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ÖN SÖZ 

Devlet Su İşleri, yılda bir milyar liranın üstündeki yatırımları ile 
memleketirnizde su kaynakları geliştirilmesinde geniş tecrübesi bulu
nan bir teşkilattır. 

Bünyesinde bulunan ve tecrübe bilgileri ile değer kazanmış mühen
dis, teknisyen ve bilim adamları daima inşaatlarda, tesislerde ve işlet

me usullerinde yeniliğe gitmektedirler. 

Bu çalışmaların yegane gayesi daha iyiyi, daha ekonomik olanı ve 
daha güzeli bulmaktır. Şüphesiz ki, bu y~lda yürürken, bilirnde ve tek
nolojideki gelişmelerden bütün teşkilatı haberdar etmek lazımdır ve ye
niliklerin yerleşmesi ve kökleşmesi için bu lüzumludur. 

Diğer taraftan Devlet Su İşleri dışında milli hudutları içinde veya 
enternasyonal alemdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakinen takip 
ve bunlardan haberdar olmak araştırmaları izlemek en büyük ihtiyaç 
ve bunları teşkilatımız mensuplarına ve hatta bütün meslektaşiara ta
nıtmak bir vazife olarak hissedilmeye başlamıştır. 

Bu ihtiyaç sebebi ile uzun zamandan beri dÜşünülen, «Devlet Su İş
leri Teknik Bülteni» büyük gayretlerle ilk sayısını Eylül 1964 te ya
yınlamış bulunmaktadır. Bu sayının ifade ettiği mananın büyüklüğü aşi
kardır. 

Bu yolda gayret ve emeği geçmiş olanları tebrik ve kendilerine te
şekkür ederken 3 er aylık fasılalarla yayınlanacak olan ve çok önemli 
konulı:ı.rda özel sayıtarla çıkarılacak bültenin devamlı olmasını temenni 
ederim. 

Devlet Su İşierindeki mesai arkadaşlarımdan ve su işleri ile ilgili 
bütün mühendis, teknisyen ve bilim alanında çalışan arkadaşlarımızdan 
makale ve yazıları ile Bülten'e iştirak etmelerini rica ederim. 

Aradığımızı, bulabileceğimiz bir bülten, çalışmalarımızı dış aleme 
duyurabileceğimiz bir pencere, bir imkanı böylece kazanmış bulunmak
tasınız. 

Bültene yardımcı olacak bütün yazılara şimdiden teşekkür eder, çok 
faydalı olan bu bülteni çıkaranlara başarılar dilerim. 
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DSİ içinde ve dışında çabşa.n meslekda..')lanınızın karşılaştıklıı.n 

mevzular üzerindeki ~alı5mala.rını kolayca neşredebilmelerini temin ama
cıyla bir TEKNİK BlJLTEN çıkarılmasına karar verilmiştir. DSİ Neş

riyat Kunılunun 27 1\lart 1963 tarih ve 9.2/ 3 sayılı kara.nntn S üncü 
maddesi gereğince kabul olunan DSİ TEKNİK Bt)LTENt STATtJSü 
a§ağıdadır. 

1 ·- GAYE : 

Bilhassa DSİ nin meşgul olduğu mühendislik konulan ile ilgili telif 
ve t ercüme yazıların devamlı surette ve periyodik olarak neşrini sağ
lamak maksadiyle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce bir Teknik Bül
ten çıkarılacaktır. 

Teknik Bültenin neşri ile aşağıdaki gayeler sağlanmış olacaktır : 

1.1 - DSİ faaliyetlerinde rastlanan orijinal ve enteresan teknik 
konuların makaleler halinde tesbit edilerek, muntazaman neşredilmesi 
ve ileride karşılaşılacak benzer problemler için kolayca müracaat edile
bilir bir mehaz vücude getirilmesi, 

1.2 - Muhtelif branşlarda çalışan teknik elemanların, gerek yurt 
dalıilinde gerekse ecnebi memleketlerde DSİ nin iştigal konulan ile il
gili çeşitli mühendislik faaliyetlerinden ve teknik ilerlemelerden haber
dar edilmesi. 

1.3 -- DSİ faaliyetleri çerçevesindeki çalışmaları sırasında orijinal 
ve enteresan konularla uğraşan teknik elemanların, bu çalışmalarını 

kolayca neşredebilecek bir yayın organının mevcut olması ile, teknik 
konularm yazılı olarak kıymetlendirilmesinin teşvik edilmesi, 

1.4 - DSİ nin teknik. faaliyetlerinin ve bu meyanda karşılaşılan 
müşküllerle halledilen problemierin ciddi bir lisanla ilgili kimselere du
yurulması. 

2 - NEŞİR İLE İLGİLİ HUSUSLAR : 

2.1 - DSİ Teknik Bültenini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adı
na Yayın Komitesi neşreder. 

2.2 - Yayın Komitesi, DSİ Merkez teşkilatı içindeki Başkanlık
larda vazife gören teknik elemanlar arasından DSİ Genel Müdürünün 
lensibi ile seçilir. Bu Komite üyelerine herhangi bir ücret verilmez. Ya
yın Komitesi 7 kişiden teşekkül eder ve içinde bir Başkanlıktan azaınt 

-V-



iki kişi bulunabilir. Yayın Komitesinden istifalar DSİ Genel Müdürü ta
rafından kabul olunduktan sonra muteber olur. 

2.3 - Teknik Bülten Yayın Komitesinin vazifeleri : 

Bültende neşredilmek üzere gönderilen yazıların tetkik mercii Ya
yın Komitesidir. Bu bakımdan Komite : 

a) Neşredilmek üzere gelen yazılan bizzat veya bilvasıta tetkik 
ederek neşredilmesine karar verir veya yazıyı sahibine iade eder. 

b) Bültenin zamanında ve kaliteli bir şekilde neşredilmesinden 

mes'uldür. 

c) Bültenin baskı, tashih ve dağıtım işlerini Neşriyat Müdürlüğü 
kanalı ile takip ve intaç eder. 

d) Bültenin umumi tertip ve tanzimini yapar. 

2.4 - Teknik Bültende neşredilmek üzere gönderilen makalelerin, 
Yayın Komitesince bizzat veya lüzum gördüğü taktirde, konularına gö
re ilgili Başkanlıklar kanalı ile mütehassıs elemanlar tarafından tetkik 
ettirilip mütalaaları alındıktan sonra neşredilip edilmeyeceği hususu ya
yın Komitesince kararlaştırılır. 

Kabul edilen makaleler neşredilmek üzere sıraya konur. Neşredil

miyecek makaleler ise Komite mütalaası ile birlikte sahibine iade edilir. 

2.5 - DSİ Teknik Bülteni şimdilik üçer ay ara ile senede dört de

fa neşredilir. 

2.6 - Bülten'in eb'adı 17,5 X 25 cm. olacak~ır. Sahife adedi ise 
asgari 32 olacak ve en az üç makaleyi ihtiva edecek şekilde tesbit edile
cektir. 

2.7 - Bülten şimdilik 1350 adet basılacaktır. Ancak baskı sayısı 

Genel Müdürlüğün tasvibi alınmak şartiyle talebe göre arttırılabilir. 

2.8 - Bülten DSİ teşkilatı ile Karayolları, tmar Bakanlığı, EİEİ, 

Milli Kütüphane, Radyo, Teknik Üniversiteler v.s. gibi mevzu ile alakah 

mühendislik ve müteahhitlik bürolarına da parasız olarak gönderilebilir. 

3 - MAKALELER lLE İLGİLl HUSUSLAR : 

3.1 - Teknik Bültene, DSİ camiası içinden veya dışından Türkçe 
veya yabancı bir dille makale gönderilebilir. Ancak yabancı dille gön
derilen makaleler de Bültende Türkçe olarak neşredilir. Bu itibarla, ya
bancı dille makale gönderenlerin, yazılarının Türkçe tercümelerinin neş
rcdilebileceğine dair yazılı müsaadelerinı Yayın Komitesine bildirmeleri 
lazımdır. 
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Yayın Komitesince lüzum görüldüğü taktirde makaleler ayrıca gön-
derild*leri yabancı dille de neşredilebilir. · 

3.2 - Makalelerin, Bültenin neşir gayelerine uygun ve seviyeli ol
ması şarttır. Makaleler her türlü mühendislik konularını ihtiva edebilir. 
Ancak konusu DSİ faaliyetlerini yakından alakadar eden makaleler ter
cih olunur. 

3.3 - Gönderilen makalelerin daha evvel herhangi bir mecmua, bül
ten, broşür veya bir kitapta neşir edilip edilmediği, makale sahibi tara
fından yazılı olarak beyan edilecektir. 

3.4 - Makalelerin teknik sorumluluğu tamamen müellifine ait olup, 
hiç bir suretle DSİ adına hareket eden Yayın Komitesini ve Bülteni il
zam etmez. 

3.5 - Kaleme alınacak veya tercüme edilecek makaleler hiç bir 
zaman 25 standart sahifeden fazla olmamalıdır. 

3.6 - N eşredilecek tercüme makaleleri için, tercüme eden tara
fından, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı (Fikir ve Sanat eserleri Kanunu) 
na göre asıl makale sahibinden gerekli tercüme müsaadesinin alınmış 

olması ve bu hususa ait belgenin Yayın Komitesine ibraz edilmesi la
zımdır. 

3. 7 - Makale müsveddelerinin daktil o ile beyaz kağıda seyrek sa
tJrla yazılmış olması ve Yayın Komitesine iki nüsha olarak verilmesi la
zımdır. Müsveddelerde şekil ve fotoğraf yerleri boş bırakılarak numa
ralanmalı ve Bültende basılacak olan eb'atları boş yerlere yazılmalıdır. 
Fotoğraf ve şekiller hiç bir suretle müsveddedeki yerlerine yapıştırıl

mamalıdır. 

Yayın Komitesi şekil ve fotoğrafların basılacak eb'atları üzerinde 
değişiklik yapabilir. 

3.8 - Metin içine girece~ şekiller azami 35 X 50 cm. ebadında ay
dinger kağıdı veya muşamba üzerine çini ile ve baskı tekniğine uygun 
bir şekilde çizilmiş olmalıdır. Fotoğraflar ise parlak kağıda siyah, beyaz 
olarak tab edilmelidir. 

3.9 - Tercüme ve telif yazıların her 250 kelimesi bir itibari sahife 
kabul edilir ve yazı ücretleri bu itibari sahife adedi üzerinden ödenir. 

Telif yazıların (ister Türkçe ister yabancı dilde olsun) beher itiba

ri sahifesine 15 TL. sı, tercüme yazıların beher itibari sahifesine 10 TL. 

ödenir. 

3.10 Telif ve tercüme yazılardaki resim, harita, şekil, grafik ve 
fotoğraflar, orijinaldeki büyüklükleri üzerinden değil, Bültende bası-
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lacak eb'adı üzerinden cm2 olarak ölçülür ve cm~ sine 6 kuruş verilir. 
Şayet resim, harita, şekil, grafik veya fotoğraflar, başka bir kitap, mec
mua v.s. den kesilmiş ise bu takdirde cm2 sine 3 kuruş ödenir. 

Bu statünün 2. kısım 2.1 ve 2.2 maddeleri mucibince teşkil olunma
sı icabeden Yayın Komitesi Araştırma Dairesinin 2/6/1964 tarih ve 
1221 No. lu müracaatı ve Genel Müdürlüğün tasvibiyle aşağıdaki şahıs
lardan teşkil bulunmaktadır. 

Proje ve İnşaat Dairesinden 

Yeraltısulan Dairesinden 

Araştırma Dairesinden { 

Vladimir MİHA.İLOF 

Kazım KARACADAG 

Fuat ŞENTt)RK 

Turhan ACATAY 

Barajlar ve Hidroelektrik Sant. Da. den Orhan URAL 

Etüt ve Plan Dairesinden Sami SOYDAM 

İçmesuları Dairesinden Mehmet GöLHAN 

Şimdilik üç ayda bir çıkarılması kararlaştırılan Teknik Bültenin 
bütün meslekdaşlara faydalı olmasını temenni ederiz. 

YAYlN KOMİTESİ 
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Burulmah ve Devrilmeli Modellerde 

Su Yapılarının Etüdü 

Yazan: 
Fuat ŞENTORK 

Dr. Y. Müh. 

1 - Bunılma ve devrilmenin tarifi : 

Burulma ve devrilme model tekniğinin gittikçe gelişen iki özel şek- . 
lidir. Bunlardan bilhassa birincisi son zamanlarda hidrolik karakteristik
terc de teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

«K» ile modelin genel olarak ölçeğini ifade edelim. Mesela yüksek-
hTablat hT 

lik ölçeği Kh = hModel = ~ dir. Uzunluk ölçeği en kesit içinde Kt. 

en kesite dik istikamette KA ise burulması olmayan bir modelde 
K b = K A = Kt (1) 

yazılabilir. Bunlardan birinin diğerinden farklı olması geometrik bir 
burulmadır. Genel olarak: 

K h =1= K ).. =1= KL (2) 

burulması kullanılır. Böyle bir modelde eğim ölçeği : 
K h 

Ki = --ıv: 
dır ki bu ölçek aynı zamanda burulrnayı verir. 

(3) 

Geometrik burulrnanın yanında model tabanında hareket eden mal
zerneye burulmalar, modelin içinden akıtacağ-ımız suya ait burulmalar 
ve nihayet Froude, Reynolds, dane Froude ve Reynolds sayılarına ait bu
rulmalar da yer almaktadır. Burada yalnızca geometrik burulmadan 
bahsedilecek ve sırası düştükçe diğer burulmalar da gözönünde bulun
durulacaktır. 

Devrilme burulmanın bir cinsidir. Ki ölçeği ile verilen bir burul
manın tarif ettiği model meylini diğer hususları sabit tutmak şartiyle 
arttırırsak modeli bir eksen üzerinde döndürmüş oluruz. Böylelikle Kı 
ölçeği K'i gibi yeni bir değer alır. 

Kı j = __ ı _ 

Ki 
:ievrilme sayısıdır. 

(4) 
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2 - Bunılınamn özellikleri : 

Geometrik burulma veya sadece borulmanın en mühim özelliği ya
tay istikametteki hız ölçeğinin düşey istikametteki hız ölçeğinden fark
lı olmasıdır. Borulmanın Froude kanununu değiştinnediğine göre 

KsF = ı (5) 
olması icap eder. S5 ile Froude sayısı gösterilmiştir. Demek ki : 

Ku 
KsF = Khl/2 = ı 

Ku = Kh112 (6) 
bulunacaktır ki Froude benzeşim kanununu ifade eder. Zaman ölçeği 

boyutsal analizden çıkartılabilir. K. ile bu ölçeği gösterirsek : 

Yatay istikametteki zaman ölçeği K xy = ~A. , Kuy = Yatay 
uy 

hız ölçeği 

Düşey istikametteki zaman ölçeği K.o = KKh , Kuo = Düşey hız 
YD 

ölçeği 

Genel olarak K Zy = Kzo = KA. . K h- 1' 2 kabul edilmektedir. Fil
vaki zaman ölçeği düşey ve yatay yöndeki hızlar için ayrı, ayrı he
sap edilmez. Buna göre : 

dir O halde 

buhmur, ayrıca 

KA. 
K. 

KA. 
- -- Kht/2 KA. . 

K h 
Kuo = -y- -

• 
Kh K ı1ı -·K 112 _ K 112 K 

---ıo:- h -h- h i 

(7) 

dir. Demek ki (8) 

Kuo = Ki Kuy (9) 

Görülüyor ki düşey istikametteki hız ölçeği yatay istikametteki hız öl
çeğinden distorsyon sayısı kadar farkeder. Bu söylenilenden ayn ola
rak hurulmalı bir modeldeki ölçekler, bilhassa debi ölçeği, burulmasız 

modelden farkeder; şöyle ki Q = w U 
KQ = Ku Kh KL = Kh 312 KL (ıO) 

normal modelde bu ölçek : 

(ll) 

dir. 

3 - Burulınalı bir modelde su yapısının durumu : 

Yukarda söylenilenler dolayısiyle böyle modellerde kısa yapımiarın 
etüdü gayet nazik bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların muh
telif tiplerini nasıl etüd etmek lazım geldiği aşağıda gösterilecektir. 
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8. 1 - Burulmalı bir modelde dolu savak : 

Dolu savak üzerinde hem yatay hem de düşey istikamette hızlar 

olduğuna göre bunun burulmalı bir model üzerindeki etüdü fevkalade 
müşküldür. Filvaki böyle bir modelde «m» debi katsayısının ne olacağı 
sualine cevap vermek gereklidir. 

«ID» debi katsayısı Graeger profilli ve serbest naplı dolu savaklarda 

( 
H )o.ı7 

m = mo h (12) 

Randolph formülü ile verilir ( • ). K h =1= K )., olduğundan modelde 12 
cari olmaz dolayısiyle Km = 1 yazılamaz. Bunu önlemek için yalnız 

dolu savağın K)., ölçeğini Kh a eşit almak kifayet eder. O halde Randolph 
formülünü modele de tatbik edebiliriz. Demek ki bumlmalı bir modelin 
içine Kh = K A olan bir başka model yerleştirilmiş olmaktadır. Haki
kat halde dolu savak da burulmalıdır. Fakat bu bumlma en kesit içer
sinde kalır. Filvaki KL = K)., idi. K )., = Kh denilince yeni bumlma 
Kh , KL şeklindedir. Demek ki modelimiz sanki kesit içindeki boyutlan 

~~ = ~~ ölçeğinde yassıltılmışcasına çalışacaktır. Bu yeni burulma 

dolu savak yükünü muhafaza etmelidir. Filvaki KQ = ö: 
dir. Q M debisini K h/ KA. ölçeğinde azaltırsak bumimalı modeldeki ye
ni model debisi elde edilecektir. O halde : 

QT 

bulunur. Buradan : 

(14)/10 

çıkar. Halbuki 14 formülü bumlma halinde model debisini vermekte
dir. Görülüyor ki savak yükü bumimalı ve burulmasız modelde sabit 
kalacak, dolayısiyle h ve H aynı ölçekle dönüştürülecektir. Bu hal Km = 1 
olmasını sağlar ve bumlmalı modelde dolu savağın etüdünü mümkün 
kılar. 

3. 2 - Burulınalı bir modelde priz : 

Böyle bir modeldeki priz K h = K )., alınsa dahi en kesit içinde 
Kh = KL olduğundan bir burulmaya tabidir. Halbuki plan vaziyeti do
layısiyle yer alacak çapraz akımlar burulınadan müteessir olabilir. Bunu 
önlemek için K~ = K b = K L gibi yeni bir bumlmaya gidilebilir. Fil
vaki bu taktirde yapımda Kh = K;ı., alınacağından burulma tamamen or
tadan kalkacaktır. Böylece yeni model, boyu itibariyle sıkıştınlmış olur. 

(•·) F . Şentürk : Bağlamalar. 
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Bu taktirde debi ölçeğinin yeni değeri ~~ dönüştürümü olmayacağın
dan K {',2 olmalıdır. Filvaki : 

KQ = Kh112• Kh . KL = Kh112• Kb . Kh = Kh512 

(15)/11 
Bu yeni ölçek burulmasız nonnal modelin ölçeğinden başka bir şey de
ğildir. 

Çapraz burulmalı modellerde dikkat edilmesi gerekli husus KA. =1= KL 
dolayısiyle plan vaziyetinde bir değişiklik olacağı keyfiyetidir. 

Bu değişiklik akımın umumi istikametinde tadilat yapabilir. Bu 

hususta sarih fikir sahibi olmadan çapraz burulınalı modellere gidil

memelidir. 

4 - Devrilmeli bir modelde bir su yapımının dunı.mu : 

Modelde bir devrilme olduğu takdirde model içine yerleştirilmiş 

olan bir dolu savağın debi katsayısının nasıl değişeceğini görmekte fay

da vardır. Bu katsayı 12 bağıntısı ile verilmiştir; dolayısiyle bu formül 
yardımiyle katsayının değişimi haklanda bir fikir sahibi olmak müm

kün olabilir. 

Modelin Kb , K ;ı., ölçekleri yardımiyle inşa edildiğini kabu1 edelim. 

Bu modele bir devrilme verildiği taktirde K h , K)., ölçekleri değişmez, 
buna mukabil model içinden akan suyun derinliği artık K ölçeği yardı

miyle bu1unamıyacaktır. Yani Kh , KA. ölçek sistemi ile inşa edilmiş bu

lunan bir modelde su derin! ·eri K h ölçeğinden farklı bir K' h ölçeği ile 
ölçülebilir duruma gelecektir. 

Demek ki devrilmede değişmeyen bazı ölçekierin yanında değişen 
bir takım diğerleri vardır. Bunları sarih olarak yazalım. 

Devrilmeele sabit 
kalan ölçekler 

KA 
KQ 

Devrilmede değişen 
ölçekler 

K 'h 
K' u 

K' uı ' 
K' o 
K'i 

Kh ölçeğinin devrilmede sabit kalmayışı bir takım güçlükler doğu
rur. Filvaki modelin yapısı K' h ölçeğinde olacaktır. Bu bakımdan devril

med~1 sabit kalan ölçekleri aşağıdaki gibi değiştirmekte fayda vardır. 
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Devrilmedesabit 
kalan öl~kler 

KA 

Devrilmede değişen 
ölçekler 

K'Q 
K' u 
K' Cil ' 

Ko 
K' i 

KA. , Kh ölçekleri esas alındığı taktirde buna tabi olarak devrilmede de
ğişen diğer ölçekierin değerleri kolayca bulunur. 

- Eğim ölçeği 

K h 
Ki = K). 

idi. Devrilme Ki nin değerini arttırır ve K' i gibi yeni bir değer bulunur. 
, =/= Kb 

K i K ). dır. 

ye devrilme sayısı ismi verilmiştir. 
- Debi ölçeği 

(10) 
dır. Bu ölçek K' Q gibi yeni bir değer almaktadır. Halbuki Kh ve K ). de~ 
memiştir. Demek ki: 

olmalıdır. (X) in değerini hesaplamak lazımdır. 

K'Q. = K w K' u 
dür. Kw = Kb K). olduğuna göre 

K 'u = Kh l/2 X 

olacaktır. 

Froude şartının : 

(16) 

(18) 

Ku 
KsF = Kh 1/2 (19) 

olduğu malumdur. KsF = ı halinde hız ölçeği Ku ise K sF =1= ı olması ha
linde hız ölçeğine K' u diyelim. O halde 

K' u = Kb 112 K sF (20) 
x = KsF (21) 

bulunur. Demek devrilme halinde ve Kb KA. ölçek çiftinin sabit tutulması 
şartiyle Froude benzeşiıninden mecburi bir kaçış olmaktadır. Bu kaçı
şın K' veya j cinsinden belirlenmesi gereklidir. 

Dane Reynolds şartını yazalım. 

Kb ıt2 Kiıtz Ko = 1 

Bu şartı bir kerre de devrilmeli model için tekrarlıyalıın. 
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buradan 

demek 

Halbuki 

Kj = ( ~~ r 
caridir. Bu münasebeti de devrilmeli model ıçın yazalım : 

olacaktır. Demek : 

K'.- K·ı 
ı - SF ( KKh'o )n 

K 'i . - Kı 
Kı = J - SF 

. ı 
J-;;-

K'o -== K%/n Ko 
SF 

22 ve 23 münasebetlerinde K o , K' o ölçeğini ifna edersek : 
. ı 

ve buradan da 

çıkar. 

.o+% 

J-;;- ı 
K t/n = a --:-:ı/2 

SF J 

K .n+2 
SF = J-,-

ı 

8 nt2 

(22) 

(24) 

) -
Demek ki KsF = ~ alınmak şartiyle Kh ölçeği sabit tutulabi-

lecektir. 24 ifadesinden KsF = 1 alınmasının mümkün olduğu görülmek
tedir. Filvaki KsF = 1 için 

(25) 

seçmek kifayet eder. Bu takdirde devrilme ve bumlmanın ne şekil ala
cağını kontrol etmek yerindedir. Filvaki 

Kb ıt2 K?12 K' o = a 
bağıntısında a ve K?12 değerleri yerine kontilursa 

K -112 
K ıtı K '-112 a _ı_ Ko = a 

h ı K -liA 
ı 

yani 
Kb ıtı Kiıtı Ko = ı 

çıkar. Demek model distorsyonsuz ve devrilmesiz olmalıdır. Bu netice 
de tabiidir. 

8 
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olacaktır. Yani devrilmeli bir modelde «m» katsayısı modelde muhafa
za edilir. Bu takdirde Froude benzeşiminden uzaklaşılmış olduğunu 

unutmamak lazımdır. 

Debi ölçeğinin değeri ise 
-ıı +2 

K' a = K~ı 3' 2 K). J : 
a -

2 

den ibarettir. Hız ölçeği de tabiatiyle 

olur. 

. ıı +2 

K ' - K I f% J 4 u - h ıl 
a 2 

(26) 

K A , K Q ölçeklerinin K ), K ~ı ölçekleri yerine sabit tutulması ha
linde yukarda çıkartılmış olan formüller tabiatiyle değişecektir. 

F ilvaki 

bağıntısı 

şeklini alacaktır; dolayısiyle de 

K 'u = K'~ı 1/2 x 

olur. 

(16) 

(27) 

(28) 

Bu takdirde 22 bağıntısının ne şekil alacağını araştıralım : 16 ve 
27 den 

veya 

bulunur. 
29 yardımiyle 

dan 

ve 

__ h x = l 
(

K ' )3'2 
K h 

K 'h l 
Kı. - x113 

( 
K ' )112 
K hh j112 

K' o 
Ko 

K ' o = x 1/3 _ a_ Ko 
j 1/2 

(29) 

- a 

(30) 

elde edilir. Bu ifade 22 bağıntısının mütenazırıdır. Görülüyorki K' o ifade
si içine (X) girmiş bulunmaktadır. 

• 
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Şimdi de 23 bağıntısının mütenazınnı bulalım : 

Buradan 

veya 

Kj = ( ~: t 
( 

KK',oh )n K 'i = Ki, 

ı 2 K' 
j -;- = K s -;-__ o_ x 2/3 

F Ko 

1 ı 
K'o = j 7 Ko 

K 21• 2/3 
SF X 

30 ve 31 ifadelerini birbirine eşit kılalım : 
. 1 
J-n xı~_a_ = --,,.,.---,-,::-

jl'2 K§; x2/3 

X ' in değeri buradan derhal bulunur : 

- jl/1 
X- --

n 

a2+n 

(31) 

{32) 

32 ifadesinde görüldüğü gibi X =F K sF 

kat halde X = K sF olduğundan 

olarak konulmuştur. Haki-

'1/1 
KsF = _ J _ 

n 

a2+n 

(33) 

çıkar. K' h ve X in değerleri 27 de yerine konulursa filvaki 26 bulunur. 
X' i K' ın ifadesinde yerine koyalım 

bulunacaktır. 

n 

a'+" 
K'h = ~ K 

J (34) 

Randolph ifadesini gözönüne alalım ve bunu bir kerre tabiat bir 
kerre de model için iki defa tatbik ederek birbirine bölelim; o takdirde 

(35) 

elde edilmiş olur. 
Demek KA, K Q sistemi esas kabul edildiği taktirde m kaysaYısını K. 

ölçeğiyle dönüştürmek gerekecektir. Teorik olarak verilmiş olan bu usul 
hakikat halde tatbik edilmez zira bu taktirde K b ve K ' b gibi fiili iki 
ölçek bulunacak~ : Km = 1 olması için 35 den 

2+n 
a = i --ı;;- 36/25 

bulunması kifayet eder ; bu r.!:~iceye 25 ifadesi ile de varılmış idi. 36 so
nucu gerek burulma gerekse devrilmeyi retdettiğinden şayanı dikkat
tir ve evvelce varılan sonuca uymaktadır. 
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Yukardaki etüdün hareketli tabanlı modeliere tatbiki ayrı bir in
celemeyi icap ettirir. 

Bu varılan sonuçlardan ikincisini tatbik etmezden evvel içinde bu
lunulan şartlan dikkatle incelemek lazımdır. Savağın yaklaşım kanalı

nın dikdörtgen olması halinde 35 ifadesini kullanmak mümkündür. Ta
bü yataklarda ise şartlan gerek birinci gerekse ikinci çözüm için gayet 
iyi incel~mek gerekir. 
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A Propos De La Dıstorsıon 

Et Du Basculement 

Ing. Dr. 
Fua.t ŞENTtmK 

Dlrecteur du Dep. des Recherches 

1 - Definition de la distorsion et du basculement : 

La distorsion et le basculement sont deux formes i.mportantes de la 
techııique des modeles reduits. Surtout la premiere est en voie de progres
ser en effet on peut distordre non seulement les echelles geometriques mais 
aussi les caracteristiques hydraulique tels que les nombres de Froude 
et de Reynolds relatifs aux grains. 

Soit K une lettre exprimant l'echelle de similitude en general. Par 
exemple l'echelle des hauteurs pourrait etre exprimee comme il suit : 

hNature hN 
Kb = hMociele = lıM 

Soit K L l'echelle des longueurs transversales KA. celle des longueurs 
longitudinales. Un modele non distordu doit avoir comme l'echelle des 
longueurs: 

(1) 

Une distorsion geometrique suppose une inegalite entre les divers 
echelles de similitudes. En general on doit avoir : 

Kb =J= KL =J= KA. (2) 

Comme la pente hydraulique est mesuree par J = :: il s'ensuit immedi

atement: 

(3) 

Ce rapport est appele en meme temps rapport de distorsion ou «distorsi
on:. tout court. 

Le basculement est une forme differente de la distorsion. Suppo
sons que 1'on bascule le modele autour d'une charniere. Les dimensions 
du modele ne seront pas alteres. Cependant au point de vue hydraulique 
Ki sera transforme en K' i puisque la profendeur de l'eau sur le modele 
sera elle meme alteree. 
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Le nombre cJ» de basculement est defini par: 

. K'ı 
J = -

Ki 

2 - Les proprietks de la distorsion 

(4) 

L'un des proprietes de la distorsion geometrique ou la distorsion tout 
court reside en ce que l'echelle des vitesses horizontales est differente 
de celle des vitesses verticales. Comme la distorsion conserve le nombre 
de Froude il est possible d'ecrire : 

KsF =ı (5) 
avec: 

s, =Le nombre de Froude 
d'oiı : 

Ku 
KsF = = Kb 1/ 2 = ı (6) 
Ku = Kı. 1! 2 

\a condition de Froude. Soit K. l'echelle des temps : Kuv etant l'echelle 
des vitesses horizontales et K u

0 
l'echelle des vitesses verticales il devi

ent possible d'ecrire : 
KI. 

K.v=~ 
Uy 

Kb 
K.o = ~ 

U o 
Dans le cas d'un modele distordu on a : 

K.y = K,
0 

= KA Kı. -ıtı = K. 

En effet l'echelle des temps est unique. Done: 

et: 

de meme: 

K).. K).. 
Kuy = K = K).. Kı. ıt• 

• 

K _ K ı t• 
Uy - h 

K - Kh = -~'!... K ıt2 
uo - K. K A h 

Kuo = Kı. ıt: Ki 

(7) 

(8) 

On voit que les deux echelles sont differentes et qu'elles different d'une 
quantite egale a. la distorsion. 

L'echelle des debits dans un modele distordu est differente de l'echelle 
des debits dans un modele normal, en effet : 

Q =w u (9) 
(10) 
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et en remarquent que generalement on a : 
KI..= Kb 
KQ = Kh S/l KA 

or on sait que dans un modeele non distordu l'echelle des debits est don
nee par: 

(ll) 

S - L'etude d'un ouvrage hydra.ulique par l'inrennediaire d'un mo
dele distordu : 

Le fait que la composante verticale et horizontale de la vitesse locale 
s'expriment par des conditions de similitude differentes complique l'etu
de sur modele des ouvrages hydrauliques. On va essayer de resomlre ce 
probh~me dans ce qui suit. 

3.1 - L'etude d'un deversoir dans un modele distordu: 

La distorsion distorde naturellement le coursier du deversoir; il 
s'ensuit qu'un deversoir ayant la forme Craeger ne l'ai plus sur le 
modele. Le coefficient de debit n'est plus une constante la similitude 
n'existe plus entre la nature et le modele. 

Sait la formule de Randolph (•) definissant la variation du coeffi
cient de debit en fonction de la charge 

( 
h )0.17 

m= m. H (12) 

Du fait que Kb =t= Ki.. 12 ne s'applique plus sur le modele, et la relation 
Km = 1 n'est plus vraie. Pour prevenir cet inconvenient il suffira de 
changer l'echelle des longueurs KI.. en K h ; la distorsion n'existe plus 
sur le modele, la formule de Randolph est de nouveau applicable et com
me 1' ouvrage en question est un ouvrage court les pertes de charge se
ro nt conservees. 

Cette façon d'operer ne peut resoudre le probleme que dans le cas 
unique oiı. Kı. = K i.. • Si K L est differente de KI.. un e second e distorsion 
existera quand meme sur le modele. Ce sera une distorsion transversale 
a savoir : 

Kh = KI.. =--= Kt 

supposons maintenant KA. = Kh d'apres ce qui precede la distorsior 
lcngitudinale disparait tandis qu'une distorsion existe au droit de l'ouv
rage court. Cela revient a dire qu'on a n:resse le modele lateralement d'une 
quantite egale a Kb / KA.. Le debit doit done etre reduit d'une meme quan
tite, ainsi la charge du deversoir sera conservee. 

( * ) Fuat Şentürk: Bag-Iamaıar. 
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En effet on a : 

KQ = _Qı_ 
QM 

Reduisons QM d'une quantite K h /KA on doit avoir l'echelle de debit 
dans le modele distordu. Cette echelle doit etre egale a l'echelle des debit 
deterıninee teoriquement : 

(13) 

d'oiı 

(14)/10 

Cette façon de proceder mantre dairement que la distorsion concerve 
la charge sur le deversoir qu'on se propose d'etudier et comme K., = 1 
la similitude existe entre la nature et le modele. 

3.2 - L'etude d'une prise d'eau dans un modele distordu : 

L'egalite Kh = KA au droit de l'ouvrage ne permettant pas d'eli
miner la distortion transversale la similitude n'existe pas entre la nature 
et le modele. En effet les courants transverseaux qui doivent exister de
vant la prise sont influences par cette distorsion. Pour remedier a cet 
inconcinent on peut choisir KL =Kb et au droit de l'ouvrage K~ = KL = Kh : 
Ainsi le modele sera presse dans le sens longitudinale L'echelle des debits 
ne doit pas etre alteree elle reste done egale a Kh 512 • En effet : 

KQ = Kb 112 Kb KL = Kb 11ı Kb Kb = Kb stı (15) /ll 
Cette nouvelle echelle n'est que l'echelle du modele non distordu. 

Les modeles a distorsion transversale conduisent a KA =1= KL ce qui 
deforme le trace du cours- d'eau en plan; cette deformation peut inf-
luer sur le caractere de la veine liquide. ll ne faut done pas appliquer 
la distorsion transversale sans une verification minutieuse des conditi
ons de base. 

4 - Etude d'un ouvrage hydra.ulique sur un modele a basculement : 

ll est interessant de suivre la variation du cefficient «m:. de de
bit dans le cas du basculement. Ce coefficient est delini par l'expression 
12; on peut done etudier sa variation par l'intermediaire de cette re
la tion. 

K 
Sait un modele distordu dans le rapport K~ 

Un basculement n'altere point ces deux echelles, par cantre l'echel
le Kb ne peut plus etre employe pour determiner la profondeur de 1'eau. 
Sait done K' h la nouvelle echelle permettant de calculer la profondeur 
de 1 · eau sur le modele. 
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Le basculement conserve done quelques unes des echelles tandis 
qu'il altere d'autre. Le tableau sivant indique dairement ces deux sor
tes d'echelle. 

Echelles conserves dans 
le basculement 

KA 
KQ 

Tabiean: I 

Echelles alterees dans 
le ba.sculement 

K' b 

K' u 
K' w 
K' o 
K' i 

Kb ne peut etre conserve dans la technique du basculement si KQ est 
supposee constante. Ceci cree quelques difficultes. Du fait on preere 
canserver Kb que de canserver KQ , le tableau precedant se transforme 
done en un tableau n. 

Echelles conservees dans 
le haseniement 

Tableau: ll 

Echelles alterees dans 
le ba.sculement 

K'Q 
K' u 
K' w 
K' o 

K' i 
KA. et Kh etant invariant les autres echelles s'ensuivent de la façon 

suivante. 

- E chelle des pentes 

K h 
Elle etait definie p a r Ki = K A 

elle devient : 

K' - Kb 
i - K). 

= L ' i definie la parametre de basculement. 
Ki 

- Echelle des debits 
elle est donne primitivement par 

KQ = Kb 3
'
2 K A 

Sait K'Q la nouvelle echelle. Comme Kb et K A restent constante on doit 
avoir 

K' Q = Kb 3
'
2 KA X (16) 

16 



Il faut pouvoir determiner la valeur de X. 

Soit : 

Comme K w = K h KA. 
K'Q = Kuı K'u : 
ı 7 conduira a : 

K'u = Kh 11l X 

On sait que la condition de Froude s 'ecrit : 

(ı7) 

(ıS) 

Ku 
KsF = Kh ı12 (ı9) 

Soit K u l'echelle des vitesses dans le cas oiı K sy = ı et K' u dans le cas 
oiı K sp =1= ı. Done : 

K'u = Kh 112 KsF (20) 
et 

X = Ksy (2ı) 

On voit qu'un ecart du nombre de Froude devient necessaire pour pre
server les deux echelles KA. et Kh dans le basculement. İl s 'agit de de
terminer cet ecart. Soit la condition de similitude relative au nombre 
de Reynolds relatif augrain : 

Kh 1tı Ki1t2 Ko = 1 

Le basculement altere celle - ci et elle devient : 
Kh ıt2 K'/'2 K'o = a 

d'oiı en divisant ces deux egalites membre a membre : 

( ~ii r2 ~: -- ~ 
autrement dit : 

' 1 K K o = a ---:-ı7T o (22) 
ı 

On sait d 'autre part (• ) que la condition de resistance des fonds mene a : 

( 
Ko )n Ki = ~ . Appliquons la a un modele a basculement : 

K'i = K
2
sy ( ~~ r 

d'oiı : 
K ' K ' n i - . K2 D 
~- ı Sp Kon (23) 

j1/n 
Ko = K2/n Ko 

Sp 

Eliminona K o et K ' 0 dans les deux relations 22 et 23 il vient : 
j l ln 1 
--= a--Klin ı' l/2 

SF 

( .. ) F. Şentürk: N ehir hidrollg-inde benzeşim. 

1 
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et : 
n -2 ı 

KsF = )4 an/2 (24) 

n s'ensuit qu'il est necesaire de choisir KsF suivant la relation 24 pour 
n.;-2 

pouvoir preserver l'echelle Kh . A condition de choisir a = j ın- (25) il de-
vient possible de conserver la condition de Froude. 

n est interessant de voir ce que le basculement deviendra dans le 
cas oiı la condition 25 se trouve realisee. Remplaçons a et K' i par leur 
valeur prealablement determinee dans la re la tion K h 

1
/ 2 K'i 1/

2 K' 0 = a : 
K-112 

Kh l/2 K'.l/2 a _ı_ Ko = a 
ı K'iı 12 

d'oiı 

Kh 112 Ki1i2 Ko = ı 

Done le modele se comporte comme un modele normale sans dis
torsion ni basculement. Km = 1 est realise. Si un ecart du nombre de 
Froude est admissible dans ce cas on peut realiser le modele. Les dif
ferentes echelles peuvent etre aisement detenninee. 

Echelles des debits : 

Echelles des vitesses 

.n.,-2 
]-4-

"u-'- 2 

K I - K 1/2 ı . u - h --n-
a--ı 

D 

aı (26) 

Supponsons maintenant constant le couple K.\ , KQ les differentes condi
tions serout naturellement alterees. En effet : 

KQ = Kh 3/2 KA. 

devient 

d'oiı 

K'u = K 'h 1/2 X 
Dans ces conditions la relation 22 deviendra : 

_b_ X = l 
(

K ' )112 
Kb 

et 
K' ı 

b ---
~- xi 

L'expression 29 conduira a : 

{
Kh 112 Kım Ko - l 

K ' b 112 Ki112 Ko 
K'b ın K'ıl/2 K'o = a 
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et 

(
K ' b )t/2 jl/2 K' o = a 
Kb Ko 

K' o = X3!2 ·~ı Ko 
) 

(30) 

C'est la condition homologue de la condition 22. On voit qu'on se trouve 
oblige d'introduire X dans l'expression de K' 0 . 

Tachons de determiner 1'homologue de 1'expression 23 : 

Kı= (~~ )o 

K 'i = ( ~~o T K
2
sF 

d'oiı: 

et 

Eliminona K' o entre 30 et 31 : 

d'oiı la valeur de X : 

a jl/o 

xıt3 ı't/2 = K2Jo X 213 
SF 

,a-'- 2 

X = J"Tn"'" 
a K 2tn 

SF 

Comme X est egal a. K SF il viendra en fin : 
' 1/2 

X =-1-
u 

a 2.;- n 

(31) 

(32) 

(33) 

Si on repmlace la valeur de Kh et de X dans 27 on retombera sur 26. On 
peut par 1'intermooiaire de X determines les differentes echelles com
me il suit: 

D 

aıı;; 
Kh =~ Kh 

) 
D 

K = ( a2.;- u )~.ı7 
m ' 1/l 

) 

(34) 

(35) 

Cette nouvelle systeme presente une difficulte pratique. C'est que 
il existera sur le meme modele deux echelles des longueurs verticales; 
une s ' appliquant aux profondeurs d'eau l'autre a l 'ouvrage lui meme. 

19 



n est facile de voir a partir de 35 qu'il suffit de prendre 

pour avoir 

2·1. 
a = j2Q 

Km = 1 

36/35 

Ce resultat indique que le modele distordu et bascule presentent les 
proprietes d'un modele ordinaire sans distorsion et sans basculement 
aucun. 
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RESUME: 

Soğukta Betonlamada Kimyasal 

Katkı Maddeleri Kullanılması 

Yazan: 
Beyhan TANAY 
Kimya Y. Müh. 

Dans cet article nous proposons les methodes du betonage d'hiver, 
entre autres, les resultats obtenus par les recherches effectuees dans 
nos Iabarataires avec I' addition des matieres additives; principalements 
avec different pourcentage du chlorure de soelium (NaCl). 

Soğukta betonlama için muhtelif metodlar mevcut olmakla beraber 
bunları genel olarak iki bölümde toplamak kabildir. 

ı - Isıtma metodu 
2 - Kanşım suyuna kimyasal katkı maddeleri ilave ederek döküm 

yapma metodu 

Yukandaki metodlardan hangisi kullanılırsa kullanılsın, dökümden ev
vel beton harmanının sıcaklığı, sıfır derecenin üzerinde olacak şekilde be
ton karışım suyu ve agrega ısıtılmalıdır. Ancak su ve agregayı fazla ısıt
manın mahzurlu olduğu da yapılan tecrübelerle tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Mesela suyun sıcaklığı hiç bir zaman 75°C - 80°C ın üzerine çıkma
malıdır. Aksi takdirde çimento prizini çok hızlı alacağından kalıba dök
me imkanı ortadan kalkacağı gibi beton soğuduğunda yüksek sıcaklık 
farkından dolayı betonda büzülme ve çatlamalar hasıl olacaktır. 

Betonu ısıtma elektrik, buhar veya sıcak havayla yapılmaktadır. Biz 
burada ısıtma metodu üzerinde değil bilhassa laboratuvanmızda araştır
masını yapmış olduğumuz kanşım suyuna kimyasal katkı maddeleri ilave 
ederek soğukta betonlama metodu üzerinde duracağız. 

KİMYASAL KATKI MADDELER! KULLANARAK SoGUKTA 
BETONLAMA METODU 

Karışım suyuna katkı maddeleri ilave ederek beton dökme iki çeşit 
gaye ile yapılır. 

ı - Katkı maddeleri prizi süratlendirdiğinden betonu kalıptan ça
buk çıkarmak icab ettiği hallerde. 

2 - Betonu don tesirinden koruyarak mukavemet kaybını ve çat
lamaları önlemek maksadile. 

2ı 



Betonda don tesirini prizden evvel ve priz anında olmak üzere iki kı
sımda incelemek lazımdır. Zira bu iki durumda soğuğun beton üzerin
deki tesiri farklı olmaktadır. 

I - Prizden evvel don tesirinde kalan beton ve lıaçlarda. dunun 

Don tesirinde kalan bir betonda önce beton boşluklarındaki ser
best su donmakta, kılcal borular içindeki suyun donması daha düşük 
sıcaklıklarda olmaktadır. 

Prizden evvel don tesirinde kalan beton ve harçlardaki nihai mu
kavemet azalması, çimento hidratasyonunun duraklama ve yavaşlama
sından meydana gelen yapı değişmeleriyle izah edilmektedir. 

Yani: 

1 - Yavaş cereyan eden hidratasyon neticesi teşekkül eden hid
rosilikat ve hidro alüminatlar normal şartlarda olduğu gibi düzgün kris
talleşmemektedirler. Hidratasyon ısısı diğerlerine göre çok daha büyük 
olan trikalsiyum alüminat soğuk tesirinde, diğer klinker bileşiklerinden 
daha süratli olarak hidratasyonuna devam eder. Dolayısiyle agrega ta
neciklerini birbirine bağlayan bileşikler de bu halde normal durumdan 
farklıdır. 

2 - Beton bünyesinde prizden evvel hasıl olan buzun sonradan eri
mesi de meydana getirdiği boşluklardan dolayı yapının değişik olmasına 
sebep teşkil edebilir. 

Prizden evvel don tesirinde kalan betonda cereyan eden reaksiyon 
hızı aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 

a) Kullanılan çimentonun hidratasyon ısısı. 

b) Çimento sı.:asifik yüzeyi 
c) Çimento dozajı 
d) Sıcaklık derecesi 

Kullanılan çimentonun hidratasyon ısısının büyük oluşu, beton har
manının sıcaklığını yükselteceği gibi klinker bileşiklerinin su tarafından 
süratle hidratize edilmesini sağlar. Çimento sipesifik yüzeyinin büyük 
oluşu da klinker partiküllerinin daha kolay çözeltiye geçmelerini sağlar. 

Dozajın yüksekliği kolloid vizkozitesini artırarak sertleşmeyi çabuklaş
tırır. Betonun bıılunduğu ortamın sıcaklık derecesi çok önemlidir. Sıfır 

dereceye yakın sıcaklıklarda çimento priz ve sertleşmesinde mühim bir 
yavaşlama olur. Sıcaklık 0°C nin çok altına düşünce klinker bileşiklerinin 
hidratasyonu tamamen duraklar. Zira kapHerler içindeki su da donar. 

Prizden evvel donmuş bir beton sonradan sıcaklık sıfır derecenin üze
rine çıkınca hidratasyon kabiliyetini tekrar kazanır. Sertleşmesine devam 
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eder. Hacminde % 9 nisbetinde bir artma olursa da henüz beton prizini 
almamışsa beton bünyesinde herhangi bir çatlama meydana gelmez. Fakat 
nihai mukavemet yukarıda izah edilen 1 ve 2 sebeplerinden dolayı biraz 
daha düşük olur. 

Il - Prizden sonra don tesirinde kalan beton ve harçlarda durum 

Eğer beton kısmen prizini aldıktan sonra don tesirinde kalırsa bu 
takdirde beton karışım suyunun donması neticesi hasıl olan hacim ge
nişlemesi başlangıçta henüz zayıf olan agrega partikülleri arasındaki 

bağları koparır ve betonda çatlaklıklar hasıl olur. 
Priz anında don tesirinde kalan bir betonun don tesirinde kalmadan 

eriştiği mukavemet çok önemlidir. Bu mukavemet ne kadar büyük elur
sa don tesiri ile parçalanma o kadar az olacak, hatta hiç olmıyacaktır. 
Bu bakırndan soğukta betonlamada ya alüminyumlu çimento ya da ilk 
mukavemeti yüksek olan C3 S ve Ca A yüzdesi yüksek porttand çimentosu 
kullanılmalıdır. 

SI.Fffi. DERECEN1N ALTINDA VE ÜSTüNDE KATKI 
MADDELERİNİN BETON SERTLEŞMESİ ÜZERİNE TEStRl 

a) Sıcaklık sıfır derecenin üzerinde iken kimyasal katkı madde
lerinin tesiri. 

Beton mukavemet artışı sadece ısıtınakla değil katkı maddelerile 
de hızlandırılabilir. Beton kalıplarının çıkarılması için betonun minumum 
bir mukavemet kazanması gerekmektedir. Bilhassa geç priz alan çi
mento kullanıldığı ve kalıpların acele olarak çıkarılması lüzumlu olan 
yerlerde betonun başlangıç mukavemeti çok önemlidir. Bir çok durum
larda da kimyasal katkı maddesi ilave edilerek çimento dozajı düşürüle
bilir veya ayni çimento dozajı kullanılarak başlangıç peryodunda beton 
ı~alitesi yükseltilebilir. Ancak hiç bir zaman alüminli çimentolara katkı 
maddeleri ilave etmemelidir. Zira priz süresi çok kısadır. 

Başlangıç peryodunda mukavemet artışını hızlandıran fazla sayıda 
madde bilinir. Fakat bunların hepsi kritik bakımdan ihtiyaçlara cevap 
vermez. Katkı maddesi için başlıca gerekli şartlar şunlardır : 

a) Priz ve sertleşme zamanı pek kısa olmamalı. 
b) Katkı maddeleri nihai mukavemetin azalmasına sebep olmamalı 
c) Beton yapısını tahrip etmemeli. 
d) Metalik yüzeyleri oksidasyona uğratan bileşikler teşkil etmemeli. 
e) Kolay tedarik edilmeli ve kullanışlı olmalı. 

Bu durumda kullanılmaları en uygun katkı maddeleri NaCl (Tuz) 
CaCI2 (kalsiyum klorür) , HCI (tuz ruhu) ve CaOCI~ (kireç kaymağı) dır. 
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Bütün bu maddeler teknik şartlara uyar\ar ve kullanılmalan gayet uy
gundur. 

Yalnız betona, prizi süratlendirrnek için fazla miktarda katkı maddesi 
ilave edilirse bu seferde priz o derece süratlenirki harç ve beton karışımı 
dökülemez. 

Priz süresi çimento klinkerinin bileşimine ve katkı maddesinin cinsine 
göre değişir. Katkı maddeleri beton mukavemeti artmasına başlangıçta 
çok fazla, daha sonra gittikçe azalarak tesir ederler. 

Mesela portlant çimentosu ile hazırlanmış ve % 2 CaCI2 ihtiva eden 
bir betonda mukavemet 2 gün sonra % 65 artarsa takriben 7 günde sade
ce % 35 ve 28 gün sonra ise % 20 artar. Minerolojik ve incelik bakımından 
farklı çimentolar bu bakımdan farklı neticeler verirler. Katkı maddesinin 
mukavemet artışına tesiri sıcaklığa göre değişir. Sıcaklık düştükçe tesir 
artar. 

Betonarmelerde CaCI2 ilavesi çimento ağırlığının % 2 sini geçmemeli
dir. Beton m·• başına 300 Kg. dan az çimento ihtiva etmemeli, kompakt ol
malı ve metalik yüzeyler cila gibi bir koruyucu ile kaplanmalıdır. Rutu
betli yerlerde betonarme inşaatlarda katkı maddesi kullanmak doğru de
ğildir. Zira rutubet maddenin metale tesirini yani korozyonu artırır. Bu 
durumda metalik yüzeyler çimento şerheti v.s. ile kaplanır veya kromlu 
çelik gibi bazı özel çelikler kullanılır. 

b) Sıcaklık 0°C ın altında iken kimyasal katkı maddelerinin tesiri. 
Daha evvel bahsedildiği gibi kimyasal katkı maddesi ilave edilmemiş 

bir beton soğuk tesirinde bırakıldığında beton karışım suyu donmakta, 
netice olarak beton sertleşmesi son derece yavaşlamaktadır. Bu olay be
ton yapısında değişiklik yaptığından beton nihai mukavemetinde de kıs
men azaimalara sebep olmaktadır. Şu halde soğukta betonlama yapılır
ken birinci problem beton karışım suyunun donmasını önlemektir. 

Katkı maddeleri arasında en mühimleri suyun donma noktasını daha 
fazla alçaltıcı özelliğe sahip olanlardır. Bu maddeler kullanıldığı zaman 
karışım suyunun donması o konsantrasyondaki tuz çözeltisinin donma 
noktasına tekabül eden sıcaklıkta başlar. Sıcaklık donma noktasının al
tına düşünce suyun bir kısmı donar ve buz kristalleri haline dönüşür. Di
ğer kısmı, konsantrasyonu artan dolayısiyle donma noktası daha da dü
şen tuz çözeltisinde kalır. 

Kanşım suyunun % 1 i kadar ilave edilen tuz, donma noktasını 0.5°C 
civarında düşürür. % ı HCl asit ile ise donma noktası ı °C düşer. Donma 
noktasını çok düşürmek için mesela - 20°C'a indirmek için %27 den çok 
tuz lazımdır. Halbuki % 20 yi geçen tuz ilaveleri beton boşluklarında doy
gun bir çözelti hasıl ederek kristalleşmelere sebep olur. Bu kristaller klin
ker bileşiklerinin bağlama kuvvetlerini son derece zayıflatmaktadırlar. 
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Şu halde beton kanşım suyuna % 20 den çok tuz ilaveleri yapılma
malıdır. Tuzlu çözeltilerin sıcaklığı konsantrasyona tekabül eden donma 
noktasının altına düşünce saf buz kristalleri teşekkül etmeye başlar. Bu 
olay bütün su buza dönüşünceye kadar devam eder. 

Konsatrasyonu gittikçe artan çözeltinin ise donma noktası düşer ve 
çözeltide tuz kristalleri de birikir. Sıcaklık - l7°C ve - 22°C'a düşünce buz 
kristalleri ve tartulaşmış tuzlar hamur şeklinde ayrılır. 

Kullanılan tuz yüzdesi ne kadar çoksa bu mahzur da o kadar artar. 
Netice olarak çok düşük sıcaklıklarda az tuz kullanarak don tesiri kısmen 
önlenmiş olsa bile nihai mukavemetde normal şartlardakine göre mut
laka azalma görülür. Pek fazla düşük olmayan sıcaklıklarda yüksek oran
da katkı maddesi kullanılması da çok hızlı priz dolayısiyle mahzurludur. 
Zira hızlı priz neticesi beton dökümü güçleşir Nitekim % 2 kalsiyum klö
rür ilavesinin % 5 CaCI2 ilavesinden daha iyi netice verdiği tesbit edil
miş, % 5 CaCI2 ilavesinde nihai mukavemette belirli bir azalma görülür. -

Nihayet soğukta betonlama hakkındaki fikirlerimizi laboratuvarda 
yapmış olduğumuz deneyierin ışığı altında özetleyecek olursak aşağıdaki 
sonuçlara varmamız kabildir. 

1 - Beton terkibine katkı maddeleri ilave ederek soğukta beton
lama her şartta tatbik edilebileceği ve ekonomik olduğu için diğer bütün 
metotlara tercih edilmelidir. 

2 - Tatbikatta elektrik, buhar ve sıcak hava ile ısıtmak ve özel çi
mentolar kullanmak gibi diğer bazı metorlardan istifade ediliyorsa da 
bu usuller iktisadi olmamakla beraber memleketimiz şartlarına da uyma
maktadır. Bununla beraber soğukta betonlama yapılırken kullanılacak 

çimento cinsinin hidratasyon ısısı yüksek olandan seçilmesine dikkat edil
melidir. Memleketimizde umumiyetle normal portland çimentosu kullanıl
maktadır. Çimento standartlarımızda mevcut !PÇ 600 (ilk dayanımı yük
sek portland çimentosu) ve YPÇ 500 (yüksek mukavemetli portland çi
mentosu) çimentoları soğukta betonlama için normal portland çimento
suna göre yüksektir. 

Bu arada yeni ima.l edilmekte olan traslı ve letiyeli çimentoların so
ğulüa. betonlama için normal partiand çimentosundan daha az dayanıklı 
olduğunu belirtmek isteriz Şu halde katkı maddesi kullanılacağı zaman 
don tesirine karşı daha etkili olması için çimento cinsi ve hatta inceliği 
mutlaka göz önünde tutulmalıdır. 

3 - Soğukta betonlamada yüzeyi talaş, ısıtılmış kum, toprakla ört
me gibi garantili netice vermeyen diğer bazı usuller de kullanılmaktadır. 
Bununla beraber çok soğuk olmayan ha va larda ve diğer metotlara yar
dımcı olarak bu usuller de kullanılmalıdır. 
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4 - Kimyasal katkı maddesi prizi de süratlendirdiğinden sadece so
ğukta betonlamada değil prizin süratini ve başlangıç mukavemetini artır
mak icabettiği hallerde (acele kalıptan çıkarmak gibi) 0°C'ın üs
tündeki sıcaklıklarda da kullanılabilir. 

5 - Soğukta betonlama için kullanılmaya en elverişli temini ucuz 
ve kolay olan katkı maddesi sodyum klörür olup zaten bizde laboratuvar 
çalışmalannıızı bu madde üzerine teksif etmiş bulunuyoruz. Buna muka
bil CaCiı ve HCI asit gibi iyi netice veren diğer katkı maddeleri ise mem
leketiroizde pahalı ve istenilen miktarda temini NaCI kadar kolay değil
dir. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda NaCl ün CaClı ve HCl den daha iyi 
netice verdiğini tesbit etmiş bulunuyoruz. Ayrıca CaC12 ün higroskopik 
olmak gibi menfi bir özelliği de vardır. Aslında gerek tuz gerek kalsiyum 
klorür ve diğer katkılar kullanıldığında betonun elektriksel iletkenliği şid
detle arttığından (bilhassa tuz ile) bu özelliğin isteuroediği betonlarda 
katkı maddesi kullanmamak icabeder. 

6 - Teknikte beton terkibine kimysal maddeler ilave etmenin 
mahzuru sadece betonarme inşaatlarda ortaya çıkmaktadır. Zira ilave 
edilen maddeler korozyona sebep olabilir. Fakat korozyon tesiri umumi
yetıe zayıf olduğundan korozyona dayanıklı özel çelikler kullanarak veya 
metal yüzeylerini çimento şerhetiyle kapiayarak ve % 2 den fazla CaC12 

katmamak şartıyla yine de iyice tetkik edildikten sonra soğukta betonar
me inşaat da yapılabilir. 

7 - Laboratuvarda - 5°C de yaptığımız tecrübelerde muhtelif oran· 
larda NaCl, HCl gibi kimyasal katkı maddelerinin soğukta betonlamaya 
tesiri incelenmiş ve kullandığımız bütün kimyasal katkı maddelerinin be
tonu soğuk tesirinde çatlamadan kurtardığı tesbit edilmiştir. Bu durum 
imalattan hemen sonra, muhtelif zamanlar sonunda soğuk tesirine bırakı
lan betonlarda da tahkik edilmiştir. 

8 - Soğukta betonlama için kimyasal katkı maddeleri kullanma en 
ekonomik yol olup, katkı maddeleri soğuk tesirinde kalmış betonların 

başlangıç mukavemetlerini artırmakta ve çatlamadan soğuk tesirinden 
kurtulmalarını sağlıyabilmektedir. Fakat betonun don tesirinde kısa za
manda normal şartlardaki gibi yüksek mukavemet kazanması isteniyor
sa yukanda bahsedilen ısıtma metodlannın tatbiki daha uygun olacaktır. 

Zira - 50C da yaptığımız tecrübelerde en yüksek neticeleri % 10 tuz 
ilave edilen nümunelerle elde ettiğimiz halde bunların mukavemetleri 28 
günde R28 in (21 °C da % 100 relatif rutubette elde edilen değerin) % 65 
ine 90 günde % 87 sine erişti. 

Şu halde kışın sadece kanşım suyuna tuz katarak yüklenecek beton 
dökmek doğru değildir. Mukavemetin artması için mutlaka ısıtmak la
zımdır. Fakat kanal kaplamaları gibi yüklenmeyecek betonlar kışın tuz 
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il8.vesi ile dökülebilir. Bu betonlar normal mukavemetlerini havalar ısın
dıktan sonra kazanabilirler. Şu halde kanşım suyuna tuz ilavesi ile so
ğukta betonlamanın en çok tatbik edileceği saha kanal kaplamaları ola
rak düşünülebilir. 

9 - Kimyasal katkı maddeleri kullanıldığı hallerde aşağıdaki husus
lara dikkat edilmesi mukavemet bakımından daha iyi neticeler alınma
sını sağlıyabilir. 

a) Beton dozajı kabil olduğu kadar yüksek alınmalıdır. 
b) Hidratasyon ısısı yüksek çimento kullanılmasına bilhassa dikkat 

edilmelidir. 

c) Beton kanşım suyu ve agrega ısıWmalıdır. 
d) Beton döküldükten sonra üzeri örtülmelidir. 

10 - Bütün kimyasal katkı maddeleri beton içersine hiçbir suretle 
katı halde ilave edilmeyip kanşım suyunda çözilierek kullanılmalıdır. 

27 



Bursada Yıkılan Su Kulesi Hakkında 

M ülahazalar 

SUMMARY 

Yazan: 

Erhan ERl\fUTLU 
Y . Mtih. 

A water tank tower, 50 m 3 capacity and 25 m. high, has been cras
beddownon 16-17, Dec., 1963 by the effect of a strong storm which has 
110 km/ h velocity. This report gives the characteristics about the struc
tural behavior of the construction. AJ3 it is claimed, some critica! errors 
has been made in static calculations and also in designation of the rein
forcement. The laboratory tests have shown that the quality of concrete 
was not sufficient too. Even the calculated pressure of the wind was not 
so strong as it has been assumed in the static calculations, the poor qu
aiity of the concrete and the above mentioned design errors has been cau
sed the rupture of the construction. 

1 - Giriş: 

Bursa, DSİ I. Bölge tesisleri meyanında inşa edilmekte iken, 16 - 17 
Aralık 1963 gecesi şiddetli lodos tesiri ile yıkılan 50 tonluk, 25 m. yük
sekliğindeki su kulesinin statik ve betonarme hesaplan ile detay resimle
rinin incelenmesi ve yapının muhtelif kısımlarından alınan nümuneler 
üzerinde yapılan deneyler sonucunda; yapı sistemi ve hesap esaslan hu
suslarında edinilen fikirler ile yıkılına olayı hakkındaki mülahazalar 
aşağıda özetlenmiştir. 

2. Su kulesi taşıyıcı sistemi : 

2.1. Su kulesi taşıyıcı sistemi genel hatlariyle Şekil- 1. de gösteril
miştir . Hazne düşey ile takriben 5° 24' lık açı yapan 4 kolon üzerine otur
maktadır. Kolonlar, yukandan itibaren her 5 m. de bir olmak üzere 4 adet 
kat döşemesi ile birbirine bağlanmıştır. Son döşeme seviyesi temel zeminin
den itibaren 7.50 m. yüksekliktedir. Herbir kolon 2.00 X 2.50 m 2 eb'adın-
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da münferit sömeller üzerinde oturmakta olup sömeller bağlantı kirişleri 
ile birbirine bağlanmıştır. 

2.2. Kolonlar en yukarıda 25 X 40 cm2 den başlayarak sömellerde 
25 X 50 cm2 lik en kesiti haiz olmaktadır. Büyük kenar doğrultuları 4 
kolonun meydana getirdiği karenin köşegen istikametlerine paralel ola
cak şekilde yerleştirilmiştir. Bu suretle köşegen istikametinden gelecek 
yatay tesirler, o köşegenin iki ucundaki kolonlar tarafından taşınacaktır. 

2.3. Kat döşemeleri köşegen istikametlerinde haçvari şekilde yerleşti
rilmiş olan 25 X 35 cm2 ebadında kirişlere oturmaktadır. Döşeme kalın

lığı 10 cm. dir' Ayrıca haçvari kirişler arasında Şekil : 2. de görüldüğü 
gibi 20X 25 cm2 lik bağlantı kirişleri düşünülmüştür. Ancak elimizde mev
cut olan detay resimlerinin birisinde bu kirişler gösterilmiş, diğer birinde 
ise gösterilmemiştir. Bu itibarla bu bağlantıların tatbik edilip edilmediği 
meçhulümüzdür. 
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2.4 Yukanda izah edilen genel görünüşe nazaran, sistem yatay yük

lere karşı yeter rijitliği haiz değildir. Köşegen istikametinde tesir edecek 

yatay yülder yalnızca o köşegenin iki ucundaki kolonlar ile yine bu iki 
kolon arasındaki döşeme kirişlerinden meydana gelecek olan çerçeveye 
yüklenecektir. Diğer istikametteki iki kolon, diğer kolonlarla direkt ve 
rijit bağlantılan olmadığı için çalışmağa iştirak edemiyeceklerdir. Bu iti· 
barla 20 X25 cm2 lik ara bağlantı kirişleri yerine Şekil- 2. de kesikli çizgi

lerle gösterildiği şekilde karenin kenarlannda yeter rijitlikte kirişler ile 

kolonların bağlanması faydalı olurdu. Bu kirişler aynı zamanda karenin 
herhangi bir kenan istikametinde gelecek olan yatay tesirler halinde dört 
kolonun da en iyi şekilde çalışmasını temin edeceği gibi haçvari kirişlere 

gelecek burulma tesirlerini de azaltacaktır. Diğer yandan bilhassa alt 
katlarda kolonlar arasındaki açıklık arttığından haçvari kirişlerin eb'adı

nın artırılması gerekirdi. 
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3. Statik Hesaı> Esaslan : 

3.1. Bu konuda proje hesaplarında göze çarpan yanlışlıklar ile düşey 
yilider üzerinde durulmayıp, yalnızca yatay yükleme halinde sisternin ça· 
lışma tarzı incelenecektir. 

3.2. Proje hesaplarında yatay rüzgar yükleri köşegen istikametinde 
olmak üzere katlar arasındaki kolonların ortasına tatbik edilmiştir. Sis
temin çerçeve şeklinde çalışması nazan itibare alınmadan, rüzgar tesirinin 
bir kolon üzerine toplanmasının en gayri müsait vaziyet olduğu mülaha
zasiyle kolon tahkiki hesabında yalnızca ikinci kat kolonunun ortasına 
1980 Kg. lık yatay yük etkilendirilrniştir. Bu durumda kolon momenti : 

M = 1980 (5.00- 0.40) 2 = 5237 K 
mu 

8 
gm. 

olarak hesaplanmıştır. Bu hesap tarzının menşei meçhuldür. Kolonun ge
rilme tahkiki hesaplannda normal kuvvet olarak, deponun dolu olması 
haline tekabül eden ve hem 1. kat ağırlığını, hem de sömel ve sömel üstü 
toprak ağırlıklannı da ihtiva eden 58 tonluk bir kuvvet alınmıştır. 

3.3. Hakikatte ise sistem Şekil- 3. te gösterilen bir çerçeve şeklin
de çalışmaktadır. Yatay kuvvetler düğüm noktalarına tatbik edilir. Ko
lonlara gelen tesirler ise, aynı kattaki kolonların hepsinin birden kesil
mesi halinde, bu kesit üzerindeki toplam yatay kuvvetlerin bu kesitteki 
kolon kesme kuvvetlerinin toplamına eşit olması ve bu toplam kuvvetin 
kolon rijiditeleri ile orantılı olarak herbir kolona dağıtılması suretiyle 
bulunabilir. (Şekil- 4) 

İlk yaklaşım olarak kolonların düşey, haçvari kirişlerin ise sonsuz 
rijit olduğu kabul edilirse, en alt kat kolonianna gelen 11034 Kg. lık 

toplam yatay kuvvet iki çerçeve kolonu arasında eşit olarak bölünecek, 
5517 Kg. lık kesme kuvvetleri 6.80 m. uzunluğundaki kolonun ortasın
da bulunan inflekı::iyon noktasına tatbik edilecek,dolayısiyle 

Mm .. = 5517 X 3.40 = 18800 Kgm. 
lik moment hasıl olacaktır. Diğer yandan yatay kuvvetlerin devirme te
siri dolayısıyla da rüzgarın t esir ettiği kolonda çekme, diğer kolonda 
basınç kuvvetleri hasıl olmaktadır. Yukarıdaki kabuller muvacehesinde 
normal kuvvetler için takriben 22000 Kg. lık bir değer hesaplanmıştır. 

3.4. !kinci bir yaklaşım olmak üzere, haçvari kirişlerin hakiki ri
jitlikleri ile kolonların düşeye nazaran eğik durumu da nazarı itibare 
alınabilir. Bu halde sistem, Şekil- 3. te görüldüğü gibi deformasyona 
maruz kalır. Yatay kirişlerin infleksiyon noktaları kiriş ortasındadır, 

bun::ı. mukabil kolonların infleksiyon noktaları, hem kendi, hem de yatay 
kirişlerin rijiditeleri dolayısiyle aşağı veya yukarı doğru kayar. 

Bu noktaların yerlerini tesbit etmek gayesiyle K. MUTO tarafın

dan ortaya atılan ve «D» metodu adı ile anılan metodta verilen katsayı 
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ve tablolar kullanılarak kolon infeksiyon noktalarının kolon a lt ucu
na olan uzaklıklan (kolon boyunun yüzdesi olarak, yukarı katlar
dan aşağıya doğru inmek şartiyle) yaklaşık olarak 0.40; 0.40; 0.45; 
0.50 ve 0.75 bulunmuştur. 

Bu durumda en alt kat kolonu için hesaplanan moment, kolon alt 
ucunda, 

M .nu = 15650 Kgm. 
dir. Moment kolu arttığı halde değerin azalmasının sebebi kolonların 

eğikliğidir. Diğer yandan bu durumda kolonlarda hasıl olan normal kuv
vetlerin değeri + 23100 Kg. bulunmuştur. 

Burada üzerinde durulacak diğer bir husus da yatay kirişlerin ko
lonlara bağ_landığı noktalarda husule gelen momentlerin 12600 Kgm. gi
bi yüksek değerlere ulaşmasıdır .. Şematik moment diagram Şekil- 5. te 
gösterilmiştir. 
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3.5. Bu değerler gösteriyor ki, yalnızca iki kolondan ve yatay ki

rişlerden meydana gelen bir çerçeve, yatay yüklerio taşınabiimesi için 

gerek kolon ~;:::-ekse yatay kirişlerin eb'adı büyütülmeksizin, yeter de
ğildir. Bu itibarla diğer iki kolonun da sisteme iştiraki sağlanmalıdır. 
Bu hıısus da, kat döşemelerinin kenarlanna bağlantı kirişleri yerleşti

rilmesi ve kolon kesitlerinin daha çok kareye yaklaştırılması suretiyle 

temin edilebilirdi. 

4. Kesit hesaplan : 

4.1. Kesit hesapları, çeşitli yüklemelerden hasıl olan en gayri 

müsait kesit tesirleri nazarı itibara alınarak yapılmalıdır. Bu konuda; 

deponun boş veya dolu olması, yatay kuvvetlerden doğacak normal kuv

vetlerin basınç veya çekme olması halleri de incelenmelidir. Yapılan he

saplarda bu hususların hiçbirisi nazarı itibara ~lınmamıştır. 
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Tarafımızdan yapılan hesaplarda; deponun boş olması halinde, yatay 
kuvvetlerden dolayı çekme normal kuvveti hasıl olan (rüzgara maruz) 
kolonda basınç gerilmelerinin 125 Kgjcm2 ye ulaştığı görülmüştür. 

4.2. Rüzgar istikametinin değişken olduğu bu gibi yapılarda teçhi
zatın simetrik olarak tertibi her bakımdan daha uygundur. Ancak, pro
je hesaplarında, bir istikametten gelecek yatay yüklerio yalnızca bir tek 
kolon tarafından taşınacağı farzedildiği için bu hususa da riayet edil
memiştir. 

4.3. Proje resimlerinde dikkati çeken bir husus; en alt kat ko
lonlarında, dış taraftaki teçhizatta takriben toprak seviyesinde 5 adet 
0 = 20 lik demirlerde ek yapılmış olmasıdır. (Şe.kil - 6) Momentin mak-

, __ ---- -

Poı Nr Z3 

.. ... 
c; 

Ştkil . 6 

fO 

lO 

Poz Nr. 3 

çi • zo odef 3 

~ L 9. 00 ... 

Poz Nr s 
~, 20 adet " 

L. ' 0.'0 

.. 
"' 

P oz. M; 7 

fi. zo adefi l , 

L. ~. 70 

sinium değerlere eriştiği bir bölgede çekme gerilmelerini taşıyacak olan 
demirlerde böyle bir ek yapılması kanaatimizce çok mahzurludur. Zira 
25 cm. lik bir kenar üzerine 10 adet 0 = 20 lik demir yerleştirilmekte-
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dir ki, etriye ve kenar payları da nazarı itibara alınırsa bu demirlerin 
aralarında hiçbir açıklık kalmayacağı aşikardır. Bu durumda demirlerle 
beton arasındaki aderansın hemen tamamen yok olacağı muhakkaktır. 
Bu hususa yıkılına olayı hakkındaki mülahazalarımız sırasında yeniden 
temas edilecektir. 

4.4. Yatay yüklerden dolayı temellere gelen tesirler, proje hesap
larında, bütün devr ilme momentinin köşegen istikametindeki sömeller 
tarafından taşındığı kabul edilmiş; bu moment, sö m elierin eksen etra
fındaki mukavemet momentine bölünerek zemin gerilmelen tayin edil
miştir. Bulunan değer + 0.67 Kg/ cm2 dir. (bu hesap tarzı projeye son
radan kırmızı mürekkeple ilave edilmiştir.) 

Bu hesap tarzı da kolon diplerinde hasıl olan reaksiyon moment
lerini ihtiva etmemektedir. Tarafımızdan yapılmış olan hesaplarda, rüz
gara maruz. olan taraftaki sömel zemininde, 

alA = + ı.40 Kgj cm2 

aıB = - 0.48 Kg/cm2 

ve aksi taraftaki sömel zeminind~ ise, 
a3B = + 0.48 Kgj cm! 
aSA = - ı.40 Kg/cm2 

gerilme değerleri bulunmuştur. 

5. Gönderilen nümuııeler üzerindeki incelemeler : 

5.ı. Yikılan su deposu kolonlarından kesilip DSl Merkez Lahcra
tuarına gönderilen nümunelerin yapı üzerindeki yerleri ve numaraları Şe
kil - ı. de gösterilmiştir. Bu nümuneler üzerinde yapılan göz ile incele
meler, nümunelerden kesilip alınan beton küplerin basınç mukavemet
leri ve kimyasa l dozaj tayini deneylerinin neticeleri aşağıda verilmiştir. 
Nümuneler üzerinde aderans t ahkiki denemesi yapılmamıştır. 

5.2. Bölge Müdürlüğünce kolon betonlarının vibratörle yerleştiril
diği ifa de edilm ekle beraber, nümunelerin dış görünüşü mütecanis ve 
düzgün değildir. Bu husus ı, 2, 3 ve 4 numaralı fotoğraflar ile tesbit 
edilmiştir. Bu fotoğraflardan ilki 1 No. lu ikincisi 2 No. lu, diğer ikisi 
de 3 No. lu nümunelere aittir. Kolonların düzgün olmayan yerleri son
r-adan sıvanmak suretiyle kapatılmak istenmiştir. Bu yamalar (Fotoğ

raf - 2) de · g örülmektedir. Nümunelerin iç taraflanndan kesilip çıka

nlan küplerde ise betonun daha homogen ve az boşluklu olduğu müşa
hede edilmiştir. (Fotoğraf - 7). Bu husus, vibrasyonun, bilhassa teç
hizat ile kalıp arasında betonun iyice yerleşmesini sağlayacak yeterlik
te tatbik edilmediğini ortaya koymaktadır. 

5.3. Kalıp ile teçhizat arasındaki mesafe (etriyelerin dış çizgileri 
ile kalıp arasında kalan aralık) şartname gereğince yapı dış tesiriere ma
ruz olduğuna göre en az 2 cm. olmalıdır. Halbuki, nümunelerde etriyele-
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rin beton yüzeyine çok yaklaştığı görülmektedir. (Fotoğraf 1, 3 ve 5). 
Tulani demirler de itina ile yerleştirilmemiş olup demir aralıklan yer 
yer azalmaktadır. 

Fotoğraf: ı 
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Fotoğraf: 2 

Fotoğraf: S 
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• al. 4 Fotogr · 

Fotoğraf: 5 
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Fotoğraf: 6 

Fotoğraf: 7 
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5.4. Her bir nümuneden 13 ila 14 cm. kenarlı birer adet küp kesi
lerek bu küpler üzerinde basınç mukavemeti deneyi yapılrruştır. Bu küp
lerin deneyden sonraki durumlan (Fotoğraf - 7) de görülmektedir. De
ney neticeleri ilişik rapor formunda verilmiştir. 3 ve BB N o. lu nümu
nelerin basınç mukavemetleri çok düşüktür. 

5.5. Nümuneler üzerinde kimyasal dozaj tayini deneyleri de ya
pılmış olup elde edilen neticeler aşağıda verilmiştir. 

Nümune No. Tayin edilen doza.j (Kg/ml) 

1 ...... ..... . ... ..... ..... ..... 330 
lA ......... . . . ... ...... . ........ 312 

2 ........ . .... . ....... .. .... .. . 325 

3 ········ ···· ······· · ·· · · · ·· ··· 307 
BB ..... .. . . ..... . ..... .. .. . . .. .. 263 

Ancak bu değerler ihtiyat kaydı ile verilmektedir. Çünkü beton ima
linde kullanılan agreganın asitte çözünen silis miktarı ile Balıkesir çi
mentosunun santral külü ihtiva edip etmediği hususlan bilinmemek
tedir. 

6. Yıkılına ola.yı hakkında. müli.hazalar : 
6.1. Bursa Meteoroloji İstasyonunun 17.12.1963 tarih ve 342 sa

yılı yazısında Lodos fırtınasının en kuvvetli hamlesinin saatte 110 Km. 
hızla estiği bildirilmektedir. Bu hız saniyede 30.6 m. ye tekabül etmek
tedir. Bilindiği üzere rüzgar kuvveti : 

w = cq (Kg/ m 2
) 

formülü ile verilmektedir. Burada (q) rüzgar basıncı, (c) de yapı cin
sine bağlı bir tesir katsayısıdır. 

• 
(q) Rüzgar basıncı : 

q = 
P • v2 

2 
ile ifade edimektedir. ( p) havanın özgül kütlesi, (v) de m/sn. cinsin
den rüzgar luzıdır. Havzanın özgül kütlesi yakla~ık olarak : 

1 (Kg. sn2 ) 

p= - 8- m• 

alınırsa, (q) rüzgar basıncı : 
v2 

q = -- (Kg/ m2
) 

16 
denklemi ile hesaplanabilir. Fırtına sırasında v = 30.6 m/sn. olarak 
tesbit edildiğine göre : 

q = 58.5 Kg/ m2 

elde edilir. Kuleler için c = 1.6 alındığma nazaran (w) rüzgar yükü; 
w= 1.6 X 58.5 = 96.3 Kg/m2 bulunur. 
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6.2. Bu değer rüzgar hesaplarına esas alınan w = 250 Kg/m2 lik 
yükün takriben % 40'ı kadardır. Rüzgar istikameti de hemen hemen 
ı -3 köşegenine paraleldir ve rüzgar yükünü bu istikametteki çerçeve 
taşımaktadır. 

6.3. Yıkılına olayı vuku bulduğu sırada yapı henüz tamamlanma
mış durumdadır. (Fotoğraf - 8) de görüldüğü üzere hazne kısmı beto
nu ancak yarı yarıya dökülebilmiştir. Bu itibarla iskele ve kalıplar sö
külmemiştir. 

Yapının tamamlanmamış halde oluşu, kolonlara gelen zati yükün 
azalmasına; iskele ve kalıpların mevcudiyeti ise rüzgara maruz yüzeyin 
genişlemesine, dolayısiyle de yatay yüklerio meydana getirdiği tesir
Ierin artmasına sebep olmaktadır. 

6.4. Hazne betonunun tamamen dökülmemiş hali nazan itibara 
alınmak; kalıp ve iskeleden dolayı yüzey artışı ihmal edilmek suretiyle 
rüzgar tesirleri (3.4.) te verilen değerlerin % 40'ı alınarak yapılan tak
ribi bir hesapta, projedeki kolon kesitinin bu yükleri taşıması gerektiği 
anlaşılmıştır. 

Ancak kalıp ve iskele sebebiyle rüzgar tesirlerinde artış olduğu ka
bul edilirse; kolondaki gerilmelerin emniyet gerilmelerine yaklaşması 
veya bu gerilme değerlerini aşması beklenebilir. 

• 

Fotoğraf: 8 
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6.5. Durum böyle iken projede, ( 4.2) de izah edilen ek yeri dola
yısiyle kolonda çok zayıf bir kesit meydana getirilmiştir. Böyle bir ek 
yerinde teçhizatın durumu (Fotoğraf - 9) da açık olarak görünmekte
dir. Bu kesitin betonarme prensiplerine uygun olarak çalışmıyacağı ta
bildir. 

Fotoğraf: 9 

Diğer yaı.-..an, rüzgara maruz olan (1) numaralı kolonun alt kıs
mına tesadüf eden ve yukarıda bahsedilen ek yerinin de bulunduğu böl
geden alınmış olan (lA) numaralı nümunenin beton mukavemeti 84.5 
Kg/cm1 gibi çok düşük bir değerdedir. 

Gerek ek yapılan demirlerin beton ile aderansının yeter derecede 
olmayışı, gerekse aynı kesitteki beton mukavemetinin düşük olması, 

kanaatimizce, rüzgar yükü altında en gayri müsait kesit tesirlerine (çek
me ve eğilme momenti) maruz olan (1) numaralı kolonun kolaylıkla mu
kavemetinin sona ermesi sebep olmuştur. 

(Fotoğraf - 10); (1) numaralı kolonun çekme teçhizatının, eğilme 

momenti istikametinde nasıl kolaylıkla betondan sıyrıldığını açık ola
rak göstermektedir. Üstten gelen ve ek yapılan demirler ise yıkılan üst 
kıs1mla beraber kolondan ayrılmış, bu arada basınç teçhizatı da etriye
leri açarak yine üst kısırola beraber devrilmiştir. Bu durum (Fotoğraf 
- 6) da aynı kolondan alınmış olan (lA) numaralı nümunede de görül
mektedir. 
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Fotoğraf: 10 

(1) Numaralı kolonun mukavemetinin sona ermesi ile beraber bü
tün sistem çökmüştür. Burada dikkati çeken bir husus ta ikinci köşe
gen istikametinde bulunan (2) ve ( 4) numaralı kolonların kırılma tar
zıdır. Yalnızca tek istikamette eğilmeye çalışacağı kabul edilen bu ko
lonlar, (1) numaralı kolonun mukavemetini kaybetmesi üzerine lateral 
eğilmeye maruz kalmışlar fakat bu istikamette rijitlikleri olmayışı ve 
büyük kenar boyunca teçhizat konmaması sebebiyle temel üzerinde der
bal kınlmışlardır. Fotoğraf - ll. de (2) numaralı, Fotoğraf - 12. de 
de ( 4) numaralı kolonun kırılış tarzı görülmektedir. 
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Fotoğraf : ll 

Fotoğraf : 12 
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Nazilli - Aydın Sulaması Akçay RegüHitörü 

Dolusavağı Üzerine 

TAKDİM 

Regülatör dolusavaklan pro
jelendirilirken; proje yükü, savak 
pro:fıli ve savak membamda kalan 
arazinin topoğrafik durumu göz 
önünde bulundurulınası icap eden 
ü~ esas unsurdur. Nazilli - Aydm 
Sulanıası Ak~y Regü.Iatörünün 
1/50 öl~ekli modeli üzerindeki ~~ 
lışmalar esnasında bu mevzuda ya
pılan öl~ümler ve bulunan netice
ler bu yazıda kısaca anlatılmıştır. 

ı - Giriş: 

Yazan : 
Yüksel SAYMAN 

Y. Müh. 

SYNOPSİS 

The selection of the design 
head, the shape of the spillway 
and the topografical conditions of 
the river - bed are important for 
the design of the spillways of di
version weirs. The measurements 
which have been made on the 1/50 
scaled model of the «Ak~y diver
sion weir for the irrigation of N~ 
zilli - Aydm» and their results are 
explained below. 

Nazilli - Aydın sulaması Akçay Regülatörü, Akçay üzerinde, Na
zilli Bozdoğan köprüsünün takriben 80 m. mansap tarafına inşa edil
miştir. Sağ ve sol sahile sulama suyu temini maksadile projelendirilen 
regülatörün mansaha aktaracağı azami feyezan debisi 900 m3 / see ola
rak hesaplanmış olup, dolusavak kret boyu, çakıl geçitleri dahil, 183.00 
m. olarak seçilmiştir. Dolusavak kret kotu 62.00 m. olup, proje tanzim 
edilirken yapılan hidrolik hesaplarda 900 m8 ; see feyezan debisi ıçın, 

regülatör arkasındaki kabarına kotu 64.20 m. olarak bulunmuştur. (Re
sim 1). 

2 - Model tecrübeleri : 

Prizlerdeki kumianma durumunun etüdü için yapılan 1/ 50 ölçekli 
model üzerindeki çalışmalar esnasında 900 m3 / see lik feyezan sırasında 
kabarmanın, projede kabul edilen 64.20 m. kotuna erişemediği, 64.04 m 
de kaldığı görülmüştür. Hadisenin izahı ve hesaplarta da tahkiki aşağı
da görüleceği şekilde tam olarak yapılmıştır. 
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Resim: ı 

3 - Hidrolik hesaplar : 

3.1. Proje hesaplarının tahkild : 

a - Proje tanzim edilirken yapılan hesaplarda yaklaşım hızlarının 
ihmal edildiğini kabul edelim. Feyezan debisinin mansaha aktanldığı 

net savak uzunluğu 183.00 - 2 X (1.40 + 1.00) = 178.20 m. olduğuna gö
r e (Çakıl geçidi orta ayakları 1.40 m. kenar ayakları 1.00 m. genişliğin-

dedir) birim savak genişliğinden geçen debi 1i~~O = 5.05 m3jsec ola

r ak düşünülmüş demektir. Normal profilli savakların debisini hesapla
makta kullanılan formül ; 

Ve 

Q 2 [( ~)3/2- (~)3/2] -- = - ~L V2g h + 2 2 (1) 
L 3 g g 

~ = 5.05 m 3 ; see 

~ = 0.75 
U = O kabul edildiğine göre 

2 
5.05 = 3 X 0.75 X 4.43 h 3

/
2 olur ve buradan 

h = 1.74 m. bulunur. 

b - Hakikat halde dolusavak arkasındaki akımın bir yaklaşım hı
zı mevcuttur. p = 3.35 m. olduğuna göre (Resim - 1) ve h = 1.69 m. 

tahmin edilerek U = 3.35
515

1.70 = ~:~~ =:= 1.00 rojsee ~; = 0.05 m. 

bulunur. (1) formülünde h = 1.69 m. konduğunda 
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2 5.05 = 
3 X O. 75 X 4.43 (1.69 + 0.05) 8 11 

- 0.058 /
2 = 2.215 (2.29 - 0.01) 

5.05 =; 5.05 bulunur ki, 

tahmin edilen 1.69 m. su yüksekliğinin doğru olduğu anlaşılır. 

3a ve 3b de yapılan ilk hesaplar gösteriyor ki, regülatör arkasında 
göllerren suyun seviyesi hiç bir zaman proje tanziminde esas alınan 

64.20 m. katuna erişemez. Yaklaşım hızları ihmal edilirse 62.00 + 1.74 

= 63.74 m., ihmal edilmediği takdirde ise 63.69 m. olabilir. Projeye esas 

olarak alınan 64.20 m. kotu hakikate en yakın olarak yapılan yukarı

ki hesaplara nazaran 0.46 "' 0.51 m. daha yüksektir. 

c - Kabarına katunun 64.20 olması için ,... nün değerini hesaplı

yalım: 

3 X 5.05 
p.= ~--~~~~--~~ 

2 X 4.43 (2.20 + 0.04) 3/
2 

- 0.043 12 

,... = 0.51 bulunur ki, bu da geniş, köşeleri dik, yatay eşikler için 

muteber olacak bir değerdir. Standart tip dolusavaklara tatbik edilemez. 

3.2 - Model tecrübelerinde bulunan netioolerin hesapla tahkiki : 

Model tecrübeleri esnasında, regiilatörden 900 m3 ;see geçtiği anda· 
göl seviyesinin 64.20 m. ye ulaşamıyarak 64.04 m. de kalması nazarı 
dikkati celbetmiştir. Aradaki farkın proje düzenienirken yaklaşım hız

larının ihmal edilmiş olmasından ileri gelebileceği düşünc~sile 3a ve 3b 
deki tahkikler yapılmış ve görülmüştür ki, göl seviyesi düşünülene na
zaran 0.16 m. daha alçak olmakla beraber, hakikatte, olması veya he
saplanması icap eden seviyeden 0.35 m. "' 0.30 m. daha yüksektir. Se
bebi (Resim 2) de açıkça görülmektedir. Savağın sağ tarafı, arazinin 

topoğrafik durumunun etkisi sebebile, rahat çalışamamaktadır. Sol sa
hile doğru bir debi yığılması olmaktadır. Modelde, tabiatta regülatör 
ekseninden 25.00 m. membada olan bir kesite tekabül eden kesitte ya
pılan, dolusavak boyunca debi dağılımı ölçümlerinin neticeleri (Resim 3) 

te göıiilmektedir. Bu grafik, eksene paralel olarak her 5.00 m. de bir 
(modelde 10 cm) seçilen düşeyler üzerinde 3 "'4 noktada laboratuvar mu
linesi ile hız ve derinlik ölçerek çıkartılmıştır. Resimden, dolusavağa yö
nelen azami birim genişlik debisinin sol tarafta ve 9.4 m3 ;see. m. asgari 
debinin ise sağ tarafta .ve 2.4 m 3/sec. m. olduğu görülüyor. Dolusavağa 

yöneldiğini söylediğimiz bu aebilerin 25 m. lik mesafe içinde yayılabile
ceği düşünceaile ölçümler, mevcut imkanların müsaade ettiği azami uzak
lıkta, 5.5 m., (modelde ll cm) tekrarlandı. Bulunan debi dağılımı (resim 
4) te görülmektedir. Azami birim genişlik debisi 7.15 m3 / see. m. ye in
miştir. Demek ki akım dolusavağa yaklaştıkça yayılmaktadır. 
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tikamete gelinmiş oldu hem de sağ priz, nehrin normal olarak yığına 
yaptığı bölgeden uzaklaştınlmış oldu. Bu durumda regülatöHin 5,5 m. 
membaında ölçülen debi dağılımı (Resim 5) te görülmektedir. Azami 
birim genişlik debisi 7.15 m3j sec. m. den 8.50 m3/ sec. m. ye yükseldi. 
Regülatör boyu seçilirken 5 m3/ sec. m. lik debiden hareket edilmiş ol
masına rağmen, regülatörün büyük bir kısmında birim genişlik debisi 
bu rakamın üstündedir. (Resim 4). Bu sebeple regülatör boyunda ya
pılan 35.00 m. kısaltmanın bu şartı bozmuş olması mevzuu bahs edilemez. 

Kısaltılmış halde, 900 m 5 ; see lik feyezan esnasında kabarına kotu 
64.10 m. olarak ölçüldü. 

Tecrübe ile bulunan neticeleri hesap ile kontrol edelim. 

q = 8.5 m3 / see. m h = 64.10 - 62.00 = 2.10 m. 

U = (2.108! 3.35) = 1.56 m/see 

3 x 8.5 

U2 
2g 

p. = 2 X 4.43 (2.10 + 0.12) 3/ 2 - 0.123 / 2 

p. = 0.885 olarak bulunur. 

= 0.12 m. 

halbuki normal olarak projelendirilmiş standart tipteki savakların debi 
katsayıları proje yükü için azami 0.75 dir. Literatürde, memba ve man
sap yüzü meyilli tepesi yuvarlatılmış savaklar için dahi p. = 0.79 olarak 
verilmektedir. 

Akçay Regülatörünün dolusavağı, (Resim 1) deki I numaralı eğri

nin sınırladığı. yüzey ile projelendirilmiştir. Yaklaşım hıztan da nazarı 
itibare alınarak çizilen gövde profili II numaralı eğri ile gösterilfniştir. 

Görülüyor ki , savağın mansap yüzü, olması icap ettiğinden daha dik 
olarak tertiplenmiştir. Yani, dolusavaktan aşan su napının alt yüzü göv
deye intibak edememekte dolayısile gÖvde üzerinde negatif basınçlar 
hasıl olmaktadır. Bu hal gövde betonunun hayatı bakımından zararlı 

olmakla beraber debiyi arttıncı rol oynar. p. emsali bu sebepten 0.75 de
ğerini teaavüz etmektedir. Pek tabiiki aynı durum, kısaltılmamış hal için de 
varittir. (q = . 7.15 m3/ sec. m > 5.00 m3/ sec. m. olduğu için) 

Rechbock, teped silindir parçası 'Olan savaklar üzerinde yaptığı tec-
rübelerle; · 

( 
20 ' 

0.02 < r < p [m] v~ h < r 6 - p +; r) arasında kalmak 

. • 1 h ı h şartı ue : = o.312 +V o.3o - o.o1 ( 5 - r ) + o.o9 p- bulmuştur. <2> 
Akçay regülatörü dolusavağı için (Resim 1) de görüldüğü üzere 

h = 2.10 m., r = 0.60 m. p = 3.35 ro. dir. 
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0.02 < 0.60 < 3.35 ve 2.10 < 0.60 ( 6 - 20 X 0·60 ) = 3 67 
3.35 + 3 X 0.60 . 

olduğuna göre : 

• JJ. = 0.312 + v 0.30 _ 0.01 ( 5 - ~~~~ r + 0.09 ;~~~ 
JJ. = 0.894 

Netice olarak, proje tanziminde seçilen gövde profilinin, seçilmesi icap 
eden profile nazaran daha dik alınmış olması sebebiyle, napın alt yüzü
nün gövdeye intibak edemediği kati olarak söylenebilir. 

Dolusavak profili aynen muhafaza edilmek istendiğinde negatif ba
sınç hasıl etmeyecek debileri_n ta.yini ıçın; Rechbock formülünde 
JJ. = 0.75 koyarak h = 0,85 m hesaplandı ve modelde, kısaltılmamış ve kı
saltılmış hallerde göl sev1yesi 62.85 m. olacak şekilde tecrübe yapılarak 
sırasile 255 m3/ sec ve 210 m3j sec bulundu. 

Görülüyor ki dolusavakların hidrolik hesaplan yapılırken ve bila
hare inşaata geçmeden evvel aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurul
malıdır; 

1 - Gövde profilini seçerken yaklaşım hızları mutlaka nazarı iti
bare alınmalıdır. Aksi halde küçük debilerde dahi gövdede negatif ba
sınçlar hasıl olabHir ve gövde betonu için zararlı olan bu durumda, özel, 
ilave tedbirlerin alınması icap eder. 

2 - Gövdede hasıl olacak negatif basınçlar her nekadar JJ. emsali
ni arttırır, dolayısiyle, muayyen bir debinin normale nazaran daha az 
yük albnda savaktan geçmesini sağlar ve bu yüzden duvar yükseklikle
rinde bir ekonomi sağlanabilirse de, gövde betonunun, daha kısa zaman
da tahrip olacağını veya özel tedbirlerin alınması gerektiğini (Özel gra
nülometri ve dozajlı betonla imal etmek veya· aşınınaya mukavim mal
zeme ile kaplamak gibi.) unutmamak gerekir. 

3 - Kabul edilen bir proje yüküne göre profiilendirilen bir savak
ta, savak yükü proje yükünü aşbkça JJ. de artar. (Resim 6) nin tetkikin
den de görülür ki; şayet savak profili azami debiyi geçirecek yüke gö
re değilde daha küçük bir yük e göre projelendirilirse; azami debi, aza
mi yüke göre projelendirilmiş olmasına nazaran daha düşük bir kabar
ma kotunda mansaha aktarılabilir. Faydası bundan evvelki maddede bah
sedilen ekonomi, mahzuru, negatif basınçların meydana gelmesi. Onun 
için proje yükü diye isimlendirdiğimiz bu, azami debiden daha küçük bir 
debiye tekabül eden yük öyle seçilmelidir ki, proje yükü ile azami yük 
arasmda aktarılacak debilerin akış müddetleri, mümkün olduğu kadar 
kısa olmalıdır. Bu hususta sınıflandırılmış debi eğrilerinin tetkiki çok 
faydalı olur. Mesela, şayet Ak çay Regülatöründe 210 m 3 /see den büyük 
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debiterin (kısaltılıruş halde) kısa süreli olacağına kani olunursa proje 
yükü olarak 0.85 m. alınabilir ve savak profilinde herhangi bir düzelt
me de icap etmez. 

85 

83 .}..-

8,1 
79 

........ ......... Su yüzü dik y V 

.77 

.75 

~ 73 

iii 71 
;;:.. 

69 o 
! 

67 o ... 
.c 65 
G> 

63 o 
61 

59 

~s; 

/ 
V 

2./ ./ 1 . .. o 

Vr> ..... Su yuzu 45 r-

/-:; ·...::>oo 
~ ~~~~len P r-

ı 

/ ~ ı r-t-ı_ 

- Suyi.ız~~ 
1/ ı Su yüzü dik /. 4 

: "ı Havalandı rıl m ış nap 

'll ... 
· ~,ı 

Vj 'Su .. d' •-
G> 

/ yuzu ık r- '?1 
ıtı 

V ı 

//ı ı 

o OJ .2 ::r :ı+ :!ı' :6 ~ .e :9 ro I.J 1.2 1.~ 1.4 15 1.6 1:7 1.8 1.9 2 

• 
Sovok yükü 
Proje y(Jkü 

Resim: 6 

[) 

Genel olarak sınıflandırılmış debi eğrilerinin tetkiki sonucu seçilecek 

bir debi için hesaplanan proj:) yüküne göre bulunacak savak profili üze

rinden her noktada proje yükü ve azami yük arasındaki bütün debiler 

için, negativ baı:.ır:çları hesaplamak kabildir. Debi artışı ile birlikte ar

tan negatif basınçlar birlikte mütalaa edilerek proje debisi ve proje yükü 
seçilebilir. 

4 - Negativ basınçların hesabı iki buutlu düşünüş çerçevesinde ka
bildir. Bir regülatör dolusavağı kağıt üzerinde ne kadar titizlikle tertip

lenirse tertiplensin, hesapları ne kadar sıhhatli yapılırsa yapılsın, tabiat

ta, akım üç buutlu olduğu için, aykırı neticeler ortaya çıkabilir. Nite
kim Akçay regülatörü model tecrübeleri de göstermiştir ki, savak mem

baında kalan arazinin topoğrafik durumu, savak üzerindeki debi dağılı

mı üzerinde çok mühim rol oynamakta ve hesaplan değiştirmektedir. 

Onun için inşaata girişıneden evvel model tecrübeleri yapılması hesap

Iann kontrolu ve bilhassa tesisin ömrü ve ekonomi bakıırundan çok 
önemlidir. 
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NETİCE 

Regülatörlerin . dolusavakları 

projelendirilirken proje yükü ve 
~avak profili yukarda aqlatılan 

düşüncelerle seçilmeli ve model tec
rübaleri ile de tahkik edilmelidir. 

Notasyon: 

CONCLUSIONS 

1 - The velocity of approch 
murt be, not negletted during the 
selection of the shape of the spill
ways. 

2 - The negative presures on 
the spillways increase the dis
charge cofficient. But demages 
the spillway concrete. 

3 - The discharge cofficient 
increase if the head over the spill
way increase. 

4 - The model tests must be 
made before the construction. 

Q [m3/ECC.] Debi 
q [m'jsec. m] , .. 
h rm ı 
U 1 mj sec.] 
p [m] 

r [mJ 

R e f : 

Birim genişlik debisi 
Debi katsayısı 
Savak yükü (göl kotu ile savak kreti arasındaki fark) 
Yaklaşım hızı 

Savağın tabandan yüksekliği 
Savak tepesinin eğrilik yarıçapı 

1 Nazilli Aydın Sulaması (Akçay) Regülatörü model tecrübeleri. 
Y. Sayman DSİ Araştırma Dairesi Neşriyatı 1962. 

2 - Bağlamalar F. Şentürk DSİ Neşriyatı 1957. 

3 Regülatör projesi Kriterleri S. Kırımlıoğlu. DSİ Proje ve İnşaat 
Dairesi Neşriyatı 1963. 

4 Handbcok of Applied Hydraulics C. V. Davis Mc. Graw- Hill 1952. 

5 Engineering for Dams Vol II Hinds- Creager- Justin John Wiley 
a:-ıd Sons 1957. 

6 Spillway Design for Pacific North west Projects M. Webster Jour
nal of the Hydraulics ASCE August 1959. 

7 - Wehre H. Press Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn 1959. 
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Dairesel Kurblu Kanallarda Süperkritik Akımlara 
• 

Karaktaristikler Metodunun Tatbiki Hakkında 

1 - Giri ş : 

Yazan : 
Turhan ACATAY 

Dr. Y . Müh. 

Sen yarım asır içinde su inşaatı tekniğinde ve malzeme kalitesinde 
yapılan büyük ha mleler yükseklikleri 100 m. nin çok üzerinde 
büyük barajların yapılmasını ve diğer büyük şütlerin amenajmanını im
kan dahiline sokmuştur. Böyle büyük mikyastaki su inşaatıarına paralel 
c!arak hidrolik t::ı lrendi sahasında büyük hamleler yapmıştır. Bununla 
beraber mesela cebri borular ve denge hacaları mevzuunda kaydedilen 
büyük ileriemelerin yanında çok basit gibi görünen serbest yüzeyli (ve 
bilhassa süperkritik) akımların yeteri kadar tetkik edilmiş olduğu iddia 
olunamaz. Filhakika büyük hızlı akımlarda hava karışması, akımın sta
bilitesi v.s. hala çözümünü bekliyen problemlerdir. 

Bir çok büyük barajların dolu savakları ve yüksek şütlü santralların 
tahmil odası tahliye kanallarında yer alan böyle büyük hızlı akım~ann 
tam olarak tanımlanamıyan bir başka cephesi de kurblarda ala
cağı durumdur. İçinde böyle büyük hızda bir akımın yer alacağı kanalla
ra planda kurb tatbik etmekten umumiyetle kaçınılırsa da bazan topoğ
rafik durum icabı buna mecbur kalııiır. Projeci mühendisin böyle kanal
lara kurb tatbik etmekten kaçınmasının sebebi aşikardır. Çünkü bu tip 
akımların kurblarda alacağı durum henüz tam olarak çözümlenememiş
tir. Buna mukabil mutlaka kurb tatbik etmek mecburiyetinde kalırsa me
seleyi, çok basit f izik kaidelerden (mesela dönen sıvılar formülü) hare
ket elde edilen neticelerle halletmeye çalışır b~a mukabil büyük bir em
niy~t payı koyar. Bunun da mahzurları, her şeyden önce akımın dinami
ğinin tam olarak çözümlenememiş olması bir yana, ekonomi faktörünün 
gözönüne alınmamasına rağmen yeter derecede emniyetli bir yapıının pro
jelendirildiğinden emin olunamamasıdır. Bu bakımdan basit fizik hadise
lerden hareketle elde olunan neticeler yerine akımın dinamiğini de göz
önüne alan metodların kullaı:ıılması lazımdır. 

Bu yazıda t eorisi, tatbikatı ve model üzerindeki deneylerle kontrolu 
anlaWacak olan «karakteristikler metodu» meseleyi akımın dinamiği yö-
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nünden de ele alan bir metod olması hasebiyle bu gün için en mükemmel 
metot olarak görünmektedir. 

Ancak metodun istenen neticeyi tam olarak verebilmesi için, muh
temelen yeni bazı parametrelerin de ithali gerekmektedir. Bu husus mü
nakaşalar kısmında tafsil8.tıyla ele alınacaktır. 

2 - Karakteristikler metodu : 

Yan sonsuz genişlikte ve düzlem bir kanal gözönüne alalım. Bu ka
nal içinde permanan, laminer her türlü kayıptan ari ve yüksekliği yeter 
derecede küçük bir su akımı gözönüne alalım. Gözönüne alınan kanal ya
rı sonsuz olduğu için sadece bir tarafından bir düşey düzlemle limitlenmiş
tir. Bu düşey düzlernin O noktasında ilk istikametle (Vo hız vektörü isti
kameti) bir ll 8 (konkav) açısı yaptığını farzedelim. 

Mevzuu bahis akım süperkritik bir akımsa bu ll 8 istikamet değişme
si, ilk istikametle bir {3 açısı yapan ox doğrusu boyunca vukubulan bir 
ani seviye yükselmesine sebep olur (şekil 1) Bu seviye yükselmesi haki
katte şekildeki gibi ani olmayıp bazı sekonder dalgalar da ihtiva eder. 
Fakat hesaplarda umumiyetle bu husus gözönüne alınmaz ve yükselme
nin ani olduğu kabul edilir. Bu yükselme stasyoner olup, şok dalgası 
(chock wave, onde de choc) olarak isimlendirilir. Aşağıda yapılacak te
oride şok dalgasındaki bu yükselmenin çok küçük (dolayısiyle hı ~ h2) 
olduğu kabul edilecektir. 

Şekil: ı 

Gözönüne alınan akımdaki {3 açısını tayin etmek için ı - ı kesiti (şe 
kil ı) boyunca süreklilik ve hareket miktan denklemlerini yazmak lazım
dır. 
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Süreklilik : 

ho vno -= h i VD, 
Hareket miktarları (Euler) : 

(ı) 

y :
0 + ; h 0 (Vno)2 = y :

1 + ; hı (Vnı)2 (2) 

(ı) ve (2) denklemleri gerektiği şekilde sadeleştirilip aralarında V nı 
yok edilirse 

V = ı,1gho • 1 ~ı_ _ı_ (ı + __E2_} (3) 
no V ho · 2 ho 

elde edilir. Bu ifadenin her iki tarafı V0 ile bölünerek 

Vno _ gho • 1 h, 1 ( h, } 
- o- - ----=v;;- V lıo · -ı- .ı + lıo 

bulunur ki hızlar üçgeninde 

olduğundan 

V no 
sin f3 = ---y;-

Sin f3 = v' gho • J ~ . _!_( ı + ~} 
Vo V ho 2 ho 

(4) 

(5) 

neticesi çıkar. Ancak bu ifadenin de yukanda yapılan hipotezler muvace- · 
hesinde basitleştirilmesi mümkündür. Fiiliakika ho ~ hı ve dolayısiyle 

hı/ho ~ ı olduğu için . 

Sin f3 = ~gho = _!_ (6) 
Vo Fo 

(Fo giriş Froude sayısı) neticesi elde edilir. 
Görüldüğü üzere akımın super kritik olma şartı (6) denkleminde kendi
liğinden ortaya çıkmıştır. Nitekim Sin f3 nın bir mana ifade edebilmesi 
için değerlerinin ı den küçük yani 

Fo > ı 

olması lazımdır. 

Diğer taraftan (Şekil ı) deki hız üçgenlerinden 
A Vn SinA B 
Vo - Sin (90° - f3 + A O) (7) 

yazmak mümkündür. Bu ifade ise B nın sonsuz küçük değişimleri için 

dVn = Vod () ---
Cos f3 (8)" 

şeklini alır. 

Hareket miktarlan teoremi de hdhı = ı hipoteziyle türev şeklinde 
yazılırsa: 
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y hdh = _r_ h Vn dVn 
g 

şeklini alır. Netice olarak (9) denkleminden 

dVn = dh g 
V n 

(9) 

(ıO) 



elde edilir ki bu ifade ile (8) ifadesini eşitleyip Vn = V Sin p koyarak 
v2 , 

dh = -- tg p d 8 (ll) 
g 

neticesi elde edilir. 

(ll) ifadesinden p yı yok edebilmek için h ile V arasında bir münase
bete daha ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç ta akımın üniform olduğu şeklinde 
bir hipotez yapılarak karşılanabilir. Filhakika akım üniform ise : 

V2 
Ho = h + 2g = Sabit (12) 

olacaktır. Buradan 

V = V 2 g (Ho - h) (13) 
ve hızlar üçgeninden 

t _ Vn _ Sin p v gb , Vb 
g P - V - V1 - Sin2 p - v' V2 - gh V2 Ho - 3 h (l4) 

yazabiliriz. (14) te bulunan bu değerler (ll) de yerine konursa 

dh 2 (Ho - h)Vh 
dO = v 2 Ho- 3h 

(15) 

şeklini alır. Yukanda enerji düzlemi için yapılan tarif te gözönüne alınır
sa artık Ho için endise lüzum yoktur, zira her tarafta aynı değeri mu
hafaza etmektedir. 

(15) denklemi aynı zamanda 

2h _ v~(1 -
d8 - . ; 3 

şeklinde de yazılabilir. · 

Diğer taraftan 

V 1 - 2 

V 
V 

h 
H 

V 2gHo 
şeklinde boyut.suz bir itibari hız tarif edelim. (16) 

_ h _= ı - v-r 
H 

(15 a) 

(16) 

ifadesi aynı zamanda 

(17) 

şeklinde de yazılabllir. Bu son ifadenin türevi alınırsa : 

neticesi elde olunur. 

d (h/H) 
d V 

=- 2 V 

(18) ifadesi ile (15 a) ifadesi birleştirilirse 

1 d V V ı- V 2 

- -- ~====== 
v de V 3 v2- ı 

(18) 

(19) 
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Şekil: 2 
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elde edilir ki bu da yan çaplan ı ve ı; v 3 e eşit olan daireler arasına 
çizilmiş bir episikloid gösterir. () için başlangıç istikametleri farklı alıntr
sa (şeki12) deki gibi bir episikloidler ailesi elde olunur. 

Nitekim 

V = ı 

V = ı 

bulunur. 

= 0,577 için 

için 

d V 
d() 

- = 00 

d V 
dO 

= o 

ı9 ifadesi H = sabit hipotezi çerçevesinde V nin () ya göre değişim

lerini vermektedir. V ler elde olunca v leri hesaplamak daima mümkün
dür. h lara geçmek için ise 

ifadesi kullamlır. 

h 
H 

(ı7) 

{3 dalga açılarını bulmak için de şöyle bir düşünce tarzı takip etme
lidir. 

V n 
Vn = ---=--= 

y 2gH 
olmak üzere 

tg {3= 

; Vt = 

V n 
Vt 

· Vt 

y 2gH 

V n 
Vt 

(20) 

(2ı) 

yazılabilir. Şimdi V n ile Vt arasındaki bağıntının da tayini lazımdır. 

Bilindiği üzere 

dir. Diğer taraftan Şekil 1 den 

Vn =V gh 

ve buradan 

V2 
V 2

" = gh = gH - 2 

V2 = 2g H - 2 V2 o 

yazılabilir. (22) ile (23) birleştirilirse 

2 g H ~ 3 V2 n + V2 t 

(22) 

(23-) 

bulunur ki bu son ifade de (20) ifadesi ile birleştirilirse' Vn ile V t ara
sındaki mtinasebet 

şeklinde elde olunur. 

- 2 -2 
Vn Yı + - = 1 
ı;3 1 

(24) 
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Böylece {3 dalga açısı da tayin edilmiş olduğu için bu istikamet de
ğişmesinin akım üzerine yaptığı tesir tamamen hesaplanmış olur. 

3 - Karakteristikler metodunun dairesel kurblu kanallara tatbiki : 

3.1.- Basit tatbikat 
\ 

2. - · Bölümünde yapılan teori görüldüğü üzere sadece bir tek kon-
kav istikamet değişmesi için yapılmıştır. İstikamet değişmesinin konveks 
olması halinde ilk istikametle {3 açısı yapan şok dalgası bir yükselme dal
gası değil fakat bir alçalma• dalgası halinde tezahür eder; hızlar üçge
nin şekli değişir, fakat teori ufak işaret değişmeleri haricinde aynen 
caridir. 

Şimdi yukarıda yapılan teorinin basit bir tatbikatı o1mak üzere ~ü
per kritik akımlı ve dikdörtgen kesitli bir kanalda mevcut bir daralma~ 
nın nasıl hesaplanacağını ve mansaptaki akıma nasıl bir tesir yapacağı
o-. araştıralım. (Şekil 3). 

X 

Şekil: 3 

İstikameti soldan sağa doğru olan V,, h, karakteristikli bir akım göz
önüne alalım. Bu akıma tekabül eden F, > l olsun. Bu akım X X' ek
senine göre simetrik olduğu için sadece alt veya üst yarısının hesaplan
ması maksada kifayet edecektir. Üst yanyı gözönüne alalım. Bu bölgede 
akım A ya vasıl olur olmaz {3 açısı ile bir şok dalgası meydana gelecektir. 
Böyle bir istikamet değişmesi esnasında akımın dalgadan &onra ne hale 
geleceğini görmüş bulunuyoruz. Şu haide bu bölgeye ait h 2 , v~ ve Frou
de katsayısı F2 yi hesaplıyabiliriz. Aynca V2 nin istikameti de belirlen
miştir. Bilindiği üzere bu istikamet A B istikametinden başka bir şey de
ğildir. A I dalgası I e geldiğinde durum ne olacaktır? Akım XX' den ge
çen düşey ve fiktif bir düzlemle ikiye ayırırsak akım şartlarında herhangi 
bir değişiklik olmıyacaktır. A noktasından çıkan dalganın neticesi yeni 
karakteristikleri h2, V2, F2 olan A B istikametli akım kendisiyle 8 açısı 
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yapan x.xı dQğrusuna çarpmaktadır. Şu halde yeni karakteristikleri olan 
h~ , V a, F a ve Vs istikameti (ki XX:1 ye paraleldir) kolayca hesaplanabilir. 

Bu sırada f3 noktasında A B istikametli akım konveks bir köşeye 
rastlamaktadır. A B istikameti ile O açısı yapan bu köşeden bir alçalma 
dalgası başlar. Bu dalganın sağında kalan akımın şartları (h ,, V 4 , F 4 ) yu
karıda işaret ettiğimiz şekilde hesaplanabilir. 

Böylece görülüyorki yukarıda verilen esaslar dahilinde süperkritik 
akımlı bir kanaldaki daralmanın ve mansaptaki şartların hesabı tamamen 
imkan dahilindedir. 

Teorinin basit bir tatbikatı olarak verilen daralmadaki akımın hesa
bı için takip edilen yol aynen kurblu kanallar için de caridir. Filvaki her
hangi kurblu bir kanal kenarlan bir önceki kenarla yeteri kadar küçük 
açılar yapan bir poligona benzetilebilir. Pratik tatbikat için bu küçük 
açılar mesela 3° ~ 4° olarak alınabilir. Böyle poligona benzetilmiş kurb
lu kanalda meselenin halli için yukarıda yapılan teoriyi mükerreren tat
bik etmek ve daralma hesabında görüldüğü üzere bilhassa akım istika
metlerini dikkatle gözönünde bulundurmak lazımdır. 

Ancak tahmin olunacağı üzere bu analitik hesap tarzı oldukça zor
dur ve muayyen bir müddet sonra içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bu se
bepten aşağıdaki grafik usul geliştirilmiştir. 

3.2. - Karakteristikler metodunun dairesel kur b lu kanallara grafik 
tatbiki (şekil 4)· 

Bu metodu grafik olarak tatbik etmek için önce akım düzlemi ve ho
dograflar düzlemi olarak iki düzlem gözönünde alınmalıdır. (Şekil 4) te 
a ve b düzlemleri bu şekilde düşünülmüş düzlemlerdir. 

a düzlemi kanalın plan durumunu göstermektedir ve 4° lik merkez 
açılara t ekabül edecek şekilde daire yayı bir poligona benzetilmiştir. Bu 
şekil üzerinde akımın plandaki durumu gösterilecektir. 

b düzleminde ise 

ı 

V 
d V v 1- vz 

dB-'"-= V 3V2 -1 

deİı.kleminin belirttiği ve yarıçapı V 1 ve V = 

(19) 

1 
olan daireler 

v~ 
içine çizilmiş episikloid ailesi bulunacaktır. Bu plan da görüldüğü üzere 
sadece itibari hızlar ve bu hızların doğrultusu mevzuu bahis olacaktır. 

Bu iki düzleme ilaveten iki yardımcı çizime daha ihtiyaç vardır. 

Bu yardımcı çizimlerden birincisi V yi teğetsel ve normal istikamet
teki bileşenlerine ~yırarak dalga açısını bulmak üzere 



(d) 

... 

(b) 

Hoc!OQrcıllar 
dıiziemi 

o 

(cl 

(o) Al<om dlıııomı 

a 

.:t~-c---R~e 

(o) , 

Şekli: 4 

vn~ 

1/ 3 + =1 (24) 

denkleminin gösterdiği elipstir. Hodograflar düzleminden bulunan V bu 
elips üzerine taşınınca otomatikman bileşenlerine ayrılmış olacak ve do
layısiyle {3 dalgası açısı tayin edilebilecektir. Bu yardımcı çizim şekil 4 c 
de görülmektedir. 

Diğer bir yardımcı çizim ise V ler elde edildikten sonra su yüksek
liklerine geçmek için kullanılacak olan 

h 
-- = 1 - V 2 

H 
(17) 

denklemin gösterdiği paraboldür. Bu parabolün 11\1 s < V < 1 arasın
daki değerleri kullanılacaktır. Bu parabol şekil 4 d de görülmektedir. 

Bu çizimler tamamlandıktan sonra artık metodun tatbikine geçile: 
bilir. Önce kurba girişte mevcut, 

Vo= 
V 2gHo 

hesaplanır ve episikloid ailesinin e = 0° ye tekabül eden doğrusu üzerin-
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de işaretlenir. O = 0° doğrusu tabii ki kurba girişteki hız istikametinden 

başka bir şey değildir. V nin ucuna ı diyelim. Bu ı noktasından iki epi
sikloid geçer. Bu episikloidlerden yukarı doğru çıkanı iç, aşağı doğru ine
ni ise kanalın dlş cidarınd:ıki akımı karakterize etmektedir. Sonra 
O = 4° lik açı işaretlenir. Bu doğru adı geçen iki episikloidi (2) ve (3) 
noktalarında keser. (2) noktası iç cidarda 2° ( 4° lik yayın ortası) den 
çıkan negatif dalgadan sonraki akımı (3) noktası ise dış cidarda 2° den 
çıkan pozitif dalgadan sonraki akımı karakterize eder. Hodoğraflar düz
leminde (0) - (2) mesafesi v~ yi göstermektedir. Bu V_ değerini elips 
(şekil 4 c) üzerine taşıyarak iç cidarda 2° den çıkan negatif dalganın 
çıkış açısını, parabol (şekli 4 d) üzerine taşıyarak ordinatta dalgadan 
sonraki akım için h2/H değerini buluruz. Böylece akım düzleminde (şe

kil 4 a) iç cidarda (ı) bölgesinden sonra gelen (2) bölgesinin bütün ka
rakteristikleri elde edilmiştir . Dalga istikameti ise (ı) - (2) episikloid 
yayının normali istikametidir. Artık tamamen belirlenmiş bulunan (2) 

bölgesi akım düzlemi üzerinde gösterilebilir. Diğer taraftan hd H ta bel
li olduğuna göre (Şekil 4 e) de görülen h / H = f (8) eğrisi de çizilebilir 
ki projecinin en büyük ehemmiyet verdiği grafik böylece elde edilmiş 
edilmiş olur. 

Tamamen benzer şeyler {3) noktası için de yapılabilir ve böylece akım 

düzlemindeki (3) Bölgesinin karakteristikleri ortaya konabilir. 

Şimdi (2) ve (3) bölgelerini (ı) den ayıran biri negatif diğeri pozi
tif iki dalganın birbiri ile kesişınesi problemi kalmaktadlr. Hodograf düz
Iemi üzerinde (2) ve (3) noktalarından birer episikloid daha geçer bu iki 
episikloidin kesişme noktası (a) olup iç ve dlş kenardan çıkan mevzuu ha
his iki dalganın kesişmesinden sonra hasıl olan bölgedeki akımı karakte
rize eder. Dalgaların kesişmeden sonra alacaklan istikametler ise {2) - {a) 
ve (3) - (a) episikloid yaylarının normalleri istikametleridir. 

Yukarıda anlatılan esaslan gözönünde bulundurmak suretiyle kurb

tan geçişteki bütün akım şa.rtları tam olarak tayin edilebilir. 

4.- N eti ce ve Müta.lıazalar : 

4.ı.- Metodun tatbik sahasının genişletilm esi. Dikkat edilirse gerek 
teoride gerekse grafik metodun tatbikinde kurbun yarı çapından hiç bah
sedilmemiştir. Kurb elernam olarak sadece muayyen merkez açılara teka
bül eden yaylar mühimdir. Demekki gerek teori gerekse grafik metot ya
nçapı değişken kurblara da tatbik edilebilir. 

Bu genişletmeye misal olmak üzere Şekil 5 te ekseni p = 9,7 eS jle 
verilmiş genişliği sabit {25,7 cm) ve kesiti dikdörtgen bir kanaldaki süper
kritik akımın hesabı verilmiştir. 
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Ooıoa çıkıtı~ Bölu"' 

(o) 

Alım dılzleınl 

(b) 

Şekli ıı 
(c) 

Şekil üzerinde a da hodograflar düzlemi b de akım düzlemi c de ise 
iç ve dış kenarlar boyunca çizimden elde edilen neticelerle • .ıodel üzerin
deki ölçümler karşılaştırılmıştır. 

Hesap edilen akım Q = 86,85 lt/sn., Ho = 63 cm., Vo = 3,2 m/sn., 
Fo=- 3,15, h 0 = 10,54 cm. ve kanal tabanı yataydır. 

Şekil 5 c den de görüleceği üzre metcdun verdiği neticelerle model 
üzerinde yapılan ölçüm neticeleri yeter t:ıkribiyet dahilinde biribiri ile 
uyuşmaktadır. Gene ayni şekil üzerinde teorik azami yükselmenin pra
tikte ölçülen azami yükselmeden biraz daha menbada ve değer itibariyle 
de bir miktar daha büyük olduğu görülmektedir. Bu sapmaların tefsiri 
biraz ileride yapılacaktır. 

Metodun pratik tatbikatı bakımından şunuda kaydetmek yerinde olur 
ki başlangıç_ta malıdut olan dalga adedi (pozitif veya negatif) kurbun son
larına doğru çok artmakta ve metod bazan çok kanşık şekillere doğru git-
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mektedir. Buna mani olmak üzere bazı basitleştirmelere gitmek zaruri ol
maktadır. Bu maksatla akla gelebilen ilk operasyon, değerleri eşit fakat 
işaretleri ters (biri alçalma diğeri yükselme) iki dalganın biribirine çok 
yaklaşarak adeta paralel bir hal aldıklanı durumda ikisini birden yok far
zetmektedir. 

Bu esas şekil 5 de tatbik edilmiş olup • işaretli noktalar böyle çifter 
çifter yok farzedilmiş (biribirlerini ifna ettikleri kabul edilmiş) dalgaları 
göstermektedir. 

4.2. Metodun verdiği diğer neticeler : 

Metodun akımın plandaki durumunu bütün esasları ile verdiği ma
lfımdur. Esasen şekil 5 te verilen boy kesitler bu şekilde çıkarılmıştır. Böy
le olunca akımın en kesitlerinin çıkarılmaması için de hiçbir sebep yoktur. 

~ ~ 1>%10 .ı<o.oııee (--. -~ Rlb•IO 

: b Ff11tt t:ttif t· ı "tfft 
ld LJ w GeJ kd ~ ~ lt1li1 

Şekil: 6 

Şekil 6 böyle bir tatbikatı göstermektedir. Kurb yan çapı R = 3,00 
m. ve dikdörtgen kesitinin tabanı b = 30 cm. olan (R/ b = 10) I = % 10 
meyilli bir kanalda, Q = 17,27 lt/sn. ve girişte : V u = 2,538, ho= 2,27 cm., 
Ho = 35,07 cm. olan ve ölçümler neticesi kurb boyunca ortalama enerji 
hattı meyli J = 0,0985 bulunan bir akım için çizilmiş bu grafik, akımın 
en kesitleri ile karşılaştırmayı da vermektedir. 

Şekil üzerinde noktalı çizgiler teorik, dolu çizgiler ise bizzat model 
üzerindeki ölçümler neticesi elde olunan grafikler olup bilhassa boy kesit
te iki neticenin biribirine yakınlığı dikkati çekmektedir. En kesitler de gö
rüldüğü üzere çok büyük ayrılıklar yoksa da boy kesitlerdeki sıhhat dere
cesi yoktur. Buna da _sebep çok hızlı akımlarda bilhassa ilk azami yüksel
me civarında veya bunun hafifçe menbaında alnında yer alan dalga çatıa
ması ve bunun neticesi akıma hava karışması olayıdır. Filvaki bu bölge 
de akım eltseriya çok yükseldiğinden Itendini tutamamakta ve kanalın 
içine doğru yıkılmaktadır. 

Metot aynı zamanda en kesitteki hız dağılımını da verebilecek durum
dadır. Ancak elde edilecek bu hız dağılımı normal kanallarda elde edilen 
hız dağılımından bir miktar farkrı. olacaktır. Nitekim metodun ilk tarifine 
dönülürse (şekil 4) akım düzlemindeki her bölgede belli bir hız ve istika
mette bir blok akım gözönüne alınmaktadır. Şu halde kanal içinde ş:ıkfili 
hız dağılımı bahis mevzuu değildir. En kesitler üzerinde hızlar işaretlen-
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rnek istenirse en kesit tarafından kesilen her akım bölgesine ait hızların 
en kesit istikametindeki bileşenlerini hesaplamak ve böylece kesit üzerine 
geçirmek lazım gelecektir. Bu da mesela şekil 6 daki en kesitler üzerinde 
görülen her hasamağın dilim şeklinde başka bir hız ifade etmekte olduğu 
anlamına gelir. Mevzu, görüldüğü gibi ilk bakışta hakikatten büyük inhi
raflar gösterme temayülündedir. Mesele henüz bu yönden ele alınmış ve te
ori ile tatbikatın gerekli karşılaştırmalan yapılmış değildir. 

4.3. - Son Mülahazalar : 

Şekil 7 metodun diğer 5 tatbikatını daha göstermektedir. Metodun tat
bikinde görülen en mühim husus pratikteki mühendis için en kıymetli do
ne olan ilk azami yükselmenin yeri ve değeri üzerindeki sapmalardır. 

Mevzu akımın enerji hattı yönünden ele alınırsa bu soruya da cevap ver
mek imkanı vardır. 

r 0/c :ı o 10 J=0.07178 (hızlanan ·- ..--.-- - · 
...::.. 

013 

(11 

1~ o o 

, ID /!!> ~ 

akım' k/~=10 
ı 
1 

ı 
~e~· s,ı· 1'. 

· f±t:tr= r~-1-nit 
'l=o/oiO ıJ::O.IOOI (takriben unlforin akım) R/b= 10 

Şekil: 7 

Bilindiği üzere bir kanalda mevcut akımı rejim bakımından hızla
nan, üniform ve yavaşlıyan karakterde Ölmak üzere üç kategoriye ayıra
bıliriz. Karakteristikler metodu yatay bir düzlem üzerinde sürtünmesiz 
bir hareket kabul etmiş olduğuna göre üniform akımı gözönüne almak
tadır. Şu halde üniform akım için ölçülen değerlerin teorik değerlerle 
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uyuşmaması için herhangi bir sebep yoktur. Nitekim Şekil 6 da ve Şekil 
7- d de verilen neticeler ünifcrma çok yakın akışlara ait olup bu akımlar 
için bulunan teorik ve tecrübi değerlerin biribiriyle ne kadar uyuştuğu 
şekiller üzerinde de görülmektedir. 

Halbuki akım yavaşlıyan ve hızlanan karakterde olursa neticeler ba
zı inhiraflar göstermektedir. Şekil 7 a, b ve c hızlanan, şekil 7 e ve Şekil 
5 yavaşlıyan karakterde de akımlara ait olup her durumda teorik ilk azami 
yükselmenin daima ölçüm neticesi bulunan ilk azami yükselmeden bir 
miktar daha büyük ve bu yükselmenin pratikteki kesitin bir miktar men
haında yer aldığı müşahede edilmektedir. Bu netice metodun emniyeti ba
kımından çok mühimdir. Böylece hesaplanan her türlü akımda (ister hız
lanan ister yavaşlıyan) teorik olarak bulunacak neticeterin daima emni
yet tarafında kalacağından emin olmak icap edecektir. Akımın üniform 
olması halinde bu emniyet ortadan kalkmakta ve fakat bulunan teorik 
netice hakikatin tam kendisi olmaktadır. 

Metodun bugüne kadar büyük kullanılma yeri bulunamamasının baş
lıca sebebi muhakkak ki tatbikindeki güçlük olmuştur. Hiç olmazsa da
iresel kurblu kanallar için bu güçlüğü yenebitmek gayesiyle tarafımızdan 
bir alet ortaya konulmuş olup aletin prensibi ve projesi müteakip yayın
larımıza mevzu teşkil edecektir. 

Resume: 

Dans cet article, apres avoir fait un bref rappel theorique l'auteur 
explique l'application pratique de la methode des caracteristiques aux 
ecculements supercritiques dans les canaux courbes. Comme on a montre 
aver. des comparaisons des ,resultats theoriques et experimentaux, la 
meilleure methode pour le calcul des tels ecoulements est la methode des 
caracteristiques. 

n montre en meme temps que la methode qui donne des excellents 
resultats pour les ecoulements uniformes, est applicable aussi pour les 
ecoulements acceleres ou retardes. Dans ces derniers deux cas les re
sultats obtenus ont des legeres decalages mais restent toujours en sens 
de securite. 
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