदशनेे मोजलेल्या सैद्धवतक कोटी (oriddate) “Y” खालील सूत्राने 
वमळतो. 

 

 
 
याुंत V = पाण्याच्या कबदूची नालीच्या वदशनेे सरासरी गवत 

q = एकाुंकी अुंतरातील अुंतवाह 
Q = Y शी सुंवादी असा एका कबदूजवळचा एकूि प्रवाह– 
 
सुंवगेासुंबुंधीच्या प्रश्नाचे बाबतीत ववचाराधीन वदशचे्या बाजूच्या सवण किाुंच्या वगेाुंच्या अुंकगवितीय 

अगर बीजगवितीय सरासरीला “सरासरी वगे” असे म्हितात. नाल्याच्या सुंपूिण काटछेदात एकसारखा 
वगे असल्यावशवाय (अशी पवरल्स्थती कधीच उपलब्ध नसते). सरासरी वगे आवि मध्यमान (Mean) वगे 
एकच असत नाहीत. सरासरी वगे हा प्रस्त्रावाला के्षत्रफळाने भागून काढाला जातो. साइड चनेॅल पद्धतीच्या 
साुंडवयाच्या बाबतीत वगेाचे वाटप अकल्ल्पतपिे अवनयवमत असते. परुंतु सुंगिनास सोपे जाव े म्हिून 
मध्यमान वेंग सामान्यपिे वापरण्यात येतो. पवरिामी अचूकता ही पूरप्रवाह प्रश्नाुंच्या अचुकतेच्या बाबतीत 
साधारि प्रमािाइतकी सुसुंगत आहे असे समजण्यात याव.े जर Q आवि V चे x शी सुंबुंध एखाद्या वदलेल्या 
बाबीकवरता माहीत असले तर समीकरि िमाुंक १ चे समाकलन करता येते व पषृ्ठभागावरील विाचा 
आकार वनवित करता येतो. हे सुंबुंध नाल्याच्या आकार व मापावर अवलुं बनू असतात आवि जर त्या 
नालीची सोपे जाव ेम्हिून मुद्दाम रचना केली नसेल तर ते बीजगवितीय पद्धतीने गुुंतागुुंतीचे होतात. 
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(२) सोपा असा नवीन अणिकल्प 
 
अवनबंधपिे नवीन अवभकल्प तयार करताुंना Q, V, आवि x याुंचे स्वचे्छेनुसार सुलभसुंबुंध 

प्रस्थावपत करून सुंगिन करिे सोयीचे होते आवि त्याला अनुरूप अशा तऱ्हेने सुंरचना प्रमावित करण्यात 
येते. अवभकल्पाकवरता साुंडवयाच्या माथ्याच्या दर फुटाला अुंतःप्रवाह सामान्यपिे एकसारखा असेल तर 
(साुंडवयाच्या) माथ्याच्या वरच्या टोकापासून x या अुंतरावरील छेदाजवळचा एकुं दर प्रस्राव खालील 
स्वरूपाचे समीकरि वापरून काढता येईल. 
 
 Q = qx (२) 

 
Q = (वववशष्ठ) कबदूजवळील एकूि प्रवाह 
q = माथ्याच्या दर फटातून वाहिारा अुंतःप्रवाह. 
 
गवत आवि अुंतर याुंचे सुंबुंध दाखववण्याकवरता घातीय प्रकाराचे समीकरि वापरिे सोयीचे 

असल्याचे आढळून येईल आवि ल्स्थराुंकाची योग्य प्रकारे वनवड करून साधारिे आवश्यकतेनुसार उपयोगी 
पडतील अशा पुरेशा वयापक पवरल्स्थतीला लागू पडेल असे समीकरि तयार करता येईल. खाली अशा 
प्रकारचे समीकरि सुचववले आहे. 

 
 V=axn (३) 

 
a, n हे स्वच्छुंदपिे ठरववलेले ल्स्थराुंक असतात. V आवि x हे अनुिमे सरासरी वगे व 

(साुंडवयाच्या) माथ्याच्या वरच्या टोकापासूनचे अुंतर दशणववतात 
 
समीकरि १ मध्ये V आवि Q करता या मूल्याुंचा उपयोग करून समाकलन करून आवि लघुकरि 

करून खालील समीकरि प्राप्त होते. 
 

y = 
a² (n+1) 

x2n 
(४) 

2gn  
a2x2n = V2 = 2ghv हे लक्षात घेऊन समीकरि िमाुंक ४ खालीलप्रमािे सोप्या रीतीने माुंडता 

येईल. 
 

y= 
n+1 

hv (५) 
n 

 
hv हे सैद्धाुंवतक वगेशीषण असते. 
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(ई) नवीन अणिकल्पांतील कािकसरीचे घिक 
 
जर साुंडवयाच्या नालीच्या काटछेदाचा आकार a आवि n याुंची मूल्ये वनवडण्याुंत आली तर 

समीकरि २ ते ५ याुंचा वापर करून साुंडवयाची नाली सुंपूिणपिे वनवित करता येते. या घटकाुंची योग्य 
वनवड ही काटकसरीच्या ववचारावर वनयुंवत्रत असते. साधारि खया अशा टेकडीच्या बाजूवरील 
समलुं बाकार नाली पुरतीच ही चचा मयावदत करण्याुंत येईल कारि हा सामान्य प्रकार असतो. अन्य 
प्रकारच्या पवरल्स्थतीशी जुळवण्याकरता या वनष्ट्कषांत पवरवतणन करता येईल. आ–१० व ११ मध्ये नालीच्या 
आकाराचा खोदकामाच्या राशीवर होिाऱ्या पवरिामाचे वचत्रि केले आहे. नाली मूळच्या थरावर योग्य 
प्रकारे आधावरत करिे सुरवक्षततेच्या दृवष्टने आवश्यक असते. 
 

  
आ.१० आ.११ 

 
जलपषृ्ठाची पातळी, नालीच्या बाजूचे ढाळ, जलसमपाश्वांचे (water prism) के्षत्रफळ आवि 

(शलै) दृश्याुंशाुंच्या कबदूचे स्थान वनवित केले तर आ. १० व ११ वरून हे उघड होते की, जर तळ अरूुं द 
असला व बाजूचा ढाळ खडा असला तर तळाचे खोदकाम कमी होते. वयवहायण अशी कमीतकमी रुुं दी 
खोदकामाच्या युंत्र सामुग्रीवर अवलुं बनू असते. बाजूचे उतार जास्तीत जास्त खडे पि तेथील द्रवय 
सुरवक्षतपिे (उतारावर) राहील अशा तऱ्हेने नीटनेटके करण्याुंत यावते. 

 
साुंडवयाच्या नालीला कॉन्िीटचे अस्तर देिे सामान्यतः जरूरीचे असते. अशा अस्तराला 

लागिारा खचण हा एक महत्वाचा भाग असतो आवि जेवहाुं (नावलच्या) तळाची रुुं दी वतची वभजलेली 
पवरवमवत कमीतकमी असेल अशी असते तेवहाुं तो खचण वकमान असतो. 

 
आ.१० व ११ मध्ये माथ्याच्या अनुप्रवाही वदशकेडील नावलचा भाग दशणववला आहे. परुंतु माथ्याच्या 

अपरप्रवाही बाजूच्या बाुंधकामाला सुद्धा तेच तत्व लागू पडते. 
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आ १२ 
 
वपपाच्या आकाराच्या वफरत्या माथ्याकरता एका जादा घटकाचा अुंतभाव करावा लागतो. कारि 

हा माथा सावरून धरण्याकरता तो िॉन्कीटच्या पायावर आधारावा लागतो. याकरता लागिारे कॉन्िीट 
कमी करण्याकरता ही नाली काुंही अुंतरापयंत टेकडीच्या आुंत खोदिे फायदेशीर असते असे वदसून येईल. 
आ.–१२ मध्ये Z हे अुंतर चाचिी करून अशा तऱ्हेने वनवडलेले आहे की काँिीटचा रेखाच्छावदत भाग व 
खोदकामाचा रेखाच्छावदत भाग या दोन्हींचा वमळून खचण कमीतकमी येईल. 

 
(उ) a व n यांची पणरक्षिात्मक मूल्ये 

 
(१) सविसाधारि संबंध :– 
 
नालीचा काटछेद वनवडल्यावर a आवि n च्या मूल्याुंनी वतची रूपरेषा वनवित केली जाते B पासून 

D पयंत पाण्याच्या पषृ्ठभागाचे एक वववशष्ठ पतन गृवहत धरून n मध्ये फरक केल्यास होिारा पवरिाम आ. ९ 
मध्ये आरेवखत केला आहे. जर n = 0·5 असेल तर पषृ्ठवि सरळ असते आवि नालीचा तळ BI च्या 
रेषेसारखा एकादा मागण अनुसरतो. जर n 0·5 पेक्षा जास्त असेल तर पाण्याचा पषृ्ठभाग वि BCD प्रमािे 
उध्वणवदशनेे बवहगोल असतो. जर n = 1 इतका अगदी बरोबर असेल तर BCD परवलय (Parabola) 
असतो आवि त्याचा तळ KH प्रमािे समाुंतर वि असतो. जर n 0·5 व याुंच्या दरम्यान असेल तर तळरेषा B 
पासून सुरू होईल. जर n एकापेक्षा जास्त असेल तर तळरेषा सैद्धाुंवतकवरत्या नालीच्या वरच्या टोकाशी 
अनुंत खोलीपयंत पवतत होईल आवि नुंतर KH या रेषेपयंत साधारपिे जलद वर जाईल आवि ती H पयंत 
पोहोचावयाच्या आधी KH या रेषेला छेदील. आ. ८ मधील साुंडवयाकरता a आवि n याुंच्यात फेरफार 
करण्याचा रूपरेखेवरील पवरिाम आ. १३ त दाखववला आहे. 

 
जास्तीत जास्त काटकसर करण्याच्या दृष्टीने a आवि n ची अुंवतम वनवड (तेथील) 

प्रदेशरूपरेखेवर अवलुं बनू असते आवि अशी वनवड वनरवनराळ्या अुंदाजाुंचे पवरक्षि करूनच करता येते. n 
चे मूल्य a पेक्षा कमी बदलिारें असते म्हिून n चे पवरक्षिात्मक मूल्य प्रथम सामान्यपिे गृहीत धरण्यात 
येते. नुंतर a चे त्याला जुळिारे जास्तीत जास्त योग्य मूल्य काढण्यात येते आवि अशा तऱ्हेने ही विया या 
दोघाुंचा सवात उत्तम सुंयोग प्राप्त होईपयंत पुनः पुनः करण्यात येते. या वारुंवार करण्यात येिाऱ्या 
चाचण्याुंची सुंख्या प्रारुंवभक गवितीय अभ्यासाने कमी करता येते. 
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आ. १३ 

 
(२) गणितीय अदमास– 
 
साुंडवयाच्या माथ्यावर एखाद्या वववशष्ट अशा एकाच कबदूपाशी, जेवहा 
 

hv = 
nA, A 

असते (६) 
n+1 2T 

 
तेवहा d + y हे कमीत कमी असतात हे दाखववता येते. जेथे A हे के्षत्रफळ असते आवि T ही त्या कबदूपाशी 
पाण्याच्या समपाश्वाची (Prism) वरची रुुं दी असते; ककवा सूत्र ५ मध्ये बदल करून 
 

y = A (७) 2T 
 
असे सूत्र माुंडता येते. a अगर n च्या मूल्याची वनवड केल्यावर एखाद्या वववशष्ट कबदूपाशी जास्तीत जास्त 
काटकसर करता येण्याकवरता दुसऱ्याचे तत्सम मूल्य या सूत्रातून काढता येते. समलुं बी नाल्याच्या बाबतीत 
(आवि हा आकार सवणसामान्य आहे) सवणसाधारि समीकरिातील बीजगवितीय सुंवमश्रतेमुळे चाचिी 
पद्धती सवांत उत्तम ठरते. प्रथम नालीची खोली गृवहत धरावी. A आवि T सुंगवित करावे आवि समीकरि 
(६) वरून n च्या वववशष्ठ मूल्याकवरता) hv काढावा. 
 

नुंतर Q¹ = A√2hgv (८) 
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या समीकरिावरून तत्सम प्रस्त्राव सुंगवित करावा. जर पावहजे असलेल्या प्रस्त्रावा इतका Q असला तर 
पवरक्षिीय खोली बरोबर आहे असे समजाव ेनाहीतर नवीन चाुंचिी करावी. अशा तऱ्हेने V, x आवि n नक्की 
केल्यावर समीकरि ३ वरून a चे तत्सम मूल्य सुंगवि करण्यात येते. अशा तऱ्हेची a आवि n ची मूल्ये 
एकाद्या वववशष्ट अशा एकाच कबदूपाशी केलेल्या सुंगिनावर आधारलेली असतात. एकूि साुंडवयाच्याकवरता 
म्हिून ही सवांत उत्तम मूल्यें असतातच असे नाही. परुंतु जर ज्या कबदु कवरता ती सुंगवित केली आहेत तो 
योग्य प्रकारे वनवडला असला तर ववभाग (ऊ) मध्ये करण्यात येिाऱ्या चचेतील तुलनात्मक अुंदाजाकवरता 
जी पवरक्षिात्मक मूल्ये वनवडावी लागतात त्याकवरता त्याुंची मदत होईल. 
 

सुरवक्षततेकवरता धरिाच्या टोकाच्या समोरच्या काठाच्या बऱ्याच आत ही नाली सामान्यपिे 
खोदली पावहजे, म्हिून आ. १३ मध्ये D या कबदूजवळच्या माथ्याच्या खालच्या टोकापाशी बरेच खोलपयंत 
खोदकाम कराव ेलागते. पवरिामतः प्राथवमक समीकरिे ६, ७, व ८ याुंचा उपयोग करण्याकवरता हा एक 
सुंभावय कबदू वनमाि होतो. परुंतु इतर वनयुंत्रि कबदूकवरता मात्र पवरक्षिात्मक अुंदाजावरून चाचिी करावी 
लागेल. 
 
(ऊ) जलणवषयक णनयंत्रि कबदू— 

 
सामान्यतः आ. १३ तील D च्या जवळची आराखडा तयार करून वनधावरत केलेली खोली िाुंवतक 

खोलीपेक्षा जास्त असते. अशी खोली जलववषयक गरजेवर आधावरत केलेली नसून ती पूवी खुलासा 
केल्याप्रमािे कमीत कमी खुदाई होईल अशा तऱ्हेने वनवडलेली असते आवि याकवरता आ. ८ मध्ये 
दाखववल्याप्रमािे D पासून N या सुंपूिण खोल खोदकामातील तळाची खोली शक्य वततकी वर ठेविे अवश्य 
असते हे उघड आहे. N पाशी खोली िाुंवतक करून आवि D पाशी जरूर वततकीच खोली राहील अशी N 
या कबदूपाशी तळाच्या पातळीची वनवड करून हे साध्य करण्यात येते. N पाशी ही पातळी जरी जास्त खोल 
असली तरी जलववषयक वियेत अडथळा येिार नाही परन्तु त्यामुळे वनरथणक खोदकाम करावे लागेल. 

 
िाुंवतक खोलीच्या कबदूला जलववषयक वनयुंत्रक म्हितात. याकवरता आ. ८ मध्यें N येथे 

दाखवल्याप्रमािे नाली जवमनीच्या आत राहण्याकवरता जेथून ढाळ खडा करता येईल अशा कबदूजवळची 
जागा ही सवोत्कृष्ट होय. अथात वववशष्ठ पवरल्स्थतीत अन्य जागा शोधावी लागेल. उदाहरिाथण आ. १५ तील 
बोल्डरडॅमच्या साुंडवयाचे बाबतीत माथ्याच्या टोकापासून लगेच खालच्या बाजूस हा वनयुंत्रिकबदू आहे. 

 
वनयुंत्रि कबदूजवळचा प्रवाह िाुंवतकखोली जवळ असला पावहजे आवि तेवहा 
 

hv= 
A 

(७) 
2T 

 
असते तेवहा हे घडून येते. यातील खुिा सूत्र ६ प्रमािेच आहेत. वनयुंत्रि कबदूजवळील खालच्या ढाळाची 
पातळी अशी असली पावहजे की (खोली आवि वगेशीषण याुंच्यात खालच्या ढाळाची पातळी वमळवनू प्राप्त 
केलेला) उजाढाळ हा माथ्याच्या खालच्या बाजूच्या टोकाच्या जवळच्या उजेतून वाटेत होिारी हावन वजा 
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करून जी बाकी राहील वतच्याइतका असेल. अशा तऱ्हेने वनयुंत्रि स्थावपत केल्यावर जलववषयक सुंगिन 
पूिण करण्याुंत याव ेव रूपरेखा आरेवखत करावी. 
 
(ए) तुलनात्मक अंदाज— 

 
तळाची रूपरेखा पुरी होताच साुंडवयाच्या माथ्याच्या अनेक काटछेदाकरता आ. १२ मधील तत्वे 

लागू करावीत आवि त्यातून वनष्ट्पन्न होिाऱ्या नालीचे जागेच्या प्रदेशविणनात्मक नकाशावर आरेखन करावे. 
नुंतर आ. १४ मधील डावया बाजूच्या ववभागातील अनेक विाुंपैकी एकावर एक कबदू (a) प्राप्त करता येईल 
अशा तऱ्हेने साुंडवयाच्या खचाचे अुंदाजपत्रक तयार करावे. a ची आिखी जास्त चाचिीमूल्ये गृहीत धरून 
आवि खचाची आिखी अुंदाजपत्रके तयार करून अनेक कबदूुंचे सुंगिन करावे आवि त्यावरून आ. १४ a 
मधील विाुंपैकी एक वि आरेवखत करावा. n च्या चाचिी मूल्याचा बरोबर उपयोग करण्याकरता a चे 
वबनचूक मूल्य या विाच्या सवात खालच्या कबदूवरून प्राप्त करता येईल. नुंतर n चे नव ेमूल्य गृहीत धराव े
आवि अशी विया वारुंवार करावी व रेखाकृतीत दाखववल्याप्रमािे अशा तऱ्हेने अन्य वि आरेवखत करावे की 
a आवि n याुंची सवात सोयीस्कर जोडी वमळाली हे स्पष्ट वहाव.े आ. १४ b मधील वि आ. १४ a मधील 
प्रत्येक विाुंतील सगळ्याुंत तळाुंतील कबदू n च्या तत्सम मूल्याुंशी आरेवखत करून काढण्याुंत आला आहे. 
 

 
आ. १४ काटकसरीचे खचाचे वि 

 
वदलेल्या उदाहरिावरून असे वदसून येईल कीं, n चे सवोत्कृष्ट मूल्य ०·७५ असून तत्सम a चे 

अुंदाजी मूल्य ०·२५ आहे. 
 

(ऐ) माथ्याचे णनमज्जन :– 
 
आकृती ९ आवि १३ मधील B पाशी प्रस्रावात मोठ्या प्रमािात घट न येता पाण्याच्या खाली वकती 

प्रमािात बाुंध ठेवता येईल हे खचात होिाऱ्या बचतीच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. आ. ९ वरून हे उघड 
होईल कीं, B P या अनु्ेय वनमिन रेषेपासून खालच्या बाजूकडे (d+y) मोजून तळातील रुपरेखा प्राप्त 
केलेली आहे. प्र. ११ च्या अ. ३ (m) मध्ये वनमिनाचा प्रस्रावावर होिाऱ्या पवरिामासुंबुंधी उहापोह 
करण्यात आला आहे. बऱ्याच खोलीपयंत वनमिनाने प्रस्राव फक्त अगदी हळूहळू कमी होतो आवि B या 
कबदूपासून खालच्या बाजूकडे पुच्छाजलाची खोली कमी होते. एकुं दर प्रस्रावात गुंभीर घट न होता 
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जलशीषाच्या ½ अगर ⅔ पयंत B पाशी माथा बुडववता येतो. अशा अधणवट वनमवित पवरल्स्थतीत सूत्र ६ 
आवि ७ अगदी काटेकोरपिे वापरण्यात येत नाहीत, कारि (अशा ल्स्थतीत) अुंतःप्रवाह अल्स्थर असतो. 
अथात कोित्याही सामान्य पवरल्स्थतीत ही (सूते्र) पुरेशा वबनचूकपिे लागू होतात आवि त्यातील वनष्ट्कषण 
पुढे देण्याुंत येिाऱ्या पद्धतीने तपासण्यात येतात. काही वळेा भारी वनमिन गृहीत धरिे इष्ट असते व 
त्याकवरता प्रस्रावातील झालेल्या घटीची भरपाई करण्याकवरता उत्पलवनालीची खोली वाढवावी लागते. 
ही प्रविया कोठपयंत चालू ठेवावयाची ती सीमा चाचिीअुंदाजावरून वनवित करता येते. 

 
(ओ) (पाण्याचा) िूग (Sweil) आणि णवकु्षब्धपिाकणरता (Turbulance) तरतूद :— 
 

नालीच्या काठावरून अगर अस्तराच्या माथ्यावरून पािी पडू नये म्हिून जरूर असिाऱ्या मुक्त 
बाुंधाचा अुंदाज करावा लागतो. वगेाुंच्या ववषम वायामुळे आवि (नालीत) पडिाऱ्या पाण्यामुळे आत ओढून 
घेतलेली हवा कोंडली गेल्यामुळे वनमाि होिारा ववक्षबु्धपिा आवि फूग याकवरता तरतूद करावी लागते. 
फूग वकती येईल याबद्दलची सुंख्यात्मक मावहती दुर्ममळ असते. आ. ८ मधील साुंडवयाच्या लहान 
आकाराच्या प्रवतमानावर हाइुंड्ड्स याुंनी जे प्रयोग केले त्यावरून असे वदसून आले कीं ही फूग ० ते १० टके्क 
म्हिजे सरासरीने ४ टके्क येते. या फुगीवशवाय नालीच्या बाहेरच्या बाुंधावर आडवया प्रवाहामुळे तरुंग 
(Surge) वनमाि होतो. आ. ८ मधील साुंडवयाचे बाबतीत हे पवरिाम महत्वाचे नवहते, कारि नालीच्या 
पाठीमागची उुंची सवण वठकािी जरुरीपेक्षा जास्त होती. 

 
जेथून अुंतःप्रवाह सुरू होतो त्या कबदूच्या खालच्या वदशनेे जसजशी कोंडलेली हवा बाहेर पडते, 

तसतसे ही फूग कमी होण्याकडे वतचा कल असतो. मात्र असमतोल प्रवाहामुळे नालीत [उध्दु्रत केलेल्या 

ग्रथातील] बऱ्याच लाुंब अुंतरापयंत आडवयावतडवया लाटा वटकून राहतात. अशा काही अवस्था असतात की 
तेथे या बाबीला फार महत्व येते. 

 
(औ) बोल्डरडॅमचे सांडवे :— 

 
बोल्डर डॅमवर २ नाल्या असलेल्या साुंडवयाुंची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक नाल्याची 

अत्युच्च पुराचेवळेी दर सेकुं दाला २००,००० घ. फू. इतकी धारकता असते. यापैकी एका नालीमधील 
काटछेद आ. १५ मध्ये दाखववला आहे. येथे बोगद्याच्या प्रवशेद्वारापाशी फुगीकवरता काळजीपूवणक तरतूद 
करण्याची जरूरी पडली आवि बोगद्यातील आडवा प्रवाह कमीत कमी होईल अशा सुंिमिाची योजना 
करावी लागली. आवि या आवि इतर लक्ष्याकवरता [बोल्डर कॅं वनआॅंन प्रोजेक्टस फायनल वरपोटण–भाग ६, हायड्रावलक 

इन्वहेल्स्टगेशन्स, बुल. १. माँडेल स्टडीज आॅंफ ल्स्पत्वेज, यु. एस. ब्यरूो रेक्लमेशन, हेन्वर, कोलो,१९३८.] भरपूर प्रवतमान चाचण्या 
करण्यात आल्या. 
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आ- १५ 

 
आ.१५ त दाखववल्याप्रमािे नालीच्या तळापेक्षा बोगद्याच्या प्रवशेद्वाराची उुंची जास्त ठेववली आहे. 

तसेच बोगद्याच्या आुंतील प्रवाह सुधारावा म्हिून त्याचे प्रवशेद्वार आडवया पातळीत “ऑफसेट” केले आहे 
आवि त्यामुळे “पोटणलच्या” माथ्याच्या बाजूवर एक पायरी वनमाि झाली आहे. पोटणलच्या लगेच खालच्या 
बाजूला विरेषीय बोगद्याच्या इन्वटणची रूपरेखा फवाऱ्याच्या प्रके्षपथावरून वनवित करण्यात आली आहे 
आवि ११ वया प्रकरिातील वववचेन केलेल्या पवरवाही माथ्याचे बाबतीत लागू पडिारी तत्वे येथेवह 
वापरण्यात आली आहेत. बाुंधकामाचा आकार चाचिी करून वनवित करण्यात आला आवि जलववषयक 
प्रवतमानाुंच्या सहाय्याने तपासण्यात आला. 

 
(क) णवद्यमान रचनांची तपासिी 

 
(१) जलणवषयक सूत्र 

 
मयादा लागू असलेल्या वववशष्ट पवरल्स्थतीचे बुंधन नसिारी नवीन सुंकल्पवचते्र तयार करताना 

उपयुक्त वहावी हा पूवी वदलेल्या मावहतीचा उदे्दश आहे. सध्याुं अल्स्तत्वात असलेल्या नालीच्या 
ववश्लेषिाकरता वववहत आकार आवि उतार अनुरूप असावे लागतात अशा आवि जेथे अुंतःप्रवाह ववषम 
असतो अशा नालीच्या अवभकल्पनेकरता त्याच प्रकारची जलववषयक तत्वे लागू करावी लागतात. ∆ k च्या 
पवरवमत मूल्यास मूलभतू सुंवगे समीकरि स्थूलपिे लागू करण्याकरता ते खालीलप्रमािे वलवहता येईल : 
[जुवलयन हाइुंड्ड्स–“साईड चॅनेल ल्स्पटचेज” रॅ. अ. सो. वस. इुं. खड ८९, १९२६, पा. ८८१.] 

 

∆M 
= 

Q∆V 
+ 

q ( V+∆V ) (१०) ∆X g∆x g 
 
व त्यावरून खालील समीकरि प्राप्त कराव.े 
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∆y = 
Q1 (V1 + V2) [ ∆ V + qv2 ∆ x ] (११) 
g (Q1 + Q2) Q1 

 

जेथे ∆ y हे ∆ x लाुंबीच्या पट्यातील पाण्याच्या पषृ्ठभागाच्या विाचे पतन आहे. ∆ M आवि ∆ V 
त्याला अनुरूप असिारा सुंवगे (Momentnm) आवि वगे Q1 आवि V1 हे त्या आटोक्याच्या (Reach) 
वरच्या टोकाशी असिारे प्रस्राव आवि वेग, Q2 आवि V2 हे त्याचप्रकारे खालच्या टोकाशी असिारे प्रस्राव 
आवि q हा माथ्याच्या दरफुटाचा अुंतःप्रवाह आवि g हे गुरुत्वाकषणि आहेत. 

 
एकामागून एक छोया छोया आटोक्याुंना एकदा का प्रस्थान कबदू वमळाला की समीकरि ११ 

लागू करून एक जलपषृ्ठ वि प्राप्त करता येते. हे चाुंचिी पद्धतीने केले जाते. एखाद्या वववशष्ट जागी ∆ x 
लाुंबीच्या आटोक्याुंची वनवड करून Q1 आवि Q2 प्रथमतः वनवित करण्यात येतात. एखाद्या टोकाजवळची 
खोली मावहत असेल तर त्या टोकाजवळचा वगे सुंगवित करता येतो. नुंतर दुसऱ्या टोकाजवळ एक 
पवरक्षि खोली गृहीत धरून त्यावरून उरलेला वगे सुंगवित करण्यात येतो. ∆ y चे मूल्य प्राप्त 
करण्याकवरता वरील प्रमािे प्राप्त केलेली मूल्ये ११ वया समीकरिात वापरावीत. हे मूल्य आवि अुंदावजत 
घषणि (मूल्य) याुंची बेरीज दोन्ही टोकाच्या पातळीमधील ऊजा ढाळातील (eneagy gradient) फरका 
इतकी असावी. हा (उजा ढाळ) खोली व वगेशीषण याच्या बेरजेत पूरपातळी वमळवनू काढण्यात येतो. हे जर 
साध्य झाले नाही तर नवीन पवरक्षि खोली गृहीत धरावी व वरील सुंगिना पुनः करावी. 
 
(२) णनयंत्रिाचे स्थान— 

 
११ व ेसमीकरि वापरण्यापूवी ज्या प्रस्थानाच्या जागेजवळचा वगे मावहत आहे ती जागा प्राप्त केली 

पावहजे. अशी खोली िाुंवतक कबदूतून वरून खालपयंत जाईल अशा वनयुंत्रि स्थानाजवळ प्रस्थानाची जागा 
वनवजडण्यात यावी. पूवी उहापोह केल्याप्रमािे नवीन अवभकल्पनेत हे स्थान ठरविे वजतके सोपे असते 
तसे याबाबतीत (सोपे) नसते. 

 
जर आ. ८ मधील D आवि N मधील नालीचा ढाळ िाुंवतक खोलीच्या वळेचा प्रवाह तोलण्यास 

अपुरा असेल आवि N खोली जरूरीपेक्षा जास्त असेल तर वनयुंत्रिाचे स्थान N च्या जवळ ठेवाव ेलागेल. 
जर D आवि N मधील ढाळ िाुंवतक खोलीच्या वळेचा प्रवाह तोलण्यास जरूरीपेक्षा जास्त असेल तर 
वनयुंत्रिस्थान D च्या जवळ येईल ककवा काुंहीशा वरच्या कबदूजवळ येईल. D पासून वरच्या बाजूस 
घषणिाच्या शक्तीखेरीज आत येिाऱ्या पाण्याच्या जडत्वामुळे वनमाि होिारी प्रवतरोध शक्तीही अल्स्तत्वात 
असते व वतच्यामुळे वनयुंत्रिाुंत बाधा येते. जर D पासून लागलीच वरच्या बाजूस नालीचा ढाळ हानी भरून 
काढण्यास आवि िाुंवतक खोलीचे वळेी प्रवाह चालू राहण्यास अपुरा असेल तर वनयुंत्रि D जवळ राहील. 
नाहीतर जेथे याकवरता जरूर वततका ढाळ असेल अशा आिखी वरच्या बाजूच्या एखाद्या कबदूजवळ 
वनयुंत्रिस्थान जाईल. 
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आ. १६ 

 
D च्या वरील बाजूस वनयुंत्रिाचे प्रत्यक्ष स्थान वनवित करिे गुुंतागुुंतीचे असते. कारि िाुंवतक 

खोली, जडत्वीय प्रवतरोध आवि प्रवाह हे सवण अल्स्थर असतात आ. १६ त अशा तऱ्हेच्या समस्येस तोंड 
देण्याकवरता एक पद्धत सुचववली आहे. नाली वनरवनराळ्या आटोक्यात (Reach) ववभागण्यात येते आवि 
प्रत्येक आटोक्याच्या अखेरीस प्रस्त्रावाचे आवि िाुंवतक खोलीचे सुंगिन करण्यात येते. जर िाुंवतक 
खोलीच्या वळेचा प्रवाह सवणत्र असला तर त्यामुळे वनमाि होिारा जडत्वीय प्रवतरीध आवि घषणि हानी 
याुंचा अुंदाज काढण्यात येतो आ. १६ त E जवळ दाखववल्याप्रमािे माथ्याचा खालच्या (down stream) 
टोकाच्या समोर एकाद्या कल्ल्पत पातळीवर सुरवात करून आवि जडत्वीय प्रवतरोध आवि घषणिहानी एकत्र 
करून EF वि आरेवखत करिे शक्य होते. जर खोली सगळीकडे िाुंवतक असेल तर त्यावळेी पाण्याच्या 
पषृ्ठभागास अशा विाची जरूरी असते. (ज्यावळेी E ची अखेरची पातळी कल्ल्पत असते) ती अवस्था वनमाि 
करण्याकवरता लागिारी तळातील रूपरेखा HG या विावर िाुंवतक खोलीच्या खाली मोजता येते. जेथे J 
या कबदूजवळ वनयुंत्रक असतो तेथे त्याच स्थानाजवळ KL या प्रत्यक्ष तळाची स्पशणरेषा आवि HG या विाची 
स्पशणरेषा समाुंतर असतात. J च्या डावया बाजूकडे िाुंवतक प्रवाह चालू राहण्याकवरता लागिारा ढाळ 
प्रत्यक्ष ढाळापेक्षा जास्त असतो आवि उजवया बाजूकडे तो कमी असतो आवि ही अवस्था वनयुंत्रि वनमाि 
होण्याकवरता आवश्यक असते. KL सरळ असिे अगत्याचे नाही. ज्याुंच्या दरम्यान जलोच्छाल आहेत असे 
दोन अगर अवधक वनयुंत्रि कबदू असण्याचीही शक्यता असते. 

 
(ख) पुच्छजल वक्र :— 
 

वनयुंत्रकाचे स्थान वनवित केल्यावर ११ वया प्रकरिातील अ. ५ मध्ये खुलासा केल्याप्रमािे सूत्र ११ 
ने सुंगवित केलेल्या जडत्वीय प्रवतरोधाकवरता सवलत ठेऊन दोन्ही बाजूस पुच्छजल वि पवरगवित 
करण्यात यावा. 
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(ग) सांड्याच्या खालच्या बाजूची नाली :— 
 
ववववध प्रकरच्या बाुंधकामाच्या सखोल मावहतीकवरता व पाश्वणपात्री साुंडवयापासून नदीपयंतच्या 

प्रवविकेचे अवभकल्पनेकरता अ. (१) पहावा. 
 

३—कूप सांडवे 
 
ज्याला कधी कधी “मॉर्मनग ग्लोरी” असे सुंबोधण्यात येते अशा कूप साुंडवयाला उभ्या व एका बाजूस 

पसरत्या नाळक्यासारखा आकार असतो. त्याचा माथा हा साुंडवयाचा ओठ असे म्हितात येईल. त्याचे वचत्र 
आ. १७ त दाखववले आहे. धरिाच्या बाुंधकामातून अगर धरिाच्या बाजूने नेलेल्या L च्या आकाराच्या 
बवहद्वार नवलकेशी नाळके जोडलेले असते. 

 

 
आ. १७. मानक साुंडवा व सपाट माथ्याचा कूप साुंडवा याुंची तुलना 

 
कूप साुंडवयाचे दोन साधारि प्रकार आहेत. पवहल्या प्रकारात मानक माथा असतो (पहा. अ. २ प्र. 

११) व दुसऱ्यात सपाट माथा असतो. आ. १७ त या दोन्हीची तुलना करण्यात आली आहे. सपाट माथ्याच्या 
साुंडवयात “ववअर ववभाग व अववरोध पतन होईल असा ववभाग” असे दोन भाग असतात. त्या वठकािी 
अववरोध पडिाऱ्या पाण्याच्या फवाऱ्याच्या (Jet) पथाशी जुळिारा साुंडवयाचा आकार असतो, आवि त्याुंत 
पाण्याने सुंपूिणपिे भरलेला आहे असा उभा कूप–ववभाग समाववष्ट केलेला असतो. या उभ्या कूप 
ववभागाच्या खालच्या बाजूस कोपरा आवि आडवी नवलका असते. 
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मानक माथ्याच्या साुंडवयाचीवह रुपरेखा अशीच असते. फक्त तीत ववअर ववभाग नसतो आवि 
माथ्यापासून अलग होताच पािी अवनबणन्धपिे पडण्यास सुरवात होते. या उलट सपाट माथ्याच्या 
साुंडवयावर पािी अवनबंधपिे पडण्यास सुरवात होण्यापूवी ते माथ्याकडे सपाट उतारावरून नेले जाते. 

 
मानक माथ्याच्या साुंडवयाला कमी वयासाचा माथा लागतो हा फायदा आहे कारि सपाट माथ्यापेक्षा 

याचा प्रस्त्राव गुिाुंक जास्त असतो. कारि पवहल्या प्रकारात दुसऱ्यापेक्षा वयास फक्त सुमारे ७५ टके्क असतो. 
बाकीच्या गरजा जर पुऱ्या करता आल्या आवि आ. २० मध्ये दाखववल्याप्रमािे जर हा साुंडवा बुरजासारखा 
बाुंधला तर अथातच मानक माथ्याचा साुंडवा जास्त फायदेशीर असतो. 

 
सपाट माथ्याच्या साुंडवयाचे नाळके जास्त लहान असते. आ. १७ मध्यें दाखववल्या प्रमािे 

माथ्यापासून खाली ४६ फूट अुंतरावर त्याचा वयास दुसऱ्या प्रकारात लागिाऱ्या वयासापेक्षा अुंदाजे फक्त ३९ 
टके्क आहे. म्हिून जेवहा आ. २३ मध्ये दाखववल्याप्रमािें साुंडवा खडकात खोदावा लागतो तेवहा तोच प्रकार 
नेहमी पसुंत केला जातो. 

 
मानक माथ्याच्या साुंडवयाचा उभा कूप ववभाग नेहमीच काहींसा लहान वयासाचा असता. कारि 

उभ्या वदशनेे (वाहिाऱ्या प्रवाहाच्या) वगेाकवरता जे (जल) शीषण hv उपलब्ध असते ते काहीसे जास्त असते. 
परन्तु हा फरक प्रायः वकरकोळ असतो. वनराुंळा पवरच्छेद कोपरापयणन्तच उपलब्ध असलेल्या उभ्या 
अुंतरापेक्षा अवनबधं पतन ववभागाची उुंची (आ. १७) जास्त असू शकते. अशावळेी जरी साुंडवा बुरजाच्या 
आकाराचा असला तरी सपाट माथ्याच्या अगर वमश्र स्वरुपाच्या साुंडवयाचा उपयोग करावा लागेल नाहीतर 
साुंडवयावरील जलशीषण वाढवाव ेलागेल आवि पवरिामतः वयास जास्त लहान होईल आवि जलाशयातील 
पाण्याची पातळी माथ्यावरील दरवाज्याच्या सहाय्याने कायम राखावी लागेल. 

 
या लेखाुंत साुंडवयाुंच्या दोन सामान्य प्रकाराुंचा ववचार केला जाईल. वाचकाुंची पाश्वणभवूम तयार 

असल्याने सुंवमश्र साुंडवयाचे सुंकल्पवचत्र (deslgn) तयार करण्यात अडचि येिार नाही. 
 
(अ) मानक माथ्याचा सांडवा :— खुलाशात्मक उदाहरि म्हिन आ. ८ मध्ये मानक माथ्याच्या 

साुंडवयाचा छेद दाखववला आहे. धारदार माथ्याच्या बाुंधावरून पडिाऱ्या पाण्याच्या फवाऱ्या खालील जागा 
केवळ काँन्िीटने भरुन “मानक माथा” कसा प्राप्त केला जातो. याच्या विणनाकवरता वाचकाुंनी प्र–११ 
मधील अ–२ पहावा. त्याच सामान्य तत्वास अनुसरून मानक माथ्याच्या कूपसाुंडवयाचा आकार प्राप्त 
करता येतो. फक्त त्याचा माथा वतुणळाकार असतो. व (जल) झोताुंना वववशष्ट प्रकारचे आकार येतात. 

 
R या वत्रज्येच्या धारदार माथ्याचा गोलाकार, खया, धारदार मानक साुंडवयाकवरता वनरवनराळ्या 

जलशीषाचे गुिोत्तर धरून त्याची वनःसारिक्षमता व खालच्या ‘नॅप’ (Nappe) चा आकार ठरववण्याकवरता 
प्रयोग [कॅं प अॅंड हो “टेस्ट ऑफ सक्युणलर ववअसण” वस. इुं. एवप्रल १९३९ पा. २४७ आर, बी. युपाँट, “वडटवमंनेशन ऑफ अुंडर नॅप ओवहर ए शापण 
िेस्टेड ववअर, सक्युणलर इन प्लॅंन वुइथ रेवडअल अप्रौच” केस स्कूल ऑफ अप्लाईड सायन्स या सुंस्थेस १९३७ मध्ये सादर केलेला प्रबुंध.] 
करण्यात आले आहेत. हे प्रयोग अगदी क्षलु्लक आगमन वगे धरून (Veloceity of approwch) करण्यात 
आले. बऱ्याच प्रमािाुंत असलेल्या आगमन वगेासुंबधी मावहती उपलब्ध नाही. 

 
मानक माथ्याच्या कूप साुंडवयाचे सुंकल्पवचत्र तयार करण्याकरता लेखकाने या प्रयोगाुंच्या 

अहवालातील आधारसामग्रीचा (Data) उपयोग केला आहे. जेथे सुंदभण वदलेला नाही तेथे लेखकाने 
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आपली तारतम्यबुद्धी आवि आधार सामग्रीच्या वयाप्तीचा (Extention) उपयोग केला आहे. वनराळा 
पवरच्छेद सुंकल्पवचत्रातील पुढील टप्याच्या मावहतीवरकता आ. १८ चा सुंदभण घेतला आहे. त्यावरून वदसून 
येईल की आकृतीत दशणववल्याप्रमािे सैद्धाुंवतक “धारदार माथ्या” वरील प्रवाहावरून “साुंडवयाच्या माथ्या”चे 
सुंकल्पवचत्र भावकत केले आहे. 

 
(१) साुंडवयाच्या माथ्यावरील लागिारी क्षमता Q आवि अनु्ात अत्युच्च शीषण h, ज्याच्याखाली 

साुंडवा काम देऊ शकला पावहजे, ही खाली वदली आहेत. 
 
उदाहरिाथण – असे गृहीत धरा की 

Q = ३०,००० से. फू. आवि 
h = १०·०० फू. व 

 
(२) धारदार माथ्यावरील कामचलाऊ शीषण H हे ११·२ फूट आहे असे गृहीत धरा. 

 

 
आ. १८ मानक माथ्याच्या कूप साुंडवयाचे उदाहरि 

 
(३) धारदार माथ्याच्या बाुंधाची वत्रज्या, R चे मूल्य ५०·० फूट आहे असे तात्पुरते धरा. 
 
 
 
 
 

यावरून H = ११·२ = ०·२२४ R ५० 
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(४) यू पॉटच्या [तळटीप ७, वरील प्रमािें] मावहतीवरून लेखकाने आ. १९ तयार केली आहे तीवरून 
असे वदसते की H/R = ०·२२४ असताना प्रस्राव गुिाुंक C = ३·३११ असतो. 

 
(५) नुंतर माथ्याच्या दर अनुरेखीय फुटाला q हा प्रस्राव काढा. 

 
q = CH = ३·३११3/2 x ११·२ ३/२ = १२४·१ 

 
(६) यावरून आपिास हवी असलेली वत्रज्या R खालील प्रमािे वमळते. 
 

R= 
Q ३०,००० 

= ३८·५ फूट, 2πq २ × ३·१४१ × १२४·१ 
 

(७) R चे ३८·५ फूट हे मूल्य गृहीत धरलेल्या R च्या ५० फूट मूल्याइतके नसल्याने, ३ ऱ्या 
बाबीकवरता R चे नवीन मूल्य गृहीत धराव ेलागेल आवि ही विया ६ वया बाबीत प्राप्त केलेले R चे मूल्य बाब 
३ मध्ये गृहीत धरलेल्या R च्या मूल्याइतके येईपयंत पुनः पुनः करावी लागेल. 
 

 
आ. १९ 

 
याप्रमािे बाब ३ मध्ये R चे ३८·८ फूट हे बरोबर मूल्य धरून आपिाला असे आढळते की, 
 

H/R = ०·२८८७ 
C = ३·२८२ 
q = १२३·२ 
R = ३८·८ 

 
(८) H च्या बाब २ मधील तात्पुरत्या ११·२ फूट या मूल्याकवरता आपि आता वनष्ट्कषण काढले आहेत 

आवि आता हे बरोबर आहे की नाही हे ठरववले पावहजे. 
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(९) धारदार माथ्यापासून ववलग झाल्यावर खालच्या नॅपचा उभार (Rise) r, कॅप आवि होव े[उद्धतृ 

केलेल्या ग्रुंथातील] याुंच्या खालील सूत्रावरून उपलब्ध करता येतो. 
 

r 
= ०·११ – 

०·१० H 

H R 
 

r = ०·११×११·२ – 
०·१०×११·२×११·२ 

= ०·९०९ 
३८·८ 

 
(१०) यावरून साुंडवयाच्या माथ्यावरील शीषण h हे  
 

H = H – r = ११·२ – ०·९०९ = १०·२९ येते. 
 
बाब १ प्रमािे h चे हे मूल्य h = १०·०० इतके नसल्याने बाब २ मध्ये H चे नवीन मूल्य धरले पावहजे आवि ही 
विया बाब १० मधील h चे अुंवतम मूल्य १० येईतो पुनः पुनः केली पावहजे. याकरता बाब २ मध्ये H चे योग्य 
मूल्य १०·९ आवि बाब ३ मध्ये R चे योग्य मूल्य ४०·३ धरून खालीलप्रमािे मूल्ये प्राप्त करावीत. 
 

H/R = ०·२७०३ 
C = ३·२९४ 
q = ११८·६ 
R = ४०·३ 
r = ०·९० 
h = १०·० 
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आ. २० ककग्सस्ले धरिावरील कूप साडंवा (सेंरल नेब्रास्का–साविजणनक णवदु्यत् आणि कसचाई णविाग) 

 
(११) धारदार माथ्याच्या बाुंधावरून पडिाऱ्या झोताचे आरेखन करिे ही पुढची पायरी होय. 

याकरताुं झोताचा कमाल उभार r खेरीज करून, बाकीच्या बाबी यु पाँटच्या प्रबुंधाुंतील आधार 
सामुग्रीवरून प्राप्त करण्याुंत आल्या. पूवी खुलासा केल्याप्रमािे r या कमाल उभाराकरताुं कॅप आवि हो 
याुंची आधारसामुग्री वापरण्यात आली. 

 
धारदार माथ्याचा बाुंध हे मूळस्थान (Origin) धरून खालच्या नॅपचे (under nappe) वनदेशाुंक 

आ. २१ मध्ये वदले आहेत. 
 
१ या कबदूकरताुं जेथे y = १० आहे, 
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y = १०·० = ०·९१८ H १०·९ 
 
आ. २१ वरून H/R = ०·२७०३, असल्यास x/H = १·४ येईल 

म्हिून x = १·४ × १०·९ = १५·२७ 
 

 
आ. २१. मानक माश्याच्या साडं्या करता खालची नॅप 
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(१२) धारदार माथ्याच्या खालील झोताच्या बाहेरच्या बाजूकवरता X O चे मूल्य खालीलप्रमािे 
प्राप्त करता येते. 

 

 
 
येथे R0 हा त्या पातळीवरच्या खालच्या नॅपची वत्रज्या आहे. या समीकरिाुंत उदग्र वगेाकरताुं (y + 
०·३८७h) हे शीषण उपलब्ध आहे. २ या कबदूकरताुं R0 = R – x = ४०·३० – १५·२७ = २५·०३ आवि y = 
१०·० 

 

 
 
X0 = २२·६६ 
 
(१३) याप्रमािे विया करून आपल्याला असे वदसून येते की जेवहा x0 = ४०·३० आवि y = ४३·२० 

असतात तेवहा “वरची नॅप” साुंडवयाच्या मध्यरेषेचा छेद करते. या कबदूपाशी ज्याला “िौच” असे म्हितात 
तेथे शक्तीचे फुगवयामध्ये पवरवतणन होते आवि आडवया वदशचेा जलवगे नाहीसा होतो. हे आ. १८ व आ. 
२२ मध्ये दाखववल्याप्रमािे िौचच्यावर घडून येते. 

 
फुगवयाच्या माथ्याची कोवट y/H आ. १९ (यू पॉट) मध्ये दाखववली आहे आवि H/R = 

०·२७०३ असल्याने या उदाहरिाकवरता त्या फुगवयाचे स्थान y = १·९ X १०·९ = २०·७ फुट इतके 
धारदार माथ्याच्या खाली आहे. प्यास िॉचच्या पातळी खालून आपि खालीलप्रमािे चालू या : 

 
(आ) प्रस्राव नणलका– आतापयंत आपि घषणिाची उपेक्षा केली कारि आ. १८त दाखववलेल्या 

आकारमानाच्या साुंडवयाकवरता माथ्यापासून िॉचपयंतची घषणिहानी अल्प असते आवि ती ववचारात 
घेतली तरी ही उपेक्षा आपल्या प्रमेयाला लागिाऱ्या अचुकतेच्या मयादेच्या बऱ्याच आत असते. वशवाय ती 
ववचारात घेिेही अडचिीचे असते म्हिून ती ववचारात घेतलेली नाही. परन्तु िॉचच्या खाली उभा कूप, 
कोपरा व आडवा अगर जवळ जवळ आडवा भाग समाववष्ट असलेल्या नवलकेची तरतूद केलीच पावहजे की 
ज्यामध्ये घषणिहानी पुष्ट्कळच असेल. 

 
गरजेइतक्या आकाराप्रत पोहोचेपयंत िीचच्या खालच्या नवलकेच्या उभ्या कूपा (Shaft) चा वयास 

कमी कमी करत जावा. नवलकेचा गरजेइतका आकार येण्याकवरता उभ्या कूपाचा वयास खालीलप्रिािे 
प्राप्त करता येतो. 
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आ. २२ ककग्स्ले धरिाच्या कूप साुंडवयाची चाुंचिी-(केस स्कूल ऑफ ॲप्लाइड सायन्स येथील जी. ई. बान्सण याुंनी 

केली) 
 
एकाद्या वववशष्ट पातळीच्यावर R1 ही कूपाची वत्रज्या असली आवि hv हा त्याच पातळीवर उपलब्ध 

असिारा वगे असला तर 
hv = y + ०·३८७ H – ƒ1 – ƒ2 

 

जेथे f1 ही माथ्यापासून िॉचपयंतची घषणि हानी आहे आवि f2 ही िॉचपासूनच्या पातळीपयंतची घषणि हानी 
आहे. जलववषयक सामान्य तत्वावरून ही वनवित करता येतात. 
 

 
 
३ऱ्या कबदूकवरता y = ५५. आहे. f1 = ०·३ आवि f2 = ०·४ धरा. यावरून R1 = १२·४८ येतो. 
 

वर उल्लेख केल्याप्रमािे नवलकेचा योग्य आकार प्राप्त होईपयंत अशा प्रकारे उभा कूप कमी कमी 
करता येतो. जसे शीषण उपलब्ध असेल त्याप्रिािे प्रस्राव Q त्याुंतून जाऊुं  शकेल असा नवलकेचा आकार 
असला तरच त्याला योग्य आकार असें म्हिताुं येईल. उदाहरािण ३ऱ्या कबदूजवळ जर योग्य आकार 
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वमळाला असताना ज्याअथी ३ ऱ्या कबदूवरील सुंपूिण शीषण, वगे वनर्ममती घषणि आवि अन्य हानी भरून 
काढण्यात खचण झालेले असते त्याअथी उरलेले घषणि हावन भरून काढण्यास उपलब्ध असलेले शीषण ३रा 
कबदू आवि प्रस्राव नळीचे वनगणमद्वार याुंच्या पातळीतील फरकाइतके असते. 

 
तथावप पी. एच. जीवनशने याुंनी असे नजरेस आिले आहे कीं कूप साुंडवयाचे बाबतीत 

कोपऱ्याजवळ एक महत्वाचा घटक असतो आवि काुंही उदाहरिाुंत त्याचेकडे दुलणक्ष केले गेलेले असेल. P 
हा कोपऱ्याच्या गृहीत (given) काटछेदाजवळचा सरासरी दाब असूुं द्या. 

 
Pa = समुद्रसपाटीपासचा अुंदाजी ३४ फूट जलशीषाइतका वातावरिातील दाब. 
 
Pc = कें द्रोत्सारी बलामुळे कोपराच्या आतल्या बाजूवरील दाबातील घट. 
 
Pv = सुमारे एक फूट पाण्याइतका पाण्याचा बाष्ट्पदाब (पहा – बाष्ट्पसारिी) वाकिाच्या आतल्या 

बाजूवरील वनरपेक्ष (absolute) दाब खालील प्रमािे असतो. 
 

P = pa + (p – pc) 
 

साुंडवयाच्या प्रवतरूप चाचिीत pc पुष्ट्कळवेळा P पेक्षा जास्त असल्याने p–pc हा दाब मापीवरील पाठ्याुंक 
ॠि असतो. परन्तु मॉडेलमध्ये हे p–pc चे ॠिमूल्य pv या पाण्याच्या बाष्ट्पदाबा इतके, P हा वनरपेक्ष दाब 
कमी करण्यास क्ववचतच पुरेसे असते. 
 

परुंतु जेवहा मॉडेल आवदरूपाइतके वाढववण्यात (stepped up) येते तेवहा स्केल मॉडेलच्या 
प्रमािात p–pc ही वाढते परुंतु Pa ल्स्थरच असतो. म्हिून जेवहा pa–pc च्या ॠिमूल्यात वाढ होते आवि pa 
ल्स्थर रहातो तेवहा वनरपेक्ष दाब P कमी होतो आवि तो पाण्याच्या बाष्ट्पदाबादतका अगर त्यापेक्षा कमी असू 
शकतो. असे जर घडले तर गुंभीर पवरिाम वनमाि होण्याची शक्यता असते. गुंभीर प्रकारच्या 
वनवातनाबरोबरच कोपरा पाण्याने भरून राहिार नाही कारि आतली बाजू जलबाष्ट्पाने भरलेली असते. 
जर प्रस्राव ल्स्थर रावहला तर कोपऱ्यातील वगे वाढला पावहजे. कारि पाण्याने ते वयापल्यामुळे त्याचा छेद 
कमी झालेला असतो आवि जास्त वगे वनमाि करण्याइकवरता जास्त दाबाची गरज असते. 

 
जर p हा दाब अवधक वगे आवि घषणि वनमाि करण्यास पुरेसा नसेल तर साुंडवयाची क्षमता बरीच 

कमी होईल. 
 
कोपऱ्याच्या आतील दाबहानी बारकाईने पवरगवित करता येत नसल्याने अुंवतम अवभकल्पनेकवरता 

प्रवतमान वचत्रावरून चाचण्या घेण्याची आवश्यकता असते. सुंपूिण मॉडेलमध्ये आुंवशक वनवातल्स्थती वनमाि 
करून कोपराच्या जवळच्या प्रत्यक्ष अवस्थाुंची नक्कल करता येते. यामुळे मॉडेलच्या भोवतालचा वनरपेक्ष 
दाब आवि हवतेील दाब याुंचे गुिोत्तर मॉडेलच्या स्केल गुिोत्तराइतके करता येते. अथात याचा अथण हा की 
जेटचे ववयोजन (Separation) रोखण्याकवरता सैद्धाुंवतकवरत्या मॉडेलचे गुिोत्तर 1\pa–pv पेक्षा जास्त 
असता कामा नये. ते साधारिपिे १/३३ इतके असावे बहुधा ते काहीसे कमीच असावे. कारि आुंवशक 
वनवाल्स्थवत ल्स्थर राहण्या कवरता ज्या सोयी उपलब्ध असतील त्यावर ते अवलुं बून असते. 



 

अनुक्रमणिका 

पूवी उल्लेख केल्याप्रमािे कोपऱ्याचा आतमध्ये अवसामान्य दाब वनमाि होण्याकडे असलेला कल 
सुंतुवलत करण्याकवरता लागिारा दाब साचून रहावा म्हिून कूप पुरेशा लाुंबीपयंत सारख्या वयासाचा 
असला पावहजे. काही साुंडवयात, त्याची मापे अशी असतात की कोपऱ्याची पातळी ल्स्थर असल्याने जर 
मानक माथ्याच्या साुंडवयाचा उपयोग केला तर िॉचची पातळी वाजवीपेक्षा जास्त खाली जाते. अशा 
पवरल्स्थतीत सपाट माथ्याचा कूप साुंडवा अगर सुंवमश्र प्रकारचा साुंडवा स्वीकृत केला पावहजे. 

 
(इ) सपाि माथ्याचा कूप सांडवा–(Flat crested shaft spillway) Ford Curtz [“दी हायड्रॉवलक 

वडझाईन ऑफ दी शा्ट ल्स्पल्वे डेल्वहस वब्रज धरिाकरता आवि कायणकारी प्रवतभान वचत्रावरील जलवव्ान ववषयक चाचण्या” रॅ. अ. सो. वस. 
इुंवजवनअसण, १९२५, पान १.] याुंनी सपाट माथ्याच्या कूपसाुंडवयाच्या सुंकल्पवचत्राचे विणन केले आहे. लेखकान 
वशफारस केलेले काही ठळक फरक समाववष्ट करून त्याचा येथे फक्त गोषवारा देण्यात येईल. मूलभतू 
तत्वाकवरता पूवी केलेले मानक माथ्याच्या (standerd crested) साुंडवयाचे विणन वाचावे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ. २३. डेल्वहस वब्रज धरिावरील कूप साुंडवा. 
(इुं. न्यजू–रेकॉडण, जाने. २४, १९२४, पा. १४८) 

 
सपाट माथ्याच्या साुंडवयाचे सुंकल्पवचत्र तयार करण्याचे जरूर ते टप्पे खालीलप्रमािे आहेत. या 

सुंदभात आ. २३ मधील डेल्वहसवब्रज साुंडवयाची पवरल्स्थवत वनदर्मशत करिारी आ. २४ पहावी. 
 
(१) साुंडवा कायणवाही होताना लागिारी क्षमता Q आवि अनु्ात अत्युच्चशीषण, h, ही वदलेली 

आहेत. खालील उदाहरिात 
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Q = २७,०००० से. फू. 
h = ७ फूट. 
 
(२) दर रेखीव फुटास येिारा प्रस्राव खालील समीकरिाने वमळेल. 

 
q = Ch3/2 

हा साुंडवा सपाट माथ्याचा होिार असल्याने C चे सैद्धाल्न्तक मूल्य ३·०८७ असते. य.ू एस. 
भगूभीय सवेक्षिातफे प्रकावशत केलेल्या जलपुरवठ्या सुंबुंधीच्या वनबुंधात पान २०० वर सपाट माथ्याच्या 
साुंडवयाच्या अनेक प्रकारात स्वीकृत केलेली वयावहावरक मूल्यें वदली आहेत. डेल्वहस वब्रज साुंडवयाकवरता 
C चे २·९ हे मूल्य धरण्यात आले होते. तेथे वरच्या गोलाकार कोपऱ्याची वत्रज्या आवि माथ्यावरील शीषण 
याुंचे गुिोत्तर २·५/७ = ०·३६ होते. म्हिून q = २·९×७ ३/२ = ५३·७ से. फू. 

 
(३) माथ्याची अवश्य असिारी लाुंबी–  
 

l = 
Q 

= 
२७,००० 

= ५०३ फूट lq ५३·७ 

 
(४) आवि लागिारी वत्रज्या :– 
 

Rs = 
l 

= 
५०३ 

=८०·० 
फूट २ π २ π 

 
डेल्वहस वब्रज साुंडवयाकवरता साुंडवयाची बाहेरील वत्रज्या म्हिून ही वत्रज्या धरण्यात आली होती. 

परुंतु लेखकास वतचा उपयोग साुंडवयाच्या शीषाकवरता करिे पसुंत आहे व हे आ. २४ मध्ये दाखववले आहे. 
साुंडवयाची बाहेरची वत्रज्या 
 

R = Rs + r = ८० + २·५ = ८२·५ फूट 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ. २४.  सपाट माथ्याच्या साुंडवयाचे उदाहरि. 

 
(५) बाुंधाच्या अपरप्रवाही (upstream) वदशकेडे, काठा जवळ hf ही शीषणहानी खालील प्रमािे 

आहे– 
 

Q = Ch३/२ = ३.०८७ (h – f)3/2 
 

यावरून f=h [ १- ( C ) ²/³ ] ३·०८७ 
 
h = ७ व C = २·९ असताुंना 
f = ०·२९ फूट येते. 
 
(६) जलाशयातील पाण्याच्या पषृ्ठभागाची पातळी १०० आहे असे धरले आवि सवण प्रकारच्या 

हानीकडे दुलणक्ष केले असता साुंडवयातील ऊजा प्रवितेची उुंची (elevation) १०० – f = १००·०० – 
०·२९ = ९९·७१ इतकी येते. ही पातळी आ. २४ मध्ये आलेवखत केली आहे. 

 
(७) येथे आपला सपाट माथ्याच्या बाुंधामध्ये अुंतभूणत असलेल्या प्रवाहाुंच्या तत्वाशी सुंबुंध आहे. 

परुंतु, ज्याअथी साुंडवयाचा परीघ मध्यरेषेकडे एकसारखा कमी होतो आहे आवि ज्याअथी तीच तत्वें लागू 
असिे अवश्य आहे त्या अथी ववअरचा तळसुद्धा मध्यरेषेकडे झुकला पावहजे. R1 ही कुठलीही एक वत्रज्या 
असताुंना तळाची पातळी जर हवी असेल तर ऊजा प्रविातून d इतके अुंतर अनुप्रवाही बाजूकडे 
पुढीलप्रमािे मोजाव.े 

 

d= (h–f) ( Rs ) ³/² 

R1 
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जर R1 = ५०, d = ( ७ – ०·३ ) ( ८० ) 
2/3 

= ९·१६ ५० 

 
आवि बाुंधाच्या तळाची उुंची ९९·७१ – ९·१६ = ९०·५५ या पातळीवर असते. अशा तऱ्हेने बाुंधाच्या 

तळाचे आलेखन करता येते. 
 
(८) कुठल्याही जागेवरच्या पाण्याची खोली, 
 

h1 =  
२d 

या सूत्रानें प्राप्त, करता येते. 
३ 

 
जसे – जर R1 = ५० आवि d = ९·१६ असेल तर h1 ६·११ असते आवि त्यावरून जलपषृ्ठ 

आलेवखत करता येते. माथ्यावरचा अधोवि (drop down curve) बाुंधाच्या वरच्या टोकाबाहेर 2 h इतका 
लाुंबला आहे असे धरून स्थूल रेखावचत्र काढता येते. याप्रमाि वनवित केलेला साुंडवयाचा बाुंध–छेद R1 

च्या कोित्या तरी मयावदत मूल्याबरहुकूम पुरा केला पावहजे आवि अवनबधंपिे पडेल अशा फवाऱ्यासारखा 
पडू वदला पावहजे. एकाद्या वववशष्ट प्रमेयाकवरता R1 चे मयावदतमूल्य वनवित करिे अवघड असते. पूवी 
खुलासा केल्याप्रमािे िॉच शक्यवततका उुंच करावा अशी इच्छा असते आवि याकवरता R1 चे मूल्य कमी 
असावे लागते. उलटपक्षी िॉचच्या जवळची उभी रेषा आवि फवाऱ्याच्या (बेट) वरचे पषृ्ठ याुंच्यामधील कोन 
θ1 जास्त असता कामा नये. कारि जेवहा फवारे एकमेकाजवळ येतात तेवहा त्याची पवरिती अवतशय 
क्षोभवनर्ममतींत होते. जेथे वगेाचा उभा घटक उपेवक्षल्यामुळे पवरिामी क्षलु्लक चूक होईल अशा वठकािी 
(बाुंधाच्या) छेदाचा शवेट स्थावपत केला जातो आवि तेथें अवनबणध पतन होिारा ववभाग आडवा असतो असे 
मानण्यास हरकत नसते. 

 
डेल्वहस वब्रजच्या साुंडवयाकवरता R1 चे मयावदत मूल्य ४१·७५ फूट धरण्यात आले होते आवि तेच या 

उदाहरिाुंत वापरण्यात येईल. ७ वया बाबीच्या समीकरिावरून बाुंधाच्या तळाची उुंची d ऊजा प्रविाच्या 
खाली १०·३२ फूट असताना पाण्याची खोली h1 अधःपतनाची उपेक्षा करून, (याबद्दल नुंतर खुलासा 
करण्यात येईल) ६·८९ आली तर पाण्याचा पषृ्ठभाग d – h1 = ३·४३ फूट ऊजा प्रविाच्या खाली येतो आवि 
नुंतर वगेशीषण बनते. 

 
असे अधःपतन वि ववचारात न घेतले तर त्या वठकािच्या जल तुंतूच्या सरासरी ढाळाची स्पशणरेषा 

S ही ०·१ असते. म्हिून उदग्र वगे S हा क्षैवतज वगेाच्या ०·१ पट असतो आवि उदग्र वगेशीषण अुंदाजे S2 (d 
– h1) = ०·०१ × ३·४३ = ०·३४३ इतके येते. हें उपेवक्षलें  तरी प्रमेयाुंत फारशी चूक येत नाही. 

 
(९) आ. २४ मध्ये दाखववल्याप्रमािे बुंधाऱ्याच्या छेदाचा अुंगीकृत तळ x आवि y वनदेशाकाुंची 

सुरवात आहे असे धरून Kurtz [उध्दृत केलेल्या ग्रुंथातील.] यानें असें वसद्ध केले आहे कीं, खालील सूत्रावरून 
अवनबंधपिे पतन होिाऱ्या झोताची मध्य रेषा प्राप्त करता येते. परुंतु यू पाँट आवि कॅं प आवि हो [उध्दृत 

केलेल्या ग्रुंथातील.] यानी असे दाखववले आहे की सैद्धाल्न्तकरीत्या दर्मशत केल्यापेक्षा ही झोताची मध्यरेषा 
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कहीशी जास्त खडी असण्याचा सुंभव असतो. म्हिून हें सूत्र म्हिजे एक केवळ जुळिारा अुंदाज असे 
समजले पावहजे आवि पुढील वशफारशीप्रमािे चाचिी घेऊन ते तपासले पावहजे. 

 

y+ ०·३६h1 = (x + ०·३६h४·५६h1)2 
४·५६h1 

 
येथे h1 ही आठवया बाबीत वनवित केलेली, बाुंधाच्या छेदाच्या अुंगीकृत टोकाशी असलेली पाण्याची खोली 
असते. (अधःपतन विाची उपेक्षा करून) पूवणवनवित केल्याप्रमािे, x = २० फूट आवि h1 = ६·८९ धरून या 
सूत्रानें y = १३·५९ वमळतो. 
 

(१०) मध्यरेषेच्या कुठल्याही कबदूपाशी झोताची जाडी कुटणझनें खालील प्रमािे वदली आहे. 
 

 
 
झोताच्या मध्यरेषेच्या काटकोनात िॉच प्राप्त होईपयंत वतच्या प्रत्येक बाजूस ही जाडी अधी अधी रेवखत 
केली जाते. 
 

x = २०, R1 = ४१·७५ – २० = २१·७५ 
 
y = १३·५९, h1 = ६·८९ असतात तेवहाुं वरील सूत्रावरून t = ५·०४ प्राप्त होतो. साधारि 

डोळ्याुंनी अधःपतन वि अदमासाने जुळववले जाते. 
 
(११) आतापयंत आपि घषणिाचे पवरिाम ववचारात घेतले नवहते. याला फक्त अपवाद बाब ५ 

मधील प्रवशे स्थानाजवळील f ही हानी होती. जलववषयक वैवशष्ट्ठ्याुंचे ववश्लेषि केले असता वदसून येईल 
कीं, या बाुंधाच्या छेदाचे बाबतीत घषणिहानी अदमासे ०·०२ होती. आवि अवनबंध पतनछेदाकवरता (free–
falling section) या उदाहरिात ती १·०४ फूट होती. म्हिजे एकूि १·०६ फूट होती. प्रमेयात जी अचूकता 
लागते वतच्या सीमेच्या बरीच आत ही (हानी) असल्याने झोताचा आकार वनवश्स्चत करताुंना ती ववचाराुंत न 
घेतली तरी चालते. साुंडवयाच्या उरलेल्या भागाकवरता मात्र ही हानी आवि नुंतरची घषणिहानी ववचारात 
घेण्यात यावी. 

 
(१२) िॉच्च्या खालील कोित्याही कबदूपाशी खया कूपाचा आकार खालील प्रमािे वनवित 

करण्यात येतो. 
 
अवनबवंधत पतन होिाऱ्या परवलवयक (parabolic) मध्यरेषेच्या शीषापाशी उदग्र वगे शून्य असतो 

आवि यासुंबुंधीचे सूत्र बाब ९ मध्ये वदले आहे. या सूत्रावरून असे वदसून येते की जेथे y = – ०·३६h1 

असतो, तेथे हे शीषण असते. म्हिून एकूि उदग्र वगेशीषण y + ०·३६h1 असते. मूळ उदग्र शीषण 
 

hv =  y + ०·३६h1 – f1 – f2 
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असते. येथे f1 व f2 म्हिजे अनुिमे िॉचपासून माथ्यापयंतच्या आवि िॉचपासून प्रश्नावधत कबदूपयंतच्या 
घषणिहानी आहेत. 
 

म्हिून िॉचच्या खालची उभ्या कूपाची लागिारी वत्रज्या खालीलप्रमािे वनवित केली जाते. 
 

 
 
िॉचच्या मोजलेल्या y1 = ४२·०० या पातळी करता, आवि पूवी वनदेवशत केल्याप्रमािे f1 = १·०६ आवि f2 = 
० ठेवनू आपल्याला असे आढळून येईल की R1 = १२७६ आहे. 
 

अवनबवंधत पतन होत असलेल्या कटबाुंवकत आवि रेषाुंवकत झोताच्या पवरगवित मापापेक्षा ही वत्रज्या 
थोडीशी मोठी असल्याचे वदसून येते. कारि दुसऱ्या बाबतीत घषणि ववचाराुंत घेतलेले नवहते. म्हिून 
आकृतीत भरीव रेषेने दाखववल्याप्रमािे अवनबधं पडिाऱ्या झोताची अुंडरनॅप् डोळ्याुंनी समायोवजत 
करण्यात येते. 

 
िॉचच्या जवळ उदग्र वगेशीषाचा काही भाग नाहीसा होतो असे कधीकधी मानले जाते. हे लक्षात 

ठेवाव.े कुटणझने ०·३६h1 = ०·३६ × ०·८९ = २·४८ फूट (शीषण) नाहीसे झाले असे मनमानी गृहीत धरले 
आहे. लेखकाला मात्र उदग्र वगेशीषाची (वर उल्लेवखलेल्या केवळ त्वचाघषणिाखेरीज इतर) कोितीही 
हानी धरण्याची जरूरी वाटत नाही. कुटणझने धरलेली २·४८ फूट हानी वजा केल्यावर वरील पवरगवित 
१२·७६ फूट वत्रज्येऐवजी १२·९२ फूट वत्रज्या प्राप्त होते. 

 
y = ६२·० करता पूवी वनदेवशल्याप्रमािे f1 = १·०६ फूट आवि प्रयोग व प्रमाद पद्धतीने वनवित 

केलेली f2 = ०·५६ फूट धरून R1 = ११·६२ आहे असे वदसून येते. 
 
“प्रस्त्रावनवलका” या (आ) ववभागात केलेल्या सववस्तर खुलाशाप्रमािे नवलकेचा योग्य आकार 

प्राप्त होईपयंत याप्रमािे खया कूपाचा आकार कमी होऊ शकतो. 
 
(ई) कूपसांड्याची प्रस्त्राव क्षमता— 
 
प्रवतमान वचत्राुंच्या सहाय्याने घेतलेल्या चाचिीवरून वनवित केलेला ककस्ले, नेब; धरिाच्या कूप 

साुंडवयाचे कवलन वि, आ. २५ मध्ये दाखववले आहे. कूपातील पिजलाचा अडथळा न आलेला असा 
AA’, हा वि, साुंडवयाच्या माथ्याचा कवलन वि आहे. मानक माथ्याच्या कुठल्याही साध्या साुंडवयाच्या 
धरिाच्या विाहून हा वि कोित्याही प्रकारे वभन्न नाही. 
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वि BB’ हा कूप आवि क्षैवतज नवलका याुंचा कवकन–वि आहे. साुंडवयाच्या माथ्यावरील 
शीषाच्या प्रमािे कूप आवि क्षैवतज नवलकेवरील शीषण असल्याने जलाशयाच्या पषृ्ठाच्या पातळीतील 
फरकामुळे क्षमतेमध्ये सापेक्षतेने फारच कमी फरक पडतो. 

 
सुमारे ५४००० घ. फू. पयंत माथ्याचा कवलन वि लागू पडतो आवि अुंदाजे दर से. ५४००० 

फुटापेक्षावर कूप कवलन वि लागू होतो. C या कबदूने दशणववलेल्या गृहीत प्रस्त्रावापेक्षा जास्त प्रस्रावात या 
प्रकारच्या साुंडवयामध्ये राखीव क्षमता नसते अशी तिार करण्यात आली आहे. उदा. माथ्यावर जास्तीत 
जास्त शीषण १५ फूट असते असे धरून धरिाच्या मुक्त बाुंधाची तरतूद जर केलेली असेल तर या मुक्त 
बाुंधाची उुंची जरी ३ फुटाुंनी कमी केली तरी ५४००० वरून ५५२०० इतकी म्हिजे २ टके्क प्रस्रावाुंत वाढ 
होते. या उलट मानक माथ्याच्या साध्या साुंडवयाची जर तरतूद केली तर या मुक्त बाुंधावरील ३ फूट 
अवतिमिामुळे ५४००० फुटावरून दर से. स. ६८००० घ. फू. पयंत २६ टके्क प्रमािात प्रस्रावाची वाढ झाली 
असती. 

 
परुंतु हा दशणनी दोष सुंकुवचत प्रस्राव नालीमुळे वनमाि झालेला असतो आवि साुंडवयाच्या प्रकाराशी 

त्याचा सुंबुंध नसतो. कारि पाश्वणपात्री आवि इतर प्रकारच्या साुंडवयाुंना सुद्धा त्याच अवस्था लागू असतात. 
सामान्य पवरवाही खुज्या साुंडवयाुंच्या धरिाुंत सुद्धा कधी कधी पुच्छ जलाखाली माथा बुडला जातो आवि 
त्यामुळे अगदी तशीच प्रस्त्राव क्षमता वनबणल्न्धत होते. यावरून असे वदसून येते की वनगणमद्वाराच्या नालीचा 
आकार जर वाढववला तर हा क्षमतेतील अडथळा नाहीसा होतो. म्हिजेच जरा जास्त शीषाकरता आवि 
तदनुरूप जास्त क्षमता असलेला साुंडवा आयोवजत करावा. 

 

 
आ. २५ ककग्स्ले धरिाचा कवलन वि— (जी. ई. बान्सण, केस स्कूल ऑफ अप्लाईड सायन्स) 

 
(उ) माथ्यावरील स्तंिांचा पणरिाम – 

 
दरवाजे अगर चढाव पट्या (Flash boards) ना आधार देण्यासाठी गोलाकार स्तुंभाुंचा कूप 

साुंडवयामध्ये वारुंवार उपयोग केला जातो आवि सोबतच्या आकृतीत ते दाखववले आहेत. साुंडवयाच्या 
नाळक्यात सवपल प्रवाह वनमाि होऊ नये म्हिून ही स्तुंभाची तरतूद करावी लागते. जेथे अशा तऱ्हेचे स्तुंभ 
बाुंधलेले असतात तेथे त्याुंचे माथ्यावरील प्रस्राव–क्षमतेशी असलेले सुंबुंध प्र. ११ अ. ३ वरून प्राप्त करता 
येतात. 
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साुंडवयाच्या सुंकल्पवचत्रावर अशा स्तुंभाचा काय पवरिाम होतो त्याचे मूल्यमापन करिे अवघड 
असते. म्हिून अुंवतम सुंकल्पवचत्र तयार करण्याकवरता प्रवतरूपावरून परीक्षि करण्याची जरूरी असते. 
पूवी उल्लेवखलेल्या पद्धतींचा अवलुं ब करिे प्रारुंवभक सुंकल्पवचत्र तयार करण्यासाठी पुरेसे असते. पि Q’ 
या प्रस्रावाकवरता आयोजन खालील सूत्राने करावे. 

 

Q’ = Q 
l + nt 

l 
 
जेथे Q = पावहजे असलेला प्रस्त्राव. 
I= स्तुंभ सोडून लागिारी माथ्याची लाुंबी 
n = स्तुंभाुंची सुंख्या 
t = स्तुंभाुंची जाडी अवधक आकुुं चन. 

 

(ऊ) प्रणतमान चाचिी –  
 
प्रवतमान वचत्राुंच्या साहाय्याने चाचिी केल्यावशवाय सुंकल्पन करता येण्याइतका कूपाच्या 

सध्याच्या सुंकल्पन पद्धतीत शक्य असलेला वबनचुकपिा पुरेसा नसतो. योजलेल्या शीषाकवरताच नवहे तर 
त्यापेक्षा कमी शीषाचे वळेी जो ॠि दाब वनमाि होतो त्याचे स्थान आवि राशी वनवित करण्याकवरता सुद्धा 
त्याची (चाचिी) करिे जरूर असते. 

 
असे सुचवावेसे वाटते की मानक माथ्याच्या साुंडवयाकवरता जरूर तर स्तुंभाुंची तरतूद करून 

गोलाकार, धारदार माथ्याच्या बुंधाऱ्यावर प्रारुंवभक चाचिी घेण्यात यावी (यू पॉन्ट, पूवी उध्दृत केले).  
झोताचा आकार वनवित झाल्यावर प्रवतमान वचत्र पुरे कराव ेआवि अुंवतम परीक्षि करण्यात याव.े 

 
सपाट शीषाच्या साुंडवया करता, बाुंधाच्या ववभागाचीच फक्त रचना करून (आ. १७) आवि 

अुंडरनॅपच्या आकाराचे मापन करून प्रारुंवभक चाचण्या करण्यात यावया. 
 

४ आपाती उत्तलवमागि (सांडवा) 
 
आविबािीकवरता तरतूद केलेला साुंडवा इतक्या कमी वळेी वापरण्याची वळे येते कीं त्याचे 

साुंडवावनयुंत्रक व बाुंधकाम, पाया, अगर प्रस्रावनाली याुंचे गुंभीर नुकसानापासून सुंरक्षि करण्याची जरूरी 
नसते असे सवण स्थापत्य ववशारदाुंचे मत आहे. परुंतु, अशा प्रकारच्या साुंडवयाुंच्या अवधक वयाख्येसुंबुंधी 
ववचाराुंतील फरकाुंचे दोन दृष्टीकोन वदसून येतात. 

 
या दोन दृवष्टकोनाुंची चचा करण्यापूवी असे गृहीत धरण्याुंत यावे कीं प्र. ५ अ. ५० इ मध्ये वनधावरत 

केल्याप्रमािे उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पूर, वनःसारि के्षत्राचा सखोल अभ्यास करून वनवित केल्याप्रमािे, 
धरिाच्या बाुंधकामाचे नुकसान न होता, साुंडवयावरून वाहून जातो. सुंकल्प वचत्रकार कोित्या प्रकारची 
काळजी घेिार आहेत हे मावहत नसलेल्या अशा कायणक्षम जलवव्ानशास्त्र्ाकडून त्याचा अभ्यास 
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करण्यात आला आहे. असे मानून आपि आपाती साुंडवयाचे बाबतीत ववचार करताुंना अशा पुराच्या सुंभावय 
वारुंवारतेची थोडीतरी वकमान समज ठेवली पावहजे. आपिाकडे यासुंबुंधी अगदी बरोबर अुंदाज करण्याचे 
कोितेही साधन नसले तरी हे मान्य करण्यात येतेकी अशा पुराुंची, फार काय त्याच्या ६० अगर ८० टके्क 
पुराच्या सुंभावय वारुंवारतेचे शकेडोच काय पि हजारो वषात मापन करण्यात आलेले नाही. 

 
म्हिजेच जर अशी दुघणटना आपिाला रोखता आली तर अशातऱ्हेचे ६० ते ८० टके्क पूर येण्याची 

सुंभावयता, काटकसरीकवरता ववचार करण्याच्या दृष्टीने फार दूरची असते. 
 
पवहल्या दृवष्टकोनाप्रमािे आिीबािीचा साुंडवा उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुरापेक्षा जास्त पूर आला 

असताुंना साहाय्यकारी साुंडवा म्हिून कामाला येतो आवि त्या ववचारसरिीनुसार हा एक जादा 
सुरक्षाघटक असतो. 

 
दुसऱ्या दृवष्टकोनाप्रमािे जरी उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराच्या ६० ते ८० टके्क पूर आला तरी या 

आविबािीच्या साुंडवयाचा साहाय्यक साुंडवा म्हिून उपयोग केला जातो. 
 
जर पवहल्या दृवष्टकोनाप्रमािे उत्प्लवी सुंकल्ल्पत पुराचा अुंदाज अपुरा आहे आवि दुसऱ्या 

दृवष्टकोनाप्रमािे तों सुंपूिणपिे पुरेसा आहे असे गृहीत धरले तर हे दोन्ही दृवष्टकोन एकमेकाुंशी जुळतील. 
मग या दोन्ही बाबतीत, कायम स्वरूपाचा साुंडवा, योग्य पुराच्या काही टके्कच पूर सामाव ू शकेल आवि 
बाकीच्या पुराचे वनयुंत्रि आिीबािीच्या साुंडवयावरून करावे लागेल. म्हिजे कायमचा साुंडवा फक्त ६० ते 
८० टके्क पूर वनयुंत्रिासाठी बाुंधला जाईल आवि आिीबािीच्या साुंडवयाची, त्याला बरीच हानी झाली तरी 
धरि सुरवक्षत राहील असे धरून उरलेल्या पुराकवरता तरतूद करावी लागेल. 

 
आिीबािीच्या साुंडवयाच्या कायामुळे जी नुकसानी होते ती, वनयुंत्रि युंत्रिेच्या सुंपूिण नाशापासून 

ते साुंडवयाचे बाुंधकाम आवि त्याचा पाया पूिणपिे वाहून जाईल, इतकेच काय पि सुंपूिण जलाशय वरता 
होईल, इतकी, असू शकते. पि यावळेी प्रस्रावाचा वगे इतका कमी असतो की धरि फुटल्याने त्याच्या 
अनुप्रवाही पुरापेक्षा हा पूरअगदीच वकरकोळ असतो. 

 
वमवसवसपी नदीतील आविबािीकरता खोदलेल्या नालींची या आविबािीच्या साुंडवयाशी तुलना 

करता येईल. तेथे प्राकृवतक बाुंधाचा काही भाग मुददाम वगड्डा ठेवण्यात आला आहे. असा बाुंध तीव्र पि 
कमी नुकसान होईल अशा रीतीने व अशा वठकािी तोडण्याुंत येतो. अशातऱ्हेने मोठ्या शहराच्या 
सुंरक्षिासाठी जी बाुंधाची रचना केलेली असते तेथील काुंही बाुंध फुटण्याचे टाळण्यात येते. 

 
जलाशयाच्या काठावरील एकाद्या उथळ जलववभागाच्या जागी हा आविबािीचा साुंडवा अगदी 

सुलभपिे बाुंधता येतो. तेथील जलववभागाची पातळी जास्त सखल असल्याने एकादी कभत त्या वठकािी 
बाुंधावी लागते. अशा कभतीची पातळी मुख्य धरिाुंतील पािी वाहून जाण्याच्या आधी या कभतीवरून ते पािी 
वाहील अशी ठेवण्यात येते. 
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आ. २६ 

 
आ. २६ मध्ये अशा एका नमुनेदार साुंडवयाचे आरेखन केले आहे. धरि सुरवक्षत राहील अशी 

पाण्याच्या कमाल पातळी इतकी या लहान कभतीची पातळी ठेवलेली आहे. सखल अशा जलववभागाुंतील 
स्थान या कभतीसाठी वनवित केलेले आहे. धरिाचा माथा साहजीकच लाटाुंना सामावनू घेईल इतका उुंच 
आहे आवि पाण्याच्या पषृ्ठभागाुंची उुंची जर जास्त वाढली तर आधी कभत वाहून जाईल. 

 
जेथे जवमनींत वरवर खडक असेल व जेथे त्याुंत झुकाव (dip) अगर पषृ्ठावर अवभनती (surface 

syncline) असेल अशी आविबािीच्या साुंडवयासाठी आदशण जागा असावी म्हिजे जरी ती कभत आवि 
मातीचे आवरि धूपून गेले तरी खडकाच्या पषृ्ठभागापुरतीच ती धूप मयावदत राहील आवि त्यावळेी सुरू 
होिारा प्रस्त्राव धरिाच्या बचाव करण्यास पुरेसा असेल. 

 
अशा वळेी आविबािीच्या साुंडवयावरील प्रवाहामुळे नदीपयंत खोदलेली प्रस्त्रावनाली धुपून 

जाण्याची शक्यता असते, ववदु्यत् पुच्छनाली (गाळाने) भरून जाते, आवि कवधकधी इतरही नुकसानी 
होण्याची शक्यता असते. 

 
असे असले तरी, जेथे तळाुंत खडक नसतो व कभत पडल्यामुळे जलाशय वरता होण्याइतकी 

पायाुंतून धूप होते अशा वठकािीही अशा प्रकारचे आविबािीचे साुंडवे बाुंधण्यात येतात पि तेथील द्रवय 
धूपून जाण्याची विया तुलनेने सावकाश होते आवि ज्यावर अशी कभत बाुंधलेली असते तो जलववभाजक 
बराच रुुं द असतो. यामुळे होिारें क्षरि सावकाश होते आवि खालच्या प्रदेशास धोका पोचत नाही. 

 
आ. २६ मध्ये दाखववलेल्या आपाती साुंडवयाच्या कभतीचे लाटाुंच्या आघातापासून योग्यप्रकारे 

सुंरक्षि केलेले आहे. जेथे हे शक्य नसते तेथे ‘तरुंग रोध’ (Breat waters) बाुंधून सुंरक्षि वदले पावहजे 
आवि पाण्याच्या पषृ्ठभागाच्या ज्या उुंचीवर ते पडेल ते उुंची बारकाईने ठरववली पावहजे. 

 
कभत बाुंधण्यास सखल जागा जलववभागाुंत आढळली नाही व जर तेथे नाली खोदिें खचाचे होिार 

नसेल तर अशी नाली खोदून त्यात हा आपाती साुंडवा बाुंधता येतो. अशा वळेी पाण्याच्या उच्च पातळी 
खाली पुरेशी खोल व जरूर ती क्षमता असलेली एक नाली खोदण्यात यावी. पूवी विणन केल्याप्रमािे योग्य 
उुंचीची कभत बाुंधून वतचे तोंड बुंद करण्यात याव.े जेथील द्रवय अवतक्षरिक्षम असते अशा जागी एकादा 
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मागणदशी (pilot) चर खोदिे शक्य असते आवि पूर येताच शषे भाग खोदला जातो. मात्र अशा वठकािी 
दोन्ही बाजूुंच्या उतारावर घसरि होिार नाही अशी काळजी घेतली पावहजे. कारि (जर असे घसरि 
झाले तर) पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा येईल व साुंडवा वनरुपयोगी होईल. 

 
सामान्यतः आविबािीच्या साुंडवयाचे कायण आवि होिारे नुकसानीचे मान याुंचा परस्पर सुंबुंध 

जोडण्याुंत येतो. असे नुकसान क्ववचतच होते पि ते झालेच तर फार मोठ्या प्रमािाुंत होऊ शकते. परुंतु 
असे नुकसान तौलवनक दृष्ट्या टाळण्याकरता, ज्या साुंडवयाुंत बरेच दरवाजे ठेववलेले असतात त्याुंत 
फरक करून त्याुंतील काुंहींच्या जागी कभती बाुंधण्याुंत येतात; अशा कभतीचा माथा धरिाच्या माथ्याच्या 
खाली ठेववलेला असतो. 

 
या कभतींचा दुहेरी उपयोग होतो. पवहला म्हिजे जर वनगणमद्वारे उघडण्याुंत वनष्ट्काळजीपिा झाला 

तर पुराला वाट वमळते; दुसरा उपयोग, दरवाज्याुंच्या पेक्षा या कभतीना कमी खचण येतो आवि काटकसरीच्या 
दृष्टीने त्या उपयोगाुंत आिण्याची आवि त्याुंच्या पुनरुभारिीची आवश्यकता नवजकच्या काळात भासत 
नाही. 

 
ज्या वठकािी अशा अनेक कभती बाुंधण्याुंत येतात त्या एकाच वळेी पडू नयेत म्हिून त्याुंची ऊुं ची 

वनरवनराळी ठेवलेली असते. त्याुंतील तत्व हे की एक ककवा दोन कभती पडल्यातरी त्यामुळे पुर जाण्यास 
पुरेशी वाट तयार होते. अथातच पूवी वदलेल्या कारिामुळे लाटाुंचा त्यावर आघात होऊ नये अशी तरतूद 
केलीच पावहजे. 

 
आिखी एक पयाय असा कीं, दरवाजाुंच्या जागी “स्टॉपलाग्ज” अगर “चढावपट्या” बसवविे. 

अशा वठकािी दरवाजाुंचे आधार काढता येतात. (पहा प्र. २४, आ. ४). साुंडवयाच्या आविबािीच्या 
भागाच्या खालच्या बाजूच्या नालीत सुधारिा न करताही ह्या आवि प्रथमतः उल्लेख केलेल्या पयायाुंचा 
उपयोग करण्यात येतो. पि त्यामुळे असा साुंडवा जर वाहू लागला तर बरेच क्षरि होण्याची शक्यता 
असते. 
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Distortion ववकृती 
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E 
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Neutral तटस्थ समतोल 
Exploration समन्वषेि 
Explosion wave method ववस्फोटन तरुंगपद्धवत 
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L 
Laminer स्तरीय 
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Line drilling रेखा वधेन 
Line of creep सपणि रेखा, ववसपणि पथ 
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Surcharge अवधभार 
Synthetic Syphon समन्वयी बकनळी 
  

T 
Tail water पुच्छजल 
Topography प्रदेशविणन 
Transposed स्थानाुंतरीत करिे 
Turbulent ववक्षबु्ध 
  

U 
Undisturbed अक्षबु्ध 
Unit Hydrograph एकाुंकी जलालेख 
Unit weight एकक भार 
Uplift उत्के्षप 
Upstream अपरप्रवाही 
Upturned bucket उदग्र डोिी 
  

V 
Variation coefficient ववचरि गुिाुंक 
  

W 
Wash drilling धारावेधन 
Well point नलकुप 
 


