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Tabii Akimlarda Taban Hareketinin Özellikleri 

ÖZET: 

V. Müh. Dr. Fuat ŞENTÜRK 
DSi. Araştı rma Dai resi Baş kanı 

Tabii akım denilince hatıra su + rüsup karışımının akımı gelmekte
dir. Suyun akışı bilinmekle beraber, rüsup hareketi hakkında tam bilgiler 
yoktur. Bu makale tabanda hareket halinde bulunan rüsubun hareketinin 
karakteristiklerini tarif etmektedir. 

Synopsis: 

The paper deseribes the mavement of sediments at the bottom of a 
water course. lt is bel ieved that the regions of discontinuities exist and 
special considerations may be applied to them in order to understand 
the general behaviour of battom configurations. The kinematics of sedi
ments waves is emphasized and a relationship is tried to be determined 
between the motion of single particles and bottom configurations. 

1- Giriş 

Tabii akım deyimi, su ve rüsubun müşterek hareketine denilmekte· 
dir. Bu deyim bilhassa son senelerde revaç bulmuştur. Hidroliğ i n kla
sikleşmiş kuralları aracılığı ile konuyu aydınfatmaya imkan yoktur. El
deki ampirik akım formülleri de olayı açıklayacak nitelikte değildir. Do
layısıyla konu araştırıcılar tarafından ele alınmış ve yoğun çalışmalar 
yapılmıştır. Bütün bu gayretler Schields'in [1] hareket başlangıc ı nı ve
ren grafiğinden, Li u [2] 'nun dalgacık (ripples) teşekkülünü açıklayan kri
teri nden, Simons, Richardson, Albertson [3] gibi araştırıcıların taban şe

killerini sınıfiandıran yayınlarından ileri geçememiştir. Günümüzde de 
problem tamamen açıklanmış sayılamaz. Filvaki klasik taban şekilleri sı

nıflarına bir yenisi ilave edilmiş [ 4] ve buna «ters dalgacıklar sınıfı" 
denilmiştir. Ayrıca taban şekillerinin sınıfiara ayrılmasının hidrodinamik 
sebepleri bilinememektedir. Konunun yaklaşım yönleri şöylece sıralana

bilir: 

1 - Rüsup debisi. - Türbü lans şiddeti ve akım direnci gibi husus
lar ele alınarak ve tek bir rüsup danesinin muvazeneti fiziksel yönden in
celenerek elde edilen kriterler aracılığı ile hesaplanmak istenmektedir. 



-
2 - Taban şekillerinin akıma gösterdikleri direnç. - Deneysel yol

lardan ve Prandti-Von Karman'ın yaklaşımından faydalanılmaktadır. Tam 
bir hidrodinamik yaklaşım mevcut değildir. 

3 - Taban şekillerinin teşekkül kriterleri. - Konu laminer alt ta · 
bakanın stabil olmayışına bağlanılmak istenilmiştir [2]. Bundan ileri ma
tematik bir çözüm yoktur. Gözlem esasına dayanan bir takım çalışmalar 
vardır, fakat tatmin edici olmaktan uzaktır. Dalgacıkların geometrisi, si
nematiği [5] [6] üzerinde de araştırmalar yapılmış ve formüller teklif 
edilmiştir. Bunların dayandıkları husus ya istatistik bilgiler yahut müna
kaşa edilebilir kabullerdir. Hareket, başlangıcından itibaren sistematik 
bir incelemeye tabi tutularak etkenleri gün ışığına çıkarılmış değildir. Ya
zıda konu bu yönden ele alınacaktır. 

2 - Hareket başlangıcında direnç : 

Hareket başlangıcının tam bir tarifi yapılmış değildir. Bu an tek bir 
rüsup danesinin harekete geçtiği an olarak alınabildiği gibi, her alanda 
bir çok rüsup danesinin harekete başladığı an da olabilmektedir. Bilin
diği gibi danenin stabilitesi kendi ağırlığı ve üzerine etkiyen suyun inersl 
kuvvetinin bir karşılaştırılmasına bağlı olarak tarif edilmektedir. Bunun 

neticesinde Co :;~ gibi boyutsuz bir sayı elde edilir.Co, kazınma katsa-

yısı w~"- ise dane Froude sayısının karesidir. Schields hareket başlan-

b U. D 
gıcını u sayıya ve --dane Reynolds sayısına bağlı olarak tarif etmiş

v 
tir. 

Tabanda hareketin henüz başiamaclığını kabul edelim. Bu takdirde 
taban hareketsiz bir tabanın şartlarını haizdir. Hareket permanan ve üni
form ise debi arttıkça R de artacaktır . Q debisinin öyle bir değeri vardır 
ki bundan sonra taban hareketi başlar. Bu anda R hidrolik yarıçapı ar
tacağına eksilir. Şekil 1'i inceleyelim. Hareket başlangıcından sonra O 
değerinin artmasına mukabil R değerlerinde bir azalma olduğu buradan 
açıkça görülmektedir. Deneyler 90 sm genişliğinde ve 52 m uzunluğunda 
bir kanalda yapılmıştır. Kullanılan malzeme Dm = 0,40 olan Sultançiftliği 

kumudur [4]. Debinin belirli bir değerinden sonra R yarıçapı normal ar
tımına başlar. Bu olay Vanani tarafından da müşahade edilmiştir [7] [8]. 
Fiziksel bakımdan olayın açıklanması basit bir görüşe dayatılabilir. Fil

vaki direnç türbülansla ilgilidir. Taban civarında türbülans en büyük de

ğerini alır. Titreşim halinde bulunan sıvı zerrecikleri içine nispeten büyük 

katı daneciklerin katılması halinde titreşimin şiddeti azalacak, yani tür· 

bülansın entansitesi azalacaktır. Demek ki direnç de buna bağlı olarak 

azalmış olacaktır. 1 
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Konuyu aydınlatmak için suyun içine özgül ağırlığı suyun özgül ağır

lığına çok yakın olan plastik silindirleri atalım ve akım olayını inceliyelim. 
Bu deney daha yukarıda bahsi geçen kanalda yapılmıştır [ 4]. Kullanılan 

plastik silindirlerin çapları 1 uzunlukları 2--... 2 mm dir ve özgül ağırlık
ları 1,035 t/m3 dür. Elde edilen sonuçlarda tabanda teşekkül eden basa
makların dirençlerinin gittikçe azaldığı görülmüştür (Şekil : 2). Demek ki 
plastik partiküller akımın içinde kalmakta ve türbülans kesici bir özellikle 
direnç kırıcı bir rol oynamaktadırlar. 

Bütün bu söylenilenlerden çıkartılması gerekli ilk sonuç, hareketin 
direnci azalttığıdır. Benzer tabanlı akımlardan tabanı hareketli olanı akı
ma daha az bir direnç gösterir. 

3 - Taban Şekilleri ve Özellikleri : 

Hareket başladıktan sonra gayet dar bir alanda taban üzerinde taban 
şekli teşekkül etmez. Hareket sürekli, fakat gayrımuntazamdır. Yani dane
ler harekete geçer; ilerler, yavaşlar, durur, sonra tekrar hareketine devam 
eder. Danelerin arkasında teşekkül eden türbülans bunları uzun müddet 
yerlerinde tutmaya yeterli değildir. Dolayıs ıyla hareket sürekli, fakat gay
rımuntazamdır. 
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Hidrolik karakteristikleri değiştirelim; öyle ki tabanda taban şekilleri 
teşekkül etmeye başlasın . ilk görülmeğe başlayanlar az zaman sonra gelişip 
nihai durumlarını alırlar. Bunların özellikleri aşağıda verilmiştir. 

3.1· D < 0.5 mm olması hali 

Bu halde tabanda üniform granülometrili bir kum vardır ve sabit çap 
0.5 mm den azdır . ilk teşekkül eden taban şekillerine dalgacık ismi verilmiş· 
tir. Bunlar gerek hidrodinamik, gerekse geometrik bir takım özellikler gös
terir. 

Dalgacıkların özel geometrik şekli, şekil 3 de görülmektedir. Bu şekle 
gül yaprağı ismi verilmiştir. Gül yaprağının karakteristikleri şöylece sıra· 
lanabilir: 

- Memba ucu eğimi : 42........, 52° 

- Uzunluğu: 10........, 30 sm 

- Genişliği : 10........, 30 sm 

- Geometri : Ortası yüksek iki kenarda kanalcıklar. 

Gül yaprağı dalgacıkların karakteristik şeklidir . Yalnız bu kategori Içinde 
görülür. Dalgacıkların hidrodinamik karakteristikleri aşağıda verilmiştir : 

4 

- Tabanda (d) ile gösterilen bir kum tabakası hareket halindedir. Bu 
tabakanın ortasından geçen bir hat orijinal taban hattını verir. 

- Hareketli tabakanın alt kenarı orijinal taban eğimini haizciir. Bu ta· 
baka orijinal (J) meylindeki bir düzlernin üzerinde hareketlidir. 
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Şekil 3 

- Yukarıda söylenilenlere göre dalgacık yüksekliği tarifini yeniden 
yapmak gereklidir. Filvaki dalgacığın üst ucu AB hattında, alt ucu 
ise CD hattında bulunabilmektedir. O halde dalgacık yüksekliği aza
mi değerini hemen söylemek mümkün olur, ~u yükseklik (d) ye 
eşittir. Ölçülen dalgacık yüksekliği (d) den küçük her hangi bir 
yüksekliktir. 

- Dalgacık hızı 

Bu hızın tarifi de güçtür. Filvaki (d) yüksekliğindeki bir dalgacığın 
hızı d/ 2 yüksekliğindeki bir dalgacığın hızından daha azdır. Dalga
cığın azami hızını da tarif etmek güçtür. Bu konuda açıklığa kavu
şabilmek için dalga hareketini tarif etmek gereklidir. 

a - Dalgacık teşekkül ettikten sonra belirli bir hızla harekete geçer. 

b - Gül yaprağının kanallarının birinden çapraz yönde meydana gelen 
bir akım dalgacığı ortasından ikiye bölebilir. Böylece teşekkül 
eden iki dalgacık yollarına ayrı ayrı hızlar ile devam eder. Çünkü 
gül yaprağının geometrisi dolayısıyla yeni teşekkül eden dalga
cıkların yükseklikleri birbirinden farklıdır. 

c - Yüksekliği az ve boyu kısa olan dalgacık hızla ilerliyerek man
sapta hareket halinde bulunan dalgacığa yetişir, böylelikle sonun
cunun yüksekliğini artırır ve hızını keser. 

Yüksekliği daha büyük olan dalgacık geri kalır, ya yeniden bölü
nür, yahut arkadan gelen daha hızlı bir dalgacığın altında kalır. 
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d - Gerek (d) yükseklğii, gerekse dalgacık hızı, gerek sıvının, gereK 
hareket halindeki katı maddelerin kişisel karakteristiklerine bağ· 

lıdır . Boyutsal analiz sonucu olarak: 

Ud = Uo f (Su. 
bulunacağı tabiidir. Burada 

h u.) sF •. D ·w (1) 

u d Dalgacık hızı 

U o Dane hızı 

sR. Dane Reynolds sayısı 

SF Dane Froude sayısı 

h = Akım derinliğ i 

u. Sürtünme hızı 

w - Dane oturma h ı zı 

nı göstermektedir. Hareketin türbülanslı olduğu ve sR. > 68 bulunduğu 

kabul edilirse bu sayı hesaplara ithal edilmeyebil ir. __b_nin ( Dh )k .. k qibi bir D rı t ı • 

değerinden sonra rölatif pürüzlülüğün de hesaba katılmayacağı düşü-

nülecek olursa (1) denklemi : 

~: = 0 (sF • . ~) (2) 

şeklini alır. 

Bu denklemi istatistik metotları yardımıyla belirli kılmak mecburiyeti var· 
dır. Konuyu bu yönden ele almazdan evvel Ud ve Uo üzerinde durmakta fay
da vardır. " 

A-~------ -------8 

c-~~--~------~-~~--o 
J 

Şekli 4 

3.11 - Dalgacık ve dane hızlarının karşılaştırılması ve tek bir danenin 
hareketi: 

Dane hızı ile da lgacık hızının karşılaştırılması taban hareketi incelen- ~.· 
mesine yeni bir görüş getirmektedir. Bu iki büyüklüğün incelenmesi bir 
kısım bilinmeyenleri aydınlatabilecek nitelikte görülmektedir. Dalgacıklar 

ile örtülü bir taban hareketini gözönüne alalım. iki dalga arasında oyukta 
bulunan danelerin durumunu tetkik edersek bunların aşağıda belirtildiği 

şekilde hareket ettiğ i ni görürüz. 
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a - Daneler dalgacık mansabında teşekkül eden ters akım dola
yısiyle dalgacık mansap ucu boyunca yükselir (Şekil : S). Filvaki danenin 
mansap nihayetinde büyük bir türbülans vardır. A noktasından fırlıyan jet 
B de patlar. Akımın bir kısmı memba-mansap yönünde yayılır . Geri kala:ı 

A 

Şekil 5 

kısmı mansap-memba yönünde geri döner. Bu geri dönen ters akım B nokta
sından kopardığı daneleri A ya doğru sürükler. Bu tarif edilen olay B 
noktasında bir enfleksyon doğurur, dolayısiyle taban şekillerine karakteris
tik bir profil sağlar (Şekil 6). 

Şekil 6 

b - B noktasının mansabırıda bulunan zemin daneleri mansap yönün
de hareket eder. 

c - Memba yönünde hareket ederek, hareket halinde bulunan dal
gacığın mansap nihayetinde yığılan daneler granülometrik bir ayrışma 
uğrar. Bunların kalınları altta, inceleri üsttedir. Kalın daneler şeve ağırlık 
.tazifesi gördüklerinden şev açısı artar kritik bir değere ulaşınca şev 
yıkılır. Böylelikle bu şev daimi olarak değişken kalır. Dso = 0,42 mm olan 
Sultançiftliği kumlarıyla yapılan deneyler sonucunda şev açısının 42 '--' 
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52" arasında oynadığı görülmüştür . Basamaklar halinde ise şev açısı 33,5" 
olarak ölçülmüştür. Aynı kumların içsel sürtünme açısı 35" dir. Bu açının 

değişimi boşluk oranının değişimine bağlı olarak incelendiği zaman olay
da bir geri dönme (histerezis) bulunduğu anlaşılmaktadır . 

Yukarıda anlatılan olay tabanda kalınlı ineeli bir tabakalaşma bulunması 
gerekeceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Filvaki böyle olmaktadır. 

Hareketli bir tabanın profili incelendiği zaman içinde üniform granülomet
reli merceklerin bulunduğu görülmektedir. 

d - Şev kayması sonucunda daneler kayan şevin altında kalır ve 
ancak dalganın memba nihayetinden tekrar akıma karışır. 

Dalgacıkların ve kum danelerinin bu hareketi mütekabil hızlarının bir
birlerinden farklı olmaları sonucunu doğurmaktadır. Konu önemi dolayısiy
le ayrıntıları ile ele alınacaktır . (Şekil 7) yi gözönüne alalım . Burada dal
gacıklar ile kaplı bir harı:ıketli tabanın profili görümektedir. 

Şekil 7 

A noktasında, arkadan gelen bir dalgacığın altında kalan bir kum 
danesi bu dalgacık üzerinden geçince arkadan yüzeye çıkar ve dalgacığın 
üzerinden hareket ederek tekrar mansap girdabına kapılır. Böylelikle dal
gacık ve kum danesinin ortalama hızları birbirlerine eşit olur. Yalnız 

dalgacığın hızı sürekli danenin hızı süreksizdir. 

B noktasındaki bir deneyi gözönüne alalım. Bu dane (1) numaralı 
dalgacığın altında kalacaktır . Kotu 1 ve 2 numaralı dalgacıklar arasındaki 
vadiden daha alçak olduğundan ancak 3 numaralı dalgacık B noktasını 
geçtikten sonra harekete başlıyabilecek, fakat 3 dalgacığı mansabında
ki anafora kapılarak bu taban şeklinin altında kalacaktır. Dolayısıyla da
ne 1 ve 2 dalgacıklarının boyları uzunluğu kadar geri kalmış olur. De
mek ki ortalama hızı azalır . 

Danelerin ortalama hızlarını taban şekillerinin ortalama hızlarının 
altına düşüren iki sebep daha vardır. Bunlardan da bahsetmek lüzumlu 
görülmüştür. 
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A. noktasındaki bir dane 3 dalgası altında kalsın. Bu dalga ilerler
ken ikiye ayrılabilir. Bu takdirde A danesi yeniden teşekkül eden dal
gacıkların arasında kalarak yarım dalga boyu kadar gecikir. 

Şekil 8 
/ 

Dalgacıkların ilerlemesinde daha yukarıda da açıklanan mekaniz· 
maya göre mansap şevi iki ayrı yoldan beslenerek etkili olmaktadır. 

Bunlardan ilki membadan mansaha doğru hareket ederek şevde biriken 
malzemeyi gözönüne alır . Diğeri ise ters cereyanların mansap dalgacı
ğından sökerek memba dalgacığının mansap şevine yığdığı malzeme ile 
ilgilidir. Böylelikle hem dalgacığın hızı artar, hem de danenin hızı aza
lır . Hareket denizlerdeki dalgalanma olayını hatırlatmaktadır . Orada da 
dalga hızı su zerrelerinin hızından daha büyüktür. 

Açıklamaya çalıştığımız bu tabii olay taban hareketi mekanizma
sında büyük önem taşır. Ud/Uo oranının önemi böylelikle daha da açık 

olarak anlaşılmaktadır. Filvaki ~do = 1 limit halini düşünelim . Bu tak

dirde danelerin hızı dalgacıkların hızına eşit olacak, yani gecikme ol
mayacaktır. Demek ki tabanda ya üniform taban şekilleri bulunacak, 
yani bütün vadiler aynı düzlem içinde kalacak ve yukarıda söylendiği 

gibi dalga bölünmesi olayı olmayacak veyahut tabanda dalgacık bulun
mayacaktır. Bilindiği gibi basamaklar ile ters basamaklar arasında bir 
düzgün tabanlı geçiş bölgesi bütün araştır.ıcılar tarafından çok eski ta
rihlerde gözlenmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki taban şekilleri sinematiği ile tek danenin sinematiği

nin dikkatlice bir incelemeye tabi tutulması enteresan sonuçlara götü
recek nitelik taşımaktadır. 

3.12 - Dalgacıkların hareketi : 

Bu hareket yeter derecede gözlenmemiş ve incelenmemiştir. Cam 
• kenarlı bir laboratuar kanalında yapılan çalışmalar sonucunda aşağıda 

sıralanan konular meydana çıkarılmıştır . 

- Dalgacıkların karakteristik geometrisi 

Bu şekle gül yaprağı ismi verilmiştir . 

- Dalgacıkların yüksekliği 

En büyük yükseklik daha yukarıda da bahis konusu edilmiş olan 
(d) yüksekliğidir. Bu yüksekliğe hiç bir zaman erişilemez. Bir 
dalgacığın yüksekliği hareketi esnasında değişkendir. 
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- Dalgacıkların uzunluğu 

Selim Yalın'ın vermiş olduğu kriter [5] genel olarak sağlanama
maktadır. Bu uzunluk da değişkendir . 

- Dalgacıkların doğuşu ve ölümü 

Dalgacıklar iki türlü doğarlar: Bölünme yolu, oluşum yolu. 

Bölünme yolu daha yukarıda da bahis konusu edilmiştir. Bu, bir dal
gacığın hareketi esnasında ikiye bölünmesinden ibarettir. Teşekkül 
eden her iki dalgacık ayrı ayrı yollarına devam eder. Oluşum yolu, 
uzun bir dalgacığın sırtında yeni bir dalganın oluşumu anlamındadır. 
Bölünmede gül yaprağının geometrisi etkir. Yan kanallarda yer alan 
transversal akımlar yandaki dalgacığı ikiye biçer. Hacmi küçük dalga
cıkların hızları büyüktür. Bunlar daha büyük dalgacıkların sırtlarında 
hareket ederek bunların mansap şevine kadar gelir, burada ölür
ler. Büyük dalgacık ise yoluna devam eder ve bir müddet sonra bö
lünür. Dalgacıklar ile kaplı bir tabanda tek bir dalgacık hızı tarif et
mek mümkün değildir. Hiç bir dalgacık devamlı olamaz; süresiz 
olarak değişir, yeniden doğar ve ölür. 

Dalgacıkların birbirleri üzerinde olan bu hareketi tabanda ardışık bir 
salınım hareketi doğurmaktadır. Dolayısiyle normal bir profil Şe
kil 8 deki gibi olmalıdır. Tabanın bu özel şekli gecikmeyi yaratan 
başlıca sebeptir. 

3.2 - 0,5 < D < 1 ,O mm olması hali : 

Hareket halinde bulunan taban malzemesinin çapı yukarıda verilmiş 

olan eşitsizliği sağlıyor ise, taban şekilleri özel formdadır. Bunlara ters 
dalgacıklar ismi verilmiştir. Şekil 9 ve 10 dalgacıklar ile ters dalgacıklar 
arasındaki görüntü farklarını vermektedir. 

Bu iki taban şekli Liu'nun [2] kriterleri esas alındığına göre dalga
cık olarak adlandırılabilir direnç kriterinin esas alınması halinde ise bir
birinden farkettiğinden ters dalgacık ismini almaktadır [ 4]. 

Direnç değişikliğine D çapının bu derece radikal etkisinin nedeni 
araştırılması gerekli bir konu olarak kalmaktadır. 

Ters dalgacıklar, dalgacıklar ile basamakların geometrisi arasında bir 
geometri göstermektedir . .,f., parametresine bağlı olarak gerek dalgacıklar, 
gerekse ters dalgacıklar basarnaklara dönüşebilir. 

3.3 - D > 1.00 mm olması hali : 

Bu halde ne dalgacıklar, ne de ters dalgacıklar teşekkül eder. Ta
banda görülen yegane taban şekilleri basamaklardır. Demek ki yalnız 

akım karakteristikleri değil, dane çapı da taban şekilleriilin sınıflandırıl-
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Şekil 9 

\ 

Şekil 10 
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masında önemli rol oynanmaktadır. Limit çap olarak verilen 1 mm başka 
araştırmacılar tarafından farklı mütalaa edilmektedir. Bu değerin 5 mm 
olması lazım geldiğini savunanlar çoktur [3]. Hakikat halde bu yazıda ve
rilen limitler rasyonel bir araştırmaya tabi tutularak bunun neticesinde 
belirlenmiş değildir . Bunlar yapılmış deneyierin sonucu olarak elde edil
miş bulunan yaklaşık değerlerdir. 

Basamakların karakteristik profili şekil 6 da verilmektedir. Bunların 

mansap şev eğimleri 23,5• ile 25• arasında değişmiştir. Kullanılan kum 
2 no altında gösterilen Sultançiftliği kumudur (Oso = 0.42 mm). 

Basamaklar ile dalgacıklar arasındaki farklar aşağıda gösteri lmiştir : 

1 - Geometri Dalgacıklarda gül yaprağı denilen karakteristik bir 
taban şekli mevcuttur. Basamaklar halinde ise taban 
tıpkı bir merdivenin basamakları gibi şekillenmek

tedir. Basamak kanalın bir kenanndan öteki kenarına 
kadar uzanır. 

2- Sinetik 

3- Hidrolik 

4- Sonuç: 

Basamaklar dalgacıklardan daha hızlı hareket eder
ler; fakat dane hızları ile dalga hızları arasındaki 

fark basamaklardan azalmıştır. 

SI 

'"· Hidrolik karakteristikler deÇjiştikçe yani ~ art-
Rw 

tıkça basamaklarda direnç artar, dalgacıklarda aza-
~ VV2D2 

lır. S2
F• = w~ ; S2

R w = --::;- olarak al ı nmıştır. 

Burada ~o taban üzerindeki teğetsel gerilme, w' katı 
1 

malzemenin su altındaki özgül ağırlığı D, dane çapı , 

VV oturma hızı, v kinematik viskozitedir. Ters dalga
cıklar halinde de yukarıki oranın artmasına paralel 
olarak direncin arttığını söylemek yerinde olur. 

Basamakların teşekkülü halinde dalgacıklar için ile
ri sürülmüş olan bölünme, doğma ve ölme olayları 

yoktur. Yaygın granülometreli taban malzemesi ha
linde basamaklar üzerinde dalgacıklar teşekkül ede
bilir. Bu takdirde tabanın akıma gösterdiği direnç 
karmaşık kişiselliktedir. 

Tabii akımlarda taban hareketi gün geçtikçe artan araştırmalar so

nucu olarak ışığa kavuşmaktadır. Burada özellikle taban şekillerinin hız

ları ile kum danelerinin hızları arasındaki fark ortaya konulmuş ve bu 
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AÇIK KANALLARlN HESABI 

SYNOPSIS 

V. Müh. 
Yüksel SAYMAN 

DSI. Araştırma Dairesi 
Başkan Muavini 

In the past, a lot of researchers tried to find an equation to solve the 
problems connected with the resistance of open channels to the flow. A 
great number of them made their experiences on the natural streams. 
Therefore most of the equations have a constant limited with the un
changable natural conditions. lt is clear that the studies of the flow of 
water in open channels are more difficult than in pressure pipes. Know
ledge concerning pipe flow has increased greatly during last 35 years. 

The equations 1-12 indicate that for to calculate the uniform flow in 
open channels the surface roughness is the main factor. Others are the 
hydraulic radius and slope. There are sametimes great differences 
because of not taking into account the ratlos as Reynolds number, Frou
de number, form factor, relative roughness and others, between the 
calculated and measured values. 

Laboratory and field studies show that an equation solving uniform 
flow in open channels must be in a form of eq. 23. 

Researchers know now that the friction curves of open channels and 
pressure pipes are similar but not the same Fig. 2 (Şekil 2). There is a 
si ide. 

To be able to use the same formula for open channels and pipes 
to find the relationship between the height of roughness element of 
channel and the height of roughness element of pressura pipes we used 
a flume which is covered first with plaster then with sand which is stick
ed on a bituminous paper. The sieve curve of plaster and sand before 
and after sticking can be seen in Fig. 4 (Şekil4) . The height of the rough
ness elements are measured with the· instrument seen in foto 3. and the 
results are drawn on Fig. 4 (Şekil 4). The battom slope of the flume 
changed as J = 0.0005, J = 0.0010 and J = 0.0035. 
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By my studies it is proved once more that the one who wants to 
have an equation which contains the influences of all variables must be 
patient. 

- ZUSAMMENFASSUNG -

Mit der Berechnung des Fliessvorgans in Rohren und Freispiegel
gerinnen beschaftigen sich Forscher seit langem. Bis jetzt wurden viele 
verschiedene Gleichungen, welche Bei-und Erfahrungswerte enthalten 
als Naherungslösungen vorgeschlagen. Bei früheren Forschungen konnte 
man nur Messungen auswerten, die in der Natur gemact wurden. Man 
dachte, dass die Wandbeschaffenheit, das Gefalle und die Gerinneform 
den AbfluB bestimmen. Der Einfluss anderer Faktaren war nicht bekannt 
und natürl i ch in den erhaltenen Gleichungen ni c ht zu sehen. Es i st 
einfach einzusehen, dass Versuche über geschlossene Gerinne leichter 
als Versuche über offene Gerinne auszuführen sind. Deshalb hat man 
vor etwa 35 Jahren eine für vollgefüllte Kreisrohre sehr gut passende 
Gleichung finden können. 

Von den Gleichungen 1-12 aus sieht man nochmal, dass die Ergeb
nisse dazu übereinstimmen, dass der gleichförmige Abfluss in offenen 
Gerinnen von der Wandbeschaffenheit, oder besser gesagt von der 
Wandrauhigkeit bestimmt wird. Den Einfluss der Form und Abmessungen 
des Querschnittes berücksichtigt man nur durch den Hydraulischen 
Radius . Um mit einer dieser Gleichungen die mittlere Geschwindigkeit 
bestimmen zu können, muss man den für die Wandbeschaffenheit des 
Gerinnes passenden Rauhigkeitsbeiwert wahlen und den hydraulischen 
Radius berechnen und in die Gleichung einzusetzen. 

Wegen der Nichtberücksichtigung des Einflusses der Form und Ab
messungen und dimensionlosen Zahlen können manchall grosse Unter
schiede zwischen der gemessenen mittleren Geschwindigkeit und be
rechneten antreten. 

Die Messungen, die entweder im Laboratorium oder in der Natur 
gemacht worden sind, zeigen, dass eine Gleichung, die den Abfluss 
angibt, in der form sein muss wie die Gleichung 23 ist. 

Die Forscher haben festgestellt, dass die Widerstandskurve der of
fenen Gerinne von der Widerstandskurve der Kreisrohre abweicht. Bild-2 
(Şekil-2) . 

Die Versuchsrinne auf der, wir die Erhebungshöhe des Wandmate
rials der offenen Gerinne abhangig von der Erhebungshöhe der Rohre 
Bestimmen wollen wurde erst geputzt, dann mit Dachpappe verkleidet. 
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Die Siebkurve des Putzes und der Dachpappe sind im Bild-4 (Şekil -4) 
zu sehen, Die Erhebungshöhe des Wandmaterials wurde mit dem im Fo
to 3 zu sehenden lnstrument gemessen und die Messungen wurden In 
Bild-4 (Şekil-4) eingetragen. Die Sohlenneigung wurde jedesmal durch 
Neuaufbau geandert. j = 0.0005, j = 0.001 O, j = 0.0035 wurden unter
sucht. Die Wassertiefen wurden an der zentralen Messtelle mit einem 
elektrischen Spitzentaster und einer Harfe gleichzeitig gemessen. 
Foto 2. Sie wurden auch 6.00 m und 34.00 m vom Rinneneinlauf mit einem 
Spitzentaster bestimmt. Mit Hilfe einer Klappe am Ende der Rinne wurde 
der gleichförmige abfluss ermöglicht. 

Die von mir durchgeführten Versuche haben auch gezigt, dass man 
für eine Gleichung, die Einfluss der alien anderlichen Grössen enthalt, 
noch abwarten muss. 

TARiHÇE: 

Kapalı veya açık kanallarda yer alan akımı hesaplayabilmek için uzun 
zamandanberi gayret sarfedilmektedir. Bu gayretler sonucu bulunan pek 
çok sayıda eşitliğin hemen hemen hepsi bir katsayı ihtiva etmekte, bu 
yüzden de probleme tam bir çözüm olmaktan ziyade yaklaşım sağlamak
tadırlar. Eşitilkierin hidrolikle uğraşanlar tarafından kullanılmaları veya 
sadece tarihi gelişimleri yönünden bilinip bir kenarda bırakılmaları, kat
sayılarının pratikte raslanan olayların sınırları içinde çok veya az geçerli 
olmaları ile yakından ilgilidir. 18. yüzyılda Brahms ' ın bir mecrada yer alan 
akımda, ağırlık kuvvetinin hareket yaratan bileşkesinin, mecranın sürtün
mesi ile dengelenmesi gerekeceğini söylemesi üzerine A. Chezy'nın (1) 
üniform akımlar için : 

Vm =C V RJ (1) 

eşitliğini vermesi üzerinden tam 200 yıl geçmiş bulunmaktadır (vm = or
talama hız; C =sabit bir katsayı; R = hidrolik yarıçap; j = enerji hattı 

meyili) . 

Silahara çalışma yapan araştırmacıların ortaya attıkları eşitliklerln 
hepsi tabii kanallar üzerinde yapılmış ölçümlerden elde edildiklerinden, 
katsayıları o mahalli şartların etkisi altında altında idi ve bunun böyle 
olduğu uzun bir müddet de bilinemedl. 

Chezy katsayısının değişimini etüd etmeye ilk defa 1855 yılında 

Darcy (1) başladı; onun ölümünden sonra talebesi Bazin devam etti. 

H. E. Bazin (1
) 1865'de 

1 b 
-- = a +--C2 R (2) 
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... 

buldu ve a ile b nin cidar pürüzlülüğü ile ilgili olduğunu söyledi. 1868'de 
Gauckler [1) C nın j > 0.0007 meyiller için R' 16 ile değiştiğini ortaya at
tı. isviçreli mühendisler E. Ganguillet ve W. R. Kutter (2) çeş itl i kanallar 
üzerinde yaptıkla rı pek çok ölçüm sonucu buldukları ve 1869 da yayınla

dıkları eşitlikle, Chezy katsayısının sabit olmayıp, meyil ve hidrolik ya
rıçapa tabi olduğunu söylediler. Yarım yüzyıla yakın herkesin kullandığı 

bu meşhur eşitlik : 

C = 

23 + _ 1_ + 0.00155 
n J 

1 + (23 + 0.00155) n 
J V R 

şeklinde olup kısaltılmış hali 

dir. 

C= 100 V R 
n+ ...; R 

(3) 

(4) 

Hagen 1881 'de Ganguillet ve Kutter'in tecrübelerini yeni baştan kıymet

lendirerek C nin Gauckler'in dediği gibi R' 16 ile değiştiği, fakat her hangi 
bir meyil sınırlaması olmadığı sonucuna vardı. 

R. Manning [3) 1889'da aynı şeyi barometrik yüksekliği 

eden çok karışık bir formül ile ifade etti : 

- [ 0.22 ] 
V = C V g J R 112 + m 112 ( R - O .15 m) 

m = civa sütunu olarak atmosfer basıncı [m] 

bile ihtiva 

(5) 

1891'de Flamant (1
). C nin R' 16 ile değiştiğini kabul ile ortalama hız 

için 

R2 t3 J' 12 

V= 
n 

(5' ) 

eşitliğini verdi. Bu eşitlik sonradan, Gauckler veya Hagen 'ın adları ile 
adlandırılması daha uygun olduğu halde Manning formülü diye adlandı

rıldı . 

Bazin [2), ilk defa dikdörtgen, yamuk ve üçgen kesitli ve muhtelif 
cins cidar pürüzlülüğüne sahip tecrübe kanalı üzerinde yaptığı çalışma

lar sonucunda : 

elde etti. 

C= 87 v R 
'Y + V R 

(6) 

1918'de ı. E. Hovk (1
) o güne kadar ortaya atılmış olan 20 formüiO 

eleştirerek, Kutter formülünü «en geniş tatbik imkanı olan» olarak tak-
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dim etti. Buna rağmen Avrupa ülkelerinde daha ziyade Strickler formülü 
diye tanınan Manning formülü geniş kullanma sahası buldu. 

1923'de Strickler (1) akarsular için; 

n = 0.0475 k116 (7) 

eşitliğini verdi. n = Manning katsayısı, k = taban malzemesi ortalama 
çapı . N. N. Pavlovsky (1

) U. S. Bureau of Reclamation'ın çeşitli akarsular 
üzerinde topladığı bilgileri kıymetlendirmek suretiyle 1925'de amprik bir 
formül geliştirdi. Hidrolik yarıçapın 0.10 m ile 3.00 m ve (n) in 0.011 ile 
0.040 değerleri arasında geçerli olan formül : 

C= (8) 

şeklinde idi. 

y = 2.5 v--;:;--0.13 -0.75 v"'R (vn-o.1o) (9) 

den hesaplanması gerekiyordu. Bu formül ile hesap yapmak sıkıcı olma
sına rağmen Sovyetler Birliğinde çok kullanıldı. 

Pavlovsky'nin kısaltılmış formülü : 

y = 1.5 v' n 

y = 1.3 v' n 

R < 1 m. 

R > 1 m. 

( 1 O) 

(11) 

şeklindedir. Pavlovski formülleri bir tek hidrolik yarıçap için y = 1/6 ver
mektedir. 

Forschheimer'in teklif ettiği eşitlikte ise : 

C= 

dir. 

R' 's 
n 

(12) 

Bir kısım araştırmacılar da tabii mecraların akıma gösterecekleri dl
renimlerin yatağın enkesit formu, meyili ve akımın derinliği gibi tabii 
şartlar sebebiyle kendiliğinden ayarlanmış olacağını kabul ile sadece su 
derinliği ve meyil ile belirlenen eşitlikler vermişlerdir. 

1905'de Hermanek (2) : 

tm~ 1.50m. 

1.50 ~tm~ 6.00 m. 

tm~ 6.00 m. 

1913'de Gröger (2) : 

0.20 ~ tm ~ 2.00 m. 

18 

Vm = 30.7 tm j 1 12 (13) 

V m = 34- tm3 14 j 112 (14} 

V m= ( 50.2 + t; )tm112 j1 12 ""' 44.5 tm0
'
6 j 1

'
2 (15}· 

(16) 



1932'de Matakiewiez (2) : 

V m = 1.04 tm0.7 34 jm = 35.4 tm0'7 r (17) 

Tabii yataklar: m- 0.493 + 10 j (18) 

Suni yataklar m- a + bjm m = -
1
-, 0.5 veya 1 tm= R 

3 
(19) 

1941 'de Winkel (2) : 

Vm = (185-210j0·5/7) j 4/7 RS/7 (20) 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan görülüyor ki , yazımızın başın
da da değinildiği üzere, bütün eşitlikler; üzerinde bilgi toplanarak sonuca 
gidilen tabii kanalların sınır şartlarının etkisi altındadır . -Genellikle 
farkına vanlmadan- Ve bu sebeple de cidar pürüzlülüğü , hidrol ik ya
rıçap ve eğim 'in, akımı hesaplamakta kafi olduğu kabul edilm i ş olmakta
dır. 1904 yılında L. Prandtl ' ın sınır tabaka teorisi ile akım denklemlerinde 
başlayan modern düşünce tarzı akıma gösterilen direncin, 

J = _ f_· V
2 

( 

4 R 2 q 21 · 

şeklinde ifade edilen sürtünme katsayısı f ile hesaplanması arzusunu 
artırmıştır . ilk defa 1911 yılında Prandtl'ın talebesi H. Blasius (2) tara
fından borularda c i lalı akımlar için f in sabit olmayıp Reynolds sayısı

nın bir fonksiyonu olduğu tesbit edildi. 1923'de L. Hopf ve K. Fromm (1
) 

f ın genel olarak rölatif pürüzlülük, Reynolds sayısı ve enkesit şekline 
tabi olduğunu tesbit ettiler. 1929'da S. J. Davis ve C. M. White (' ) o gü
ne kadar ortaya atılmış boru formüllerini eleşti ren bir çalışma yaptı

lar. Vardıkları sonuçlar açık kanallara da bu gün dahi tatbik edilebilecek 
doğruluktadır. 1932'de Prandtl cilalı borular için f in Reynolds sayısına 

tabi olduğu bir eşitlik ortaya attı, ertesi yıl J. Nikuradse [2) bu ve f in 
pürüzlü borular için olan bağıntısını deneysel yoldan tesbit etti. Niku
radse'nin tecrübeleri bugün dahi bir çok çalışmaya esas teşkil etmek
tedir. Nikuradse'nin üniform çaplı daneler kullanarak yaptığı tecrübe
lerini üniform olmayan daneli pürüzlülük ile takrarlayan C. F. Colebrook 
ve White (1) 1937'de borular için 

1 ( k + 2.52 ) 
v f = - 2 log 14.83 R R. v f (22) 

buldular (Şekil.1) k= yapıştırılan kum danelerinin çapı . 

Boru formüllerinden hareketle açık kanallar için geçerli formüller 
bulmak üzere yapılmış olan çalışmalardan elde edilen sonuçları kolay
lıkla karşılaştırabilmek üzere (22) eşitliğini 

1 = - C log (- k- + b ) (23) 
vf aR R. v f 

şeklinde yazmak faydalı olacaktır. 
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Açık kanallar için boru formüllerinden istifade fikrini ilk öne süren
lerden biri 1938 yılında A. P. Zegzhda (1 ) dır. Zegzhda büyük Reynolds 
sayıları için f in sabit olduğu bölgede 

C=2 a = 11.55 b=O 

buldu. Aynı yıl Zegzhda'dan habersiz olarak G. H. Kaulegan (1) T. Von 
Karman ' ın sınır tabakada hız dağılımı kanunundan hareketle akım formül
leri ge liştirildL Sonsuz geniş kanalda pürüzlü akım için : 

c= 2.03 a = 11 .09 b = o 

Yamuk kesitler de pürüzlü akımlar için : 

c = 2.03 a = 12.27 b = o 

Cilalı akımlar için kesit sonsuz geniş ise : 

c = 2.03 k = O b = 3.41 

kesit yamuk ise : 

c= 2.03 k=O b= 3.09 

1948'de A. E. Bretting (' ) cidar dalgaldığının (w) da denklemlere ithali 
gerekeceğini iddia ile cilalı bölgedeki akımlar için: 

1 
= 2log ( R. vf) -2logw (24) v f 2.512 

denklemini verdi . Pürüzlü bölgedeki akımlar için değerleri ise 

C = 2 a = 14.83 b = o 
dır. 

.. 

·1949'da O. Kirschmer (1
) yamuk, dikdörtgen ve üçgen kanallar üze

rinde yaptırdığı t ecrübelerden elde ettiğ i sonuçlardan f in aynı Reynolds 
sayıları ve rölatif pürüzlülükler için borular ve açık kanallarda farklı ol
duğunu, açık kanallarda daha büyük olarak tesbit edildiğini gördü ve 
bunu sekonder akımların mevcudiyeti ile izah etti. W. M. Owen, R. W. 
Powel ve C. J . Posey ise (1) cilalı akım bölgesi için açık kanallarda böyle 
bir farkın olmadığını, iddia ettiler. 

Gene 1949'da J. Th. Thlesse (1
) IAHR kongresinde 

1 = 2_03 ( loçı 12.2 R ) (251 v f 0.282 o + k. 

eşitliğini takdim etti. o = sınır tabaka kalınlığı. Bu formül (23) şeklinde 

ifade edilmek istendiğinde 

c= 2,03 a = 12.2 b= 3.033 

dir. 

21 



Gene 1949'da ı. ı. Agroskin [1) : 

1 
= A + 2 log (-R-) vf A 

(26) 

formülünden hareketle Chezy katsayısı için 

C = 17.72 (K+ log R) (27) 

bulmuştur. A = pürüzlülüğün uzunluk cinsinden ölçülen değeri, 

K = 0.5 A- log A 

Gene aynı yıl M. A. Mostkow (1
), Keulegan'ın çalışmasını tekrar eden 

bir çalışma yaptı. Ancak Keulegan'dan farklı olarak Von Karman'ın univer
sal katsayısını 0.40 olarak değil, 0.30 olarak aldı ve pürüzlü akım bölgesi 
için: 

( 
R ) 9.5 A 

C = 22 log ~ + R + 1_5 
(28) 

Cilalı akım bölgesi için ise : 

( 
R. ) C = 221og -c- -13.4 (29) 

elde etti. 

1951 'de Powell (1
) pürüzlü bölgedeki akımlar için deney sonucu: 

C=42log (+) (30) 

buldu. 

W. W. Sayre (1
) üçgen parçalar ile pürüzfendirilmiş geniş dikdörtgen ka

nalda yaptığı tecrübeler sonucu : 

c= 2.14 a = 8.888 b=O 

elde etti. Cilalı bölgedeki akımlar için ise : 

buldu. 

1952'de A . D. Altshul (1
) : 

1 

v f 

c= 2.14 b= 7.17 

= 1.8 log [ R~ ] 
R. d+7 

(31) 

eşitliğini verdi. 2 katsayısının pürüzlülük cinsine bağlı olarak 1.2 ile 2.8 
arasında değişebileceğini sadece Nikuradse'nin kullandığı uniform tip için 
2.00 olacağını iddia etti. 
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1955'de Morris (1
), enerji kaybının pürüzlülük daneleri arkasında yer alan 

olaylar dolayısiyle meydana geldiğini iddia ederek yeni bir çığır açtı. Po
well ve Posey 1956'danberi yürüttükleri deneyler sonucu sabit bir n ile 
kullanılacak Manning formülünün Colebrook veya Nikuradse 'nin formülle
rine oranla daha iyi sonuçlar verdiğini buldular. 

P. Ackers (1). 1958'de açıkkanallara D= 4 R koymak şartı ile Colebrook 
formülünün en iyi uyduğunu söyledi. k, in aynı pürüzlülüklü boruya nispetle 
% 20 arttığını iddia etti. 

1961 'de Lester (1
). 0.4 ile 3.96 arasında değişen Froude sayıları için yaptığı 

tecrübeler sonucu cilalı bölgedeki dikdörtgen kanallar için 

c= 2.03 b= 4.37 

buldu. Aynı neticeleri C nin 2.0 ile 2.09, b nin 3.95 ile 4.58 arasında değişen 
değerleri ile de formüle edebildi. Gene 1961 'de E. Reinius (~), geniş ka
nallarda cilalı akım bölgesi için 

c= 2.0 b= 3.40 

buldu. Kanal geniş olmadığı taktirde b'nin değişken olduğunu tesbit etti 
ve mesela genişliği derinliğinin 4 misli olan dikdörtgen kanal için b = 2.9, 
Iki misli olan kanal için ise b = 2.8 buldu. Reinius 'un, pürüzlü bölgedeki 
akımlar için bulduğu değerler ise 

C=2 a = 12.40 

dır . 

1962'de Jamil Malaika (5
); üçgen, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve elips 

kesitli borularda yaptığı tecrübeler sonucu, 22 denkleminde hidrolik çap 
yerine kesitierin içine çizilecek dairelerin çaplarının konmasının daha doğ
ru olacağını ve borunun alt yarısının açık kanal gibi düşünülebileceğini, bi
naenaleyh 22 denkleminin R yerine bu daire çapı konarak kanallara uygula
nabileceğini söyledi. 

1964'de F. Engelund (6
). boru için bulunmuş olan eşitilkierin D = 4 R 

koyarak açık kanallara tatbik edilemiyeceğini söyliyerek, hidrolik yarıçap-

tan daha büyük olan ·direnç hidrolik yarıçapı " R i tarif etti ve direnç hid
rolik yarıçapının değişimi için 

(32) 

buldu. R = Direnç hidrolik yarıçapı, R = Hidrolik yarıçapı; e = ıslak kesitin 
ağırlık merkezinin su yüzeyinden olan derinliği; Ym = Etken su derinliği. 

Sonsuz geniş kesitler için R = R, üçgen kesitler için R = 1.27R parabol ke

sitler için ise R = 1.16 R olarak verdi. 
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Gene 1964'de B. Herbich ve S. Shulits (1), büyük pürüzlülük elemanları 
lle yaptıkları deneyler sonucu Manning katsayısı (n) in : 

n :
1

~
6 

= 0 ı { ®, R. FR } 

şeklinde ifade edilebileceğini buldular. ® = pürüzlülük elemanlarının akım 
yönündeki alanlarının kanalın yatay alanına oranı 

1965'de H. Rouse (8) , açık kanalların hidrolik dirençlerini analiz ederek 

kanalın birim boyuna etkiyen kuvvetin ( ~ ~ ) , etken derinlik (d), etken 

hız (V), satıh pürüzlülüğünü tarif eden uzunluk boyutunda bir katsayı (k), 
enkesit şeklini karakterize eden boyutsuz bir katsayı (;) , kanal boy kesiti 
ve plandaki durumunu belirten katsayılar (®) ve (TJ), sıvının özgül kütle, 
yoğunluk ve vizkositesi (p) , (y ), (ı-t) ve derinliğin zamana veya debinin 
boykesit boyunca mesafeye tabi olarak değişimi ile bağıntılı olduğunu ha
tırlatarak : 
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- Borular için verilmiş tipteki logaritmik formüllerin açık kanallara da 
tatbik edilebileceğini , 

- Satıh pürüzlülüğü elemanları yoğunluğunun hidrolik direnç üzerinde 
büyük rol oynadığ ını , 

- En kesit formunun hidrolik yarıçap ve 22 formülündeki a ve b k<ıt

sayıfarına etkid iği ni , enkesit içindeki sekonder akımların genişlik 
derinlik oranının 5 den küçük olmas ı halinde tesirsiz olacağını iza
ha çalıştı. 
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1966'da J. Bock (9
), boru ve açık kanallarda yapılan tecrübeler sonucu 

bulunan sürtünme dirençlerinin şekil 2'de görüldüğü gibi bir ötelerneye sa
hip olduğunu ve bu ötelemenin daireden fark eden enkesit şekilleri yü
zünden meydana geldiğini kabul ile yaptığı deneyler sonucu : 

- h- 0·25 - h 0·25 

dikdörtı:ıen enkesitler için c = 2 
1 .629Ba 1 .629Ba 

b = 14.83 h a = 2.51 : h 

üçı:ıen enkesitler için 

yamuk enkesitler için 

~+2-B~ ~+~ 
c = 2 b= 1.83 (2.539 tı:ı cx.) 0

"
15 a = 2.51 : 

(2.539 tg cx.) 0
"
15 

c= 2 b = 14.83 

1 h 0·25 

1+---
1 .629 J!_ tı:ı Cl Bo 

Bo 1 + -.-2- ,_!!_ 
sın cx. B~ 

h 
a = 2.51 : 1.629 : Bo 

1 h - 0·26 

1+---
tq Cl Bo 

1 + -.-2- h 
sın cx. Bo 

buldu : Bo = taban genişliği, h = su derinliği, cx. = şev açısı. 

1967'de V. Sayman (2), bu değiş im i n, enkesit formunu karakterize et
meye kati gelmediğini, dane Reynolds sayısına tabi değişken bir katsayının 
daha hesaplara ithali gerektiğini söyledi. 

1968'de H. Scheuerlein (10
), pürüzlü bölgedeki akımlar için : 

c= 3.2 a =değişken 

buldu. 

P. J. Tilp'in ( 11
), büyük sulama kanalları üzerinde arazide yapılan öl

çümlerden elde edilen sonuçları verdiği grafiğinde J. Bock'un söylediği 

tarzda ötelenme açıkça görülmektedir. 

ELEŞTiRME: 

Buraya kadar tarihi gelişimden bahsettiğimiz, açık kanalların akım 

denklemlerini toplu halde eleştirecek olursak : 

1 - Açık kanallarda yer alan ak ı mları hesaplayabilmek üzere 200 yıl 

ewel başlanan çalışmalar büyük ilerlemeler kaydedilmekle beraber, bugün 
dahi kati bir sonuca ulaşamarlan devam ettirilmektedir. 

2 - Chezy, Bazin, Gauckler, Ganguillet, Kutter, Hagen, Manning, 
Strickler, Pavlovsky, Hermanek, Gröger, Matakiewiez, Winkel gibi hidro
likcilerin ortaya attıkları akım denklemleri, denklemleri elde etmek üzere öl-
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çüm yaptıkları tabii yatakların bir takım doğal şartları ile sınırlandırıl
mışlardır. Bu husus adı geçen araştırmacılar tarafından bilinmediği için, 
seçilen bir enkesit için ortalama hızın; sadece hidrolik yarıçap R, taban 
veya su yüzü veya enerji hattı meyili J ve bir de kanal cidarlarının akıma 
göstereceği direnim ile belirlenebileceği esası kabul edilmiş ve her biri 
tarafından bu direnimi tarif eden katsayılar verilmiştir. Hele, son dördü
nün tabii kanallar için verdiği akım denklemlerinde; su derinliği ve taban 
meyilinin, cidar pürüzlülüğünü ayariayacağı kabulü ile, bu katsayılar dahi 
bulunmamaktadır. 

3 - Borular üzerinde çalışmak, açık kanallar üzerinde çalışmaya oran
la daha az üzücü ve daha kolay olduğundan, borularda yer alan akımları ta
nımlayacak akım denklemlerinin elde edilmesi daha önce olmuştur. Akıma 
gösterilen direnim (f) : 

j= 
4R 2Q 

(21) 

denkleminden hesaplanmak şartı ile, ilk defa Blasius tarafından, f in sabit 
olmayıp, Reynolds sayısına R. , tabi bir değişken olduğu bulunmuş, Hopf 
ve Fromm tarafından da Reynolds sayJsına olduğu kadar, rölatif pürüzlülük 
ve enkesit şekline de tabi olduğu tespit olunmuştur. Nikuradse ve Coleb
rook ·White uniform pürüzlülüklü ve uniform olmayan pürüzlülüklü boru
lar için olan logaritmik akım denklemlerini deneysel yoldan elde etmişler, 
Reynolds sayısı ve rölatif pürüzlülüğün etkilerini açıkça göstermişlerdir 
(Şekil 1). 

4 - Borular için verilen logaritmik akım formüllerinin açık kanallara 
da tatbik edilebileceği düşüncesi üzerine, açık kanallarda yer alan akım

ların da sadece hidrolik yarıçap, taban meyili, sabit bir cidar pürüzlülüğü 
ile belirlenrnek yerine, Reynolds sayısı, rölatif pürüzlülük, enkesit formu
na tabi olarak değişen bir direnç katsayısı ile hesaplanabilmesi çalışma
ları başlamıştır. 

5 - Böyle bir çalışmanın lüzumu Şekil- 1'de logaritmik formüller ile 
halen pratikte en çok kullanılan Manning formülünün karşılaştırılmasından 

bir kere daha açıkça görülüyor. Sabit (n) ile hesap yapmak doğru sonuç 

vermemektedir. Reynolds sayısının 20.000 lle 30.000 değerleri arası için 

n = 0.011 ile hesaplamak uygun gibi göründüğü halde 3.000 veya 30.000.000 

Için n= 0.012 daha uygun görünüyor. 

6 - Açık kanallar üzerinde laboratuvarda başlayan ve halen de devam 

ettirilen çalışmalardan elde edilen ana sonuç; aynı Reynolds sayıları ve 

rölatif pürüzlülükler Için açık kanalların direnç katsayıları (f), boruların 

direnç katsayılarından büyüktür (Şekil· 2) . 
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7 - Yukarıda bahsedilen fazlalık açık kanallarda; hava ile temasta 
olan serbest yüzeyin mevcudiyeti , kayma geritmelerinin ıslak çevre üze
rine, borularda olduğu gibi, uniform dağılmamış olması , hidrolik yarıçapın 
kesiti karakterize etmeye kafi gelememesi, enkesit içinde sekonder akım

ların mevcudiyeti, enkesit şekillerinin etkileri ile izaha çalışılmıştır . Bütün 
bu üzerinde durulan etkenler 23 denklemindeki a ve b nin değişmesi ile, 
bilerek veya bilmeyerek formüllere sokulmuştur. 

jv 

ı 

Şekli 3 

h 

8 - Açık kanallarda logaritmik akım denklemlerinin elde edilebilme
si için yapılan çalışmalarda karşılaşılan güçlüklerden biri de pürüzlülük 
boyu (k) nın takdir edilmesidir. Nikuradse'nin yaptığı deneylerde (k), bo
ruların içine yapıştırdığı kumun, yapıştırıtmadan önce ölçülen dane çapı

dır (Şekil- 3). Bundan sonra geliştirilen formüllerde kullanılan boy (k.) 
ise, Nikuradse'nin ölçtüğü (f) leri verecek şekilde uygun seçilmiş, haki
katte mevcut olmayan , bir boydur. Mesela Ackers 'e göre k. = 1.2 k, Reini
us'a göre ise k.= 1.42 k dır. 

Formüllerde (k) yerine yukarıda bahsedildiği üzere rölativ bir değer 
konacağına, pürüzlülük elemanlarının kanal cidarı üzerinde meydana ge-

tirdikleri girinti ve çıkıntıların ölçülmesi suretiyle bulunacak bir uzunluğun 

konması her zaman için arzu edilir. 

ÇALIŞMALAR: 

Kanal pürüzlülüğünü, pürüzlülük elemanlarının kanal cidarı üzerinde öl

çülen çıkıntıları cinsinden ifade edebilmek ve logaritmik akım formüllerini 

ölçülen bu uzunlukları kullanarak yeniden hesaplamak üzere 0.60 m. ge

nişlik, 0.60 m. yükseklik ve 40 m. uzunluktaki bir tecrübe kanalında tecrü

beler yapıldı. Kanalın taban meyili j = 0.0005, J = 0.0010 ve j = 0.0035 ol

mak üzere üç defa değiştirildi. Kanala su bir savaktan ölçülerek verildi; 

Foto- 1. Uniform akım kanal mansabındaki bir kapak yardımı ile teessüs 
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Foto: 1 

ettirildi. Kanaldaki su yuzu katları foto· 2'de görülen okuma merkezinde 
elektrikli iğneli ölçü aleti ile okundu. ilk seri tecrübelerde kanal yan du-

Foto: 2 

varları ve tabanı, tahta mala ile yapılan sıva ile, ikinci seri tecrübelerde 
ise kum yapıştırılmış bitümlü kağıt ile kaplandr. 

Pürüzlülük elamanlarının efektif çıkrntrlarını ölçmek üzere foto· 3'de 
görülen 1/100 m/ m hassasiyetli mikrometreden faydalanıldr. Şekil 4'de tahta 
mala ile yapılan sıvada kullanılan malzemenin harç haline gelmeden evvelki 
elek analizi 1 numaral ı eğri ile, sıva yapıldıktan sonra ölçülen çıkıntıların 
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Foto: 3 

bir elek analizi gibi tasif edilmiş değerleri ise 2 numaralı eğri ile verilmiş
tir 3 numaralı eğri kum tanelerinin bitümlü kağıda yapıştınlmadan evvel
ki el~k analizi, 4 numaralı eğri ise yapıştırıldıktan sonra ölçülen girinti ve 
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Şekli 4 

çıkıntıların sıvanınkine benzer tasnifi sonucu bulunmuştur. Etken dane 
çapı, veya etken çıkıntı yüksekliği olarak d6s ve ~s alındığında: 

sıva için ~ - 0.00040 = 2 35 
~ -:- 0.00017 . 

bitümlü kağıt için ~ - 0.00140 = 3 10 
~ - 0.00045 . 

bulunur. 
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Daha uniform danelerin yapıştınlması halinde bu oranı tespit için yapı
lan bir araştırma sırasında kum; 4, 8, 16, 30 ve 40 numaralı eleklerden 
elendi ve elek aralarında kalan daneler madeni bir levha üzerine bitüm ile 
yapıştırıldı. 

TABLO 1 

Elek açıklığı Yapıştırmadan Yapıştırdıktan 
Elek No. 

m/ m önce dane ort. sonra ortalama 3/4 
çapı m/ m çıkıntı m/ m 

( 1) (2) (3) (4) (5) 

4 4.76 

3.50 1.40 2.65 

B 2.38 

1.75 0.66 2.60 

16 1.19 

0.90 0.35 2.60 

30 0.59 

0.50 0.19 2.50 

40 0.42 

Tablonun tetkikinden görüleceği üzere sonuçlar, sıva için bulunan oran 
ile iyi uyuşmakta bitümlü kağıt için bulunan orandan bir parça sapmakta
dır.Bu oranın kullanılan yapıştırıcı madde miktarı ve yapıştırma metodu ile 
ilgili olacağı aşikardır. Madeni levhaya kum yapıştırılırken, yapıştırmadan 
sonra kum danelerinin parmakla kazınamayacak kadar sağlam olması esas 
alınmıştır. Böylece, akımın daneleri yerinden oynatamayacağı kabul edil
miş olmaktadır. Nikuradse tecrübeleri için kumu boru cidarına yağlı boya 
ile 1yapıştırmış olduğundan, şayet yapıştırmadan sonra boru cidarındaki et
ken çıkıntıları ölçse idi bu sonuca varacağı kuvvetle tahmin edilebilir. 

Sıva ve bitümlü kağıt üzerine yapıştırılmış kum ile kaplanmış kanalda 
yapılan ölçümlerden elde edilen değerler Tablo 2- 6'da toplu halde veril
miştir. Bu tablolardan alınan f ve R. değerleri Şekil 1 'e işlendiğinde sıva 

için bulunan değerlerin Nikuradse'nin eğrileri ile, bitümlü kağıda yapıştı
rılmış kum için bulunan eğrilerin ise Colebrook- White'ın eğrileri ile ben
zeştiği görülüyor. Sıva yapılırken iri tanelerio içeri gömüldüğü, dışarıda 
kalan ve satıhta pürüzlülük yaratan girinti ve çıkıntıların büyüklük bakı
mından uniform addedilebileceği , bitüm ile yapılan yapıştırmada ise böyle 
bir içeri batma bahis mevzuu olamıyacağı için uniformluk düşünülemeyece
ği ileri sürülebilir. Şekil 1 üzerinde görülen bu farklı uyuşmanın bu iddia
nın ışığı altında izahı kabil ise de kesin izahın bu olduğu söylenemez, zira 
tecrübeler kafi miktarda değildir. Daha önceleri dikkati çekmeye çalıştı-
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ğımız bir takım boyutsuz büyüklüklerin tesiri ile de meydana gelmiş olma
sı pek ala kabildir. 
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Şekil 5 

Boru cidarlarında pürüzlülük yaratan ve logaritmik akım formüllerine 
giren girinti çıkıntılar ile açık kanallarda pürüzlülük yaratan girinti çıkın

tılar arasında ilgi kurabilmek üzere yapılması gereken tecrübeler öyle ter
tiplenmelidir ki , her ikisinin yapı itibariyle biribirinin aynı olduğu yüzde yüz 
iddia edilebilsin . Böyle bir çalışma tarafımızdan baştatılmak üzeredir. 

Her türlü boyutsuz büyüklüğün tesirini içine alan ve borulardaki akım
ları veren logaritmik formüllere benzer bir akım denkleminin açık kanal
lar için de bulunabilmesi için bir müddet daha beklenmesi gerekmektedir. 
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w 
1\) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Derınlik 
t 
m 

5. 00 

6.67 

8. 57 

10.77 

13- 33 

16 . 36 

20 . 00 

24.44 

30. 00 

37.14 

46.67 

F R Y.ı R 
mı 

0.0200 0.04 o.ı11 

0 . 0267 0.05 o. ı 36 

0 . 0343 0 . 06 0 . 153 

0 . 04 31 0 . 07 0 . 170 

0 . 0533 0 . 08 0. 186 

0.0654 0.09 0 . 201 

0.0800 o . 10 0 . 215 

0 . 0978 0 . 11 0 . 230 

o.ı 200 o. ı 2 0 . 243 

0.1 490 0 . 13 0 . 257 

0 . 1870 0. 14 0 . 270 

J~ ıflf2 Q V n:-
u~ ı.. ... j)t.l<. V 

0.02236 5.00 0 . 250 0.01046 

" 7. 89 0 . 296 0 . 01027 

.. 11. 38 0 . 332 0.01030 

"v 16.02 o . 372 0 . 01020 

" 22.08 0 . 414 0.01005 

.. 28. 81 0 . 441 0.01019 

.. 38.20 0.478 0.01005 

" 48 . 36 0 . 494 0.0104 ı 

" 64. ı4 0 . 535 0 . 0 1016 

.. 85 . 67 0 . 575 0 . 00999 

" 111.1 8 0 . 595 0 . 01014 
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Kat1 Madde Taş1mm1m Sürekli Olarak Ölçmek için 
Yeni Bir Ölçüm Tekniği <*> 

Yazan : Doçent Dr. Şahap AKSOY 
DSI Araştırma Dairesi 

Başkan Muavini 

Özet: 

Kapalı mecralarda su ile birlikte taşınan katı maddelerin konsantras
yonunu veya katı madde debisini sürekli olarak ölçmek imkanını sağla
yan yeni bir ölçüm tekniği aşağıda takdim olunacaktır. Aynı ölçüm tek
niği yardımı ile serbest yüzeyfi akımların taşımış olduğu toplam katı 

madde miktarını (suspensiyon + sürüntü maddesi) da gene zaman bo
yunca sürekli olarak ölçebitmek imkan dahilindedir. Bu takdirde, serbest 
yüzeyfi akımın yatağını terkeden su ile taşınan katı maddelerin kapalı 

bir borudan geçirilmesi gerekir. Sonuncu hal bilhassa hidrolik laboratu
varlarında bahis konusu olabilir. Zira hareketli tabanlı modellerdeki katı 

madde taşınımının diğer klasik metotlarla ölçülmesi oldukça külfetli ve 
müşküldür. 

Bahis konusu edilen ölçüm sistemi, bir boru içinden akan suyun Içi
ne katı maddenin eklenmesi neticesinde boru ağırlığında yer alan artı

şın elektronik bir devre ile gayet hassas olarak ölçülmesine dayanmak
tadır . Ölçüm borusunun hacmi, taşınan katı maddenin ve suyun özgül 
ağırlıkları bilindiğine göre ölçüm borusunun ağırlık değişimi yardımı ile 
katı madde konsantrasyonunu tespit etmek mümkündür. Esasen aşağıda 

da da gösterileceği üzere katı madde konsantrasyonu ile boru ağırlığının 

değişimi lineer olarak orantılıdır . Birim zaman içinde taşınan katı madde 
miktarı ise, borudan geçen debinin bilinmesi ile kolayca hesaplanabilir. 
Debi ölçümü için, ölçüm borusunun önüne bir venturimetre yerleştiril

mesi kafidir. 

(•) Bu yazı, Türkiye Bil imsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen 
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A New Technique For The Continuous Maasurement Of Transportation Of 
Solid Materials 

Summary: 

A new measuring technique is introduced here for the continuous 
determination of the solid material concentration or the solid discharge 
in efased conduits. By the help of the same system the total discharge 
of sediment (suspension + bed-Joad) in open channels can be deter
mined. In the second case, the water sediment mixture, Jeaving the 
channel bed, must be diverted into a pipe, which deals especially with 
hydraulics Jaboratories, because the measur ing of the sol id material 
transportation in movable-bed-models is Jabor ious and difficult. 

The measuring system introduced here, is based on the increasing 
of the weight of a measuring pipe, durin9 the discharge of solid material 
in water. This changing of the weight or pipe will be measured by the 
help of a very fine electronic circuit. If t he volume of measurlng plpe, 
the specific weight of water and ~v ; id !Y'aterial are known, the deter
mination of solid concentration is possible after the measurement of 
increased weight of measuring pipe. lt has shown also, the relationship 
between solid conccntration and increased weight of measuring pipe 
linearly proportional. The discharge of the solid material can be cal
culated easily if the discharge of sediment water mixture fs known. For 
the maasurement of discharge of mixture, it is sufficient to put a van
turimeter before ıneasuring pipe. 

This paper deals with a part of research project. Nr. MAG-138, sup
ported by Scientific and Technical Research Council of Turkey. 

1 - Ölçüm Borusu : 

Şekil (1-a) ve (1-b) de ölçüm borusu şematik olarak gösterilmiştir. 
Ölçüm için her iki tertip de kullanılabilir. Şayet ölçüm yapılan kapalı 

mecra. sonunda açık bir hazneye dökülüyorsa (a) tipi bir ölçüm borusu, 
kapalı mecra devam ediyor ise (b) tipi bir ölçüm borusu kullanılabilir. 

Her iki hal için de aşağıda verilen teorik esaslar carldir. 

(a) tipi ölçüm borusunda, borunun bir ucu lastik bir ara parçası lle 
ölçme yapılacak mecranın nihayetine bağlanmıştır. Lastik ara parçası

nın hemen arkasında keskin bıçaklı ve sert bir malzemeden yapılmış 
bir mesnet mevcuttur. Borunun diğer ucu ise çelik bir yay ile yukarı

daki sabit bir mesnede asılıdır. 

(b) tipi ölçüm borusunda Ise, ölçüm borusu ölçme yapılacak mec
ranın arasında kalmaktadır. Bu halde ölçme borusu her Iki başından fas-
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tik ara parçaları ile irtibatlı olup, tam ortasından çelik bir yay ile yu
karıdaki sabit bir mesnede asılmıştır. 

Her iki ölçüm borusunun kullanılması halinde de lastik bağlantı par
çalarının gayet elastik ve mümkünse körüklü olması gereklidir. Boru 
içinden yalnız su akarken çelik yay belirli bir esneme yapacaktır. Bu 
konum relatif olarak sıfır konumudur. Borudan (Su + katı madde) ge
çerken, katı maddenin ağırlığından dolayı yayda ilave bir esneme yer 
alacaktır. Yayda yer alan bu esneme ileride gösterileceği gibi katı mad
de konsantrasyonu ile doğru orantılıdır . 

2 - Teorik Esaslar: 

2.1 - Tarifler ve Bazı Ön Bilgiler: 

Şekil 1-a'da görülen ölçüm borusunu ele alalım . Ölçüm borusu için
dım su ile suyun birlikte taşıdığı katı madde geçmektedir . 

.....ı---------L-~-----.1-

(o) 

+-- ---=-- L 

(b) 

Şekli 1 

Ölçüm borusu içindeki katı madde danelerinin hareketi; boru çapına , 
debiye, taşınan katı madde miktarına ve katı maddenin dane özellikleri
ne bağlı olarak değişik şekillerde olabilir. Bunlar genel olarak sırasiyle: 
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a - Suspensiyon halindeki hareket, 
b - Suspensiyon halindeki harekete ilaveten borunun daha ziyade 

alt yarısında yer alan sıçrayarak hareket, 
c - .. suspensiyon + sıçrayan" harekete ilaveten boru tabanında 

kayarak ve yuvarlanarak hareket, 

d - Boru tabanında çökeimiş olan bir katı madde tabakası üzerinde 
•suspensiyon + sıçrayan + kayan ve yuvarlanan" hareket. 

Ölçüm borusu içinden geçen «SU + katı madde» karışımı için iki 
ayrı konsantrasyon tarif edilebilir. Bunlar hacimsel konsantrasyon Cv ve 
taşınım konsantrasyonu Cı dirler. 

Hacimsel konsantrasyon, her hangi bir anda ölçüm borusu içinde 
bulunan katı madde hacminin bütün ölçüm borusu hacmine oranıdır . Yani : 

Vk•t• madd• (m3
) Vk 

Cv = _V _ __ (m-3) =-V-
ıooı•m 

(1) 

Buna mukabil taşınım konsantrasyonu , ölçüm borusunu terkeden katı 

madde debisi Ok nın toplam debi O (su + katı madde) ya oranıdır. Yani : 

(2) 

Eğer katı madde konsantrasyonu Cı ile toplam debi O biliniyorsa, (2) 
bağıntısından katı madde debisi 

ok= c, .o 
olarak kolaylıkla hesaplanabilir. 

(3) 

Ölçüm borusu içindeki «SU + katı madde" karışımının ortalama hızı 
olarak 

(4) 

bağıntısı yazılabilir . 

Ölçüm borusu içinden geçen karışıma ait toplam debi O iki kısımda 
mütalaa olunabilir : katı madde debisi Ok ve su debisi O,, yani 

o = ok+ o. (5) 

dir. Yukarıdaki debi tarifine uygun olarak, ölçüm borusu enine kesitini 
iki kısımdan müteşekkilmiş gibi kabul etmek mümkündür. Bunlardan ilki 
olan Ak alanından yalnız katı madde geçtiğini ve artakalan A, kısmından 
su geçtiğini düşünelim . Böylece katı madde hareketi için ortalama bir hız 
aşağıdaki şekilde tarif olunabilir : 

uk = (6) 
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Diğer taraftan hacimsel konsantrasyon tarifine dayanarak 

Ak = C •. A (7) 

yazmak mümkündür. Buna göre katı madde ortalama hızı : 

ok 
uk =c--• . A 

(8) 

şeklini alır. 

Şimdi Uk hızının Um hızına oranı (8) ve (4) nolu denklemlerden teş
kil olursa 

c. Q 
(9) 

bulunur. (2) no. lu bağıntıdaki tarife göre, Ok/O oranı taşınım konsantras
yonunu ifade ettiğinden 

(1 O) 

elde olunur. Bu sonuncu bağıntı, aslında tarifiere bağlı olarak ortaya ko

nulmuş bir bağıntıdır ve süreklilik şartına göre, debi lle debinin geçtiği 

alanın iki ayrı kısma bölünmesi düşüncesine dayanmaktadır. 

Cı/C. oranı taşınım katsayısı olarak isimlendirilir ve büyüklüğü o lle 

arasında değişir . 

~ = O : Boru içinde katı madde taşınımı yer almamakta olup, katı c. 

~= c. 

maddeler çökeimiş vaziyettedirler (Cı = o, c. ~ o) . 

Katı madde enkesit alanı iı;inde uniform olarak yayılmış ve 

akım hızına eşit bir hız ile hareket etmektedir (Cı = C.). 

Führböter (•), tabanında çökeimiş katı madde tabakası bulunmayan 

katı madde hareketleri için Cı/C. oranının değişimini deneysel olarak in

celemiştir. ·Su + Katı madde " karışımının ortalama hızı Um = 3,8-

5,3 m/ sn arasında değiştiğine göre muhtelif dane çaplı kum için Cı/Cv 

taşınım katsayısının sabit kaldığını ve 

uk Cı (11) 
c. = 0,65 

olduğu bulunmuştur. Deney sonuçları Şekil 2'de görülmektedir. 

(•) Über die Förderung von Sand-Wasser-Gemıschen in Rohrleitungen A. Führböter, 
Franzius lnstituts T. H. Hannover, Mitteilungen Heft 19 (1961) . 
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Şekli 2 

2.2 - Konsantrasyon ve Katı Madde Debisinin Tayini : 

Ölçüm borusu içinden önce yalnız su ak ıtal ım . Bu esnada borunun her 
iki mesnedi ortasına bir G. ağırlığı koyalım . G. ağırlığının değeri o şeki l

de seçilmiştir ki bu ağırlık , ölçümü yapılacak olan katı madde taşınımı 
esnasında , yayın ilave esnemesine eşdeğer bir esneme yaptırsın . Böylece 
ağırlıklar arasında aşağıdaki bağıntıyı yazmak mümkündür : 

Gı = G. + V y (12) 

ve buradan 

G. = G ı -VY (13) 

eşitliği elde olunur. 

Şimdi ölçüm borusundan su ile katı madde birl ikte geçmektedir. Bu 
halde borunun toplam ağırlığı için 

Gı = (V- Vd . y + Vk . Y• 

bağıntısı yazılabilir. Buradan ise 

Gı -VY = Vk (yk-Y) 

eşitl i ği yazılabilir . 

Şimdi (13) ve (15) bağıntı larından G. ağırlığı için 

G. = V k (yk - y) 

değeri elde olunur. 

(14) 

(15) 

(16) 

Diğer taraftan c. konsantrasyonu ile V boru hacminin çarpımları, 

ölçüm borusu içindeki katı madde hacmi olan Vk yı verir. Yani : 
Vk =C • . V (17) 
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Son iki denklem olan (16) ile (17 nin karşılaştırılmasından ise ha
cimsel konsantrasyon için 

c.= J1_ (18) 
V 'Yk - y 

ifadesi elde olunur. O halde; G. yani taşınan katı maddenin temiz suyun 
Içine karışmasından dolayı yer alan yay deformasyonuna eşde~er bir 
deformasyon yaptıran ilave kuvvet, ölçme borusunun hacmi ve katı 
madde ile suyun özgül ağırlıkları bilinivarsa boru içinden taşınan katı 
maddenin hacimsel konsantrasyonunu tayin etmek mümkündür. (18) ba-
ğıntısında boru hacmi ile özgül ağırlıklar sabit olduğuna göre, Cv kon
santrasyonunun G. ile linear orantılı olarak değiştiği görülmektedir. 

Hacimsel konsantrasyonun, taşıma konsantrasyonuna oranını taşınım 

katsayısı olarak yukarıd.a tarif etmiş ve deneysel değerinin 0,65 civarında 
bulun_duğuna işaret etmiştik. Taşınım katsayısını genel olarak rı ile gös
terelim: 

Cı 
--=ıı 

Cv 
(19) 

(18) bağıntısındaki hacimsel konsantrasyon yerine (19) bağıntısın

daki değeri konulursa taşınım konsantrasyonu için böylece 

Cı = G. 
il 

(20) 

bağıntısı elde olunur. 

Şimdi de Cı konsantrasyonu belli olduğuna göre katı madde taşınımı 
debisi Ok'nın nasıl tayin olunacağını görelim. (2) bağıntısını ele alırsak 

Ok nın tayin edilebilmesi için Cı den başka boru içinden geçen O'nin de 
bilinmesi gereklidir. O, ölçüm borusundan evvel yerleştirilmiş olan bir 
venturimetre ile ölçülmektedir. Yalnız O ile yukarıda da işaret olunduğu 

gibi birim zamanda geçen ve hacim olarak (su + katı madde) miktarı ifa
de olunmaktadır. Bu takdirde bir problem ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Zira sıvıların debisini ölçmek için kullanılan vanturimetre, (sıvı + katı) 
maddeden müteşekkil bir karışımın debisini ölçmede de kullanılabilir mi? 
Graf yapmış olduğu teorik ve deneysel incelemelerde venturimetre ile bir 
karışım akımının debisinin ölçüleceğini göstermiştir (•) . 

_P_ı_+ aı U 2m1 = __&__ + a2 Um2? + h L (21) 
'Ym 2 ÇI 'Ym 2 Q 

olarak yazılabilir. Yukarıdaki denklemde: 

Pı ve Pı = Venturimetrenin (1) ve (2) noktalarındaki basınç yüksek
Ilkleri (m) 

(•) A modified venturlmeter for maasuring two-phaııe flow, W. H. Graf- Journal of 
Hydraullc Research Vol. 5-1967-No. 3. 
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Ym = (Su + katı madde) karışımının özgül ağırlığı (Kg/m3) 

Um = (Su + katı madde) karışımının ortalama hızı (m/sn.) 

hL = Hakiki akışkan etkisinden doğan yük kaybı (m). 

Enerji denklemine ilave olarak, süreklilik denklemi 

O = Umı . Aı = Umı . Aı (22) 

dir. Yukarıda O ile başlangıçta da işaret olunduğu üzere (su + katı) mad
deden müteşekkil toplam debi ifade olunmuştur. 

(21) ve (22) denklemlerinden O için : 

0 = ~ Aı , / 2 9. (Pı - Pı) 
v 1 - (Aı/ Aı J2 · V y m 

. (23) 

bağıntısı teşkil olunur. Bu bağıntı, önce hL'nin mevcut olmadığı, yani akış
kanın ideal olduğu kabul olunarak çıkarılmış ve sonra hakiki akışkanın et
kisi ~ katsayısı ile bağıntıya dahil edilmiştir. iyi bir venturimetrede, büyük 
Reynolds sayıları için ~ takriben 0.98 civarındadır. (23) No. lu bağıntı 

[ 
Aı . -] • / Pı - P2 

O= !; ' V 1- {Aı/AıJ2 V 2 g V Ym (24) 

olarak da yazılabilir . Sağ tarafta, parantez içindeki terim ~·nın sabit ka
bul olunmasıyle sabit olarak alınabilir . (P ı - Pı) hm terimi ise; (su + katı 
madde) karışımına ait venturimetrenin basınç yüksekliği farklıdır. Demek 
ki, yapılan bazı kabullerle venturimetreden karışım geçmesi halinde de 
debi bağıntısı (24) denkleminde gösterildiği gibi teşkil olunabilir. 

Graf, yalnız su ve (su + katı madde) karışımının değişik konsantras
yonları için debi ölçümü yapmış ve O ile (Pı- Pı ) h m arasındaki bağıntıyı 
Şekil 3'de görüldüğü gibi bulmuştur. Çeşitli konsantrasyonlara tekabül 
eden ölçme noktaları, temiz suyun noktalarının sıralandığı doğru üzerine 
ve civarına düşmektedir. Tecrübelerde iki cins kum kullanılmış olup, bun
lar 

Kum No. 1 

Kum No. 2 

Yk = 2 726 Kg/m3 

Yk = 2 607 Kg/m3 

dso = 1.70 mm 

dso = 1.15 mm 

özelliklerine sahiptirler. Temiz suya ait noktalar (log -log) kağıdına çlzil· 
diğinde, noktaların eğimi 2 olan bir doğru üzerine gayet iyi sıralandığı gö
rülmektedir. 1 No. lu kuma ait ölçümlerde raslanan sapmalar diğerinden 
biraz daha fazladır. Yani konsantrasyon ve katı maddenin dane çapı art
tıkça sapma çoğalmaktadır (Şekil 3'de büyük sapma gösteren noktalar 
C = % 10-20 arasında bulunan çok yoğun katı madde taşınımına teka
bül etmektedirler). 
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Şekil: 3 

Sonuç olarak denilebilir ki, suyun debisini ölçmek için kullanılan bir 
venturlmetre, (su + katı madde) debisini ölçmek için de kullanılabilir. 

Böylece (2) No. lu denklem kullanılmak suretiyle, 

ok= c,. o 

katı madde debisi bulunur. 

(25) 

3.4 - Ölçüm Borusunun Tertibinde Gözönünde Bulundurulacak 
Bazı Önemli Hususlar : 

Şekil (1-a) da gösterilen tipte bir ölçüm borusu kullanıldığında dik
kat edilecek önemli bazı hususlar mevcuttur. Ölçüm borusunu terkeden 
(su + katı madde), boruya ters yönde etkiyen bir reaksiyon kuwetine sa
hiptir. Bu kuwetin değeri, ölçüm borusunu terkeden (su + katı madde) 
nin debislne, ortalama hızına ve özgül kütlesine bağlı olarak (momentum 
kaidesi) 

R =Pm O Um (26) 
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dir. Burada; R ile reaksiyon kuvveti, Pm. Q ve Um ile karışımın özgül küt
lesi, debisi ve ölçüm borusu içindeki ortalama hızı gösterilmiştir. Ölçüm 
borusunun enkesit alanı A olduğuna göre Q = A. Um olduğundan, (26) ba
ğıtnısındaki R reaksiyon kuvveti 

(27) 
olur. 

Şimdi Şekil (4) de şematik olarak gösterilen ölçüm borusunu ele ala
lım. Ölçüm borusu içinden önce temiz su geçmektedir. Bu halde yaylı 
mesnet o şekilde ayarlanmıştır ki, ölçüm borusunun ekseni tam yatay ol
sun. Bu durum ölçüm borusunun sıfır konumudur. Şimdi boru içinden 
(su + katı madde) karışımı geçsin. Karışımın boru içinden uniform kon
santrasyonlu geçtiğini kabul ettiğimize göre. ilave bir G. kuvveti boru 
merkezine etkiyecektir. Bu kuvvetin etkisinde, ölçüm borusu soldaki mes
nedin etrafında CI kadar bir dönme yapacaktır. Bu esnada yayda ve sol 
mesnedin arkasındaki lastik ara parçasında deformasyonlar yer alacaktır. 

·' 

Ay;~F.;=:=:---:::-3 
+~--------~L/c---------~-------L/2--~----~ 

Şekil : 4 

Şekil (4) 'ü gözönünde tutarsak; ölçüm borusuna A. ve Av mesnet 
kuvvetlerinden gayrı, lastik ara parçasından bir M momenti intikal et· 
mektedir. Diğer uçta ise B yay kuvveti mevcuttur. CI açısının çok küçük 
olduğu düşünülecek olursa, B kuvvetinin düşey ve boru boyunun yatay 
üzerindeki izdüşümün L kaldığı nazarı itibara alınabilir. Böylece sol mes
nede göre moment alınarak: 

L 
M-G •. -

2
- + B . L = o (28) 

ve buradan B yay kuvveti için: 

G. M 
B=-2- --L- (29) 

elde olunur. 
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Kullanılan yayın, yay katsayısını c ile gösterelim. Bu takdirde yayda 
yer alan düşey deformasyon 

s= c ( G; - +) (30) 

olur. Belirli G. ağırlıklarında, mesnet yayının hep aynı deformasyonları 

yapabilmesi için, yay katsayısı c nin ve G, ye tekabül eden M momenti· 
nin sabit kalması gerekir. En ideal durum M momentinin sıfır olması 

halidir. Bu ise pratik olarak sağlanamaz. Ancak ara parçası olarak kul
lanılan malzemenin elastik ve ince seçilmesi gereklidir. 

Yukarıda R reaksiyon kuvvetinin, ölçüm borusu nihayetine eksen 
doğrultusunda ve merkezi olarak etkidiği kabul olunmuştur. Bu durum ide· 
al akışkanlar Için doğrudur. (Su + katı madde) den müteşekkil karışııl'l 
sıkışahilir bir akışkan olduğu gibi tabakaları arasında kayma gerilmesine 
sahiptir. Boruyu terkeden karışım, çeşitli debilerde değiş i k huzme formu
na sahiptir. Sıkışabilme ve kayma gerilmesi etkisi ile, ölçme borusuna 
etkiyen R kuvveti (26) bağıntısının verdiğinden farklı olabilir. Bunun ne· 
ticesinde aynı bir G. miktarı için değişik debilerde farklı reaksiyon kuv
vetleri yer alabilirler ve bu kuvvetler boru ekseni dışında ve meyilli ola
rak etkiyebilirler. Böylece ölçüm sisteminde aynı bir G. için, değişik de
bilerde değişik yay salınımları olabilir. Bu mahzuru önleyebilmek için R'in 
mümkün olduğu kadar küçük olmasını sağlamalıdır. Bu ise (27) bağın

tısından görüldüğü gibi , boru içindeki ortalama Um hızının küçük tutul
ması, yani ölçüm borusunun çapının büyük seçilmesi ile sağlanır. 

4 - Ölçüm Sistemi : 

Ölçüm sistemi şematik olarak Şekil S'de gösterilmiştir. 

Vtnıurırnetre Olçüm borusu 

Şekli: 5 
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(Su + katı madde) karışımı debisini ölçmek için, önce bir venturi
metre konulmuştur. Venturimetreden sonra ölçüm borusu gelmektedir. 
Ölçüm borusu olarak D = 72 mm. iç çapı ve L = 2.00 m. boyu olan alü
minyum bir boru kullanılmıştır. Askı yayı olarak bir yaylı dinamametre 
kullanılmıştır . Dinamometrenin yay katsayısı c = 0,020 m/ kg dır. 

Ölçüm borusundan geçen katı madde miktarına bağlı olarak yayda 
yer alan deformasyonlar çok küçüktür. Bu deformasyonlar elektronik bir 
yükseltici yardımı ile tayin olunmaktadırlar. Yaydaki deformasyonlar in
düktif bir alıcıya intikal ettirilmiştir. Adı geçen bu alıcı , sıfır konumunda 
(ölçüm borusundan temiz su geçerken) bir köprü yardımiyle dengelen
mektedir. Ölçüm borusundan (su + katı madde) geçerken yayda yer alan 
ölçüm gerilimi bir yükselteç (amplifikatör) yardımiyle yükseltilerek, ölçü 
aletinin kadranında okunabilir hale getirilmektedir. 

Ölçüm sisteminin elektronik kısmında indüktif alıcı olarak; «Type 
W.10» alıcısı , köprü ve yükselteç olarak «KWS 11 / 5» taşıyıcı frekans 
yükselticisi kullanılmıştır (Hottinger Messtechnik GMBH. Almanya). 

indüktif alıcı W.10 deformasyon ölçümleri için imal olunmuştur. Bil· 
hassa kaba ölçüm şartlarında dahi bu alıcılar hassas ve emniyetli ölçüm
ler yapmak imkanını sağlamaktadır. W.10 alıcısı silindirsel ve içi delik 
bir gövde ile bunun içinde sürtünmesiz hareket edebilen bir çekirdek
ten meydana gelmiştir . Gövde içine koaksiyal olarak iki bobin yerleşti
rilmiştir. Her iki bobin diferansiyel 1ndüktif olarak çalışmaktadır. Çekir
değin kanal içindeki hareketi esnasında, her iki bobinde karşıt yönde bir 
indüktivite değişimi yer almaktadır. indüktivite değişimi çekirdeğin ha
reketi ile orantılı olup, bu değişim ayarlanmış olan köprüde de doğrusal 
orantılı bir ölçüm gerilimi değişimi yaptırmaktadır. 

W.10 alıcısı ± mm lik, yani toplam olarak 20 mm lik bir ölçüm sa
hasına sahiptir. Bu ölçüm alanı içindeki lineerlikten sapma miktarı % :ı: 1,5 
tan daha küçüktür. En küçük ölçüm kapasitesi 5.10-8 m. dir. Pratik olarak, 
sıcaklık değişimi her hangi bir ölçme hatasına meydan vermemektedir. 

W.10 alıcısı 5 k Hz. ve 5 V'luk bir akımla yemlenmektedir. Bunun için 
yukarıda da değinildiği üzere KWS 11/5 taşıyıcı frekans yükseltici kulla
nılmaktadır. Bu cihaz üniversal bir ölçüm cihazı olup, endüstride kullanıl

mak üzere seri olarak imal edilmektedir .Köprü çıkışını 7 kademeli bir yük
seitici takip etmektedir. Yükselticiyi takip eden faz demodölatörü irtibatlı 
bulunduğu bir filtre yardımı ile ölçüm değerini taşıyıcı frekanstan serbest 
kılar ve filtre arkasında hakiki ölçüm gerilimi elde olunur. KWS 11/5 ciha
zının göstergesinden ölçüm sonucunu doğrudan doğruya okumak mümkün
rlür. istenirse cihazın çıkışına bir kaydedici konularak ölçüm büyüklüğünün 
zaman içindeki değişimlerini sürekli olarak kaydetmek de mümkündür. Şe
kil 6, 7 ve 8 ölçüm sistemine ait üç ayrı fotoğraf görülmektedir. 
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Şekli : 6 

Şekil : 7 
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Şekil : 8 

5 - Ölçüm Sisteminin Kalibrasyonu : 

Şekil S'de şematik olarak gösterilen ölçüm sistemi , ölçümlere geçil
meden önce kalibre edilir. Önce ölçüm borusundan temiz . su geçirilir. Bu 
esnada yay muayyen bir So deformasyonu yapar. Bu durumda indüktif alı
cının çekirdeği bobin içinde, KWS 11 / 5 cihazının ibaresi en düşük yük
seltme kademesinde iken lnstrument gösterme alanında bulunacak şe

kilde yerleştirilir . Daha sonra direnç ve faz düğmeleri ile köprü dengelenir. 
Bu konum sıfır konumudur. 
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Bundan sonra ölçüm borusunun tam ortasına, yani ağırlık merkezine, 
yapılacak ölçümleri kapsamak üzere ağırlıklar asılır ve KWS ll/5'in göster
gesinde bu ağırlıklara tekabül eden ibre okumaları tespit olunur. Şekil 9'da 
böyle bir kalibrasyona ait sonuç verilmiştir. Bu şekliden, G. ağırlıkları ile 
gösterge okuması arasındaki bağıntının linear olduğu görülmektedir. 
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Şekil 9 

Bundan sonra C,/Cv = 'll taşınım katsayısının, ölçüm sistemimiz için 
hakiki değerinin tespitine geçilmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi, 
bu katsayıyı Führböter D = 300 mm bir boruda 0,65 olarak bulmuş idi. 
Bizim ölçüm borumuzun çapı D= 72 mm dir. 

'll nın tesbiti için önce, ölçüm borusunu terkeden sudan nümune alın
mıştır. Alınan bu nümunenin taşınım konsantrasyonu C, tartı yoluyla 
tespit olunmuştur. 

Bundan sonra G •. kalibre edilmiş ölçüm sisteminden okunarak ha

cimsel konsantrasyon C.; 

C. = 

bağıntısına göre bulunmuştur. 

G. 
V 'Yk- 'Y 

(18) 

Böylece, her hangi bir taşınım haline ait Cı ve c. değerleri elde 
olunduktan sonra Şekil 10'da görüldüğü üzere işaretlenmişlerdir. 

Şekil 10 göstermektedir ki, bizim ölçüm sistemimizde 'll= Cı/C. 
oranı 'll = 0,80 olan doğru boyunca uzanmaktadır . O halde ölçüm siste
mimizin taşınım katsayısı olarak 'll = 0,80 alınacaktır. 
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Ct %o 

Cv %o 

Hacimsel konsantrasyon 

Şekli 10 

6 - Ölçüm Sisteminin Duyarlığı : 

Şekil 5'de şematik olarak temsil olunan ölçüm sistemi esas itiba-
riyle iki kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar sırasiyle . 

- Venturimetre ve bunun arkasında bulunan ölçüm borusu, 

- indüktiv alıcı ve buna bağlı olan elektronik kısım. 

Gerek indüktif alıcı W.10, gerekse taşıyıcı frekans yükseltici cihazı 

KWS 11/5 daha önce de değinildiği gibi standart olarak ve hassas teknik 
ölçümler için imal edilmişlerdir. Ölçüm sisteminde, bunların öz duyar
lılıklarından ziyade venturimetre ile ölçüm borusunun duyarlılıkları ön 
yeri alacaktır. 

(20) bağıntısına göre taşınım konsantrasyonu 

Tl 1 

V 'Yk-'Y 
Cı= G. (20) 

olarak tespit edilmiş idi. 

Diğer taraftan ölçüm borusunun serbest ucundaki yayın esnemesl 
ise (30) bağıntısına göre : 

s = c ( G; - +) (30) 
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olarak bulunmuş idi. Ölçüm borusunun sol mesnedindeki lastik bağlan
tının aldığı M momentinin küçük olması ve boru boyunun L = 2,00 m. 
oluşu dolayısiyle M/L terimi, G./2 terimi yanında ihmal olunursa, yay 
esnemesini yaklaşımla : 

s=c 

şeklinde ifade edebiliriz. 

G. 
2 

(31) 

Şimdi (31) bağıntısından G. çözülerek (20) bağıntısına konursa, C, 
konsantrasyonu için : 

Cı = (_3_v ) · ( Tl ) • s 
C . Yk-Y 

(32) 

elde olunur. 

(32) bağıntısından; yay sabitesi c, boru hacmi V, taşınım katsayısı rı 

ve katı madde ile suyun yoğunlukları Yk. y sabit kaldıkları na göre taşınım 
konsantrasyonun yay esnemesi ile doğru orantılı olduğu ar.laşılmaktadır. 

Ölçülebilecek en küçük yay esnemesi , indüktif alıcının ölçülebileceği 
en küçük deformasyona bağlıdır. Bu ise, daha önce bahis konusu edil
diği üzere 5.10-8 m. olarak verilmiş idi. O halde, ölçülebilen en küçük 
yay deformasyonu ~s ile ifade edersek, ~s = 5.10-8 m. dir. 

Ölçülebilecek en küçük konsantrasyonu ~C, ile gösterirsek, (32) 
bağıntısından ~C. için : 

~c. = (-
2 

) · ( Tl ) . ~s {33) 
c. V Yk-Y 

bulunur. 

(33) bağıntısının sağ tarafındaki parantez içindeki terimler, yani : 
yay katsayısı c, ölçüm borusu hacmi V, ölçüm borusu ile ilgili büyüklük
lerdir. ikinci parantez içinde ise taşınım katsayısı Tl. katı madde ile katı 
maddenin su içindeki özgül ağırlığının oranı bulunmaktadır. Sonuncu 
terim olan ~s ise doğrudan doğruya elektronik sistemin ölçebileceği 

minimum deformasyondur. (33) bağıntısı genellikle: 

C _ (Ölçüm borusu ) X (Katı madde ve ) X ( Elektronik sistemin) 
1

- özellikleri suyun özellikleri özellikleri 

olarak da ifade olunabilir. 

(33) genel bağıntısı göstermektedir ki, belirli bir katı madde Için 
Cı nin büyük olması 

- Yay sabiti c'nin ve ölçüm borusu hacmi V nin küçük olması, 

- Elektronik sistemin duyar olması ile sağlanır. 
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Daha önce de verilmiş olduğu gibi ölçüm sistemimizde : 

c = 0,02 m/Kg. 

D= 0,072 m. 

~s= 5.10-a m. 

olduğuna göre, Yk = 2,65 olan bir katı malzeme Için ölçütebilecek en kü
çük konsantrasyon (33) bağıntısından : 

Cı= 0,00026 

olarak elde olunur. 

veya C ı = o/oo 0,26 

Katı madde debisi ise (25) bağıntısı ile 

(25) 

olarak tespit olunmuş idi. (su + katı madde) karışımının hacimsel debisi 
olan O bir venturimetre yardımiyle ölçülmektedir. Her hangi bir O debi
sinde, ölçülebilecek en küçük A Ok katı madde debisi (25) bağıntısindan 

(34) 

olarak elde olunur. 

C, için ölçüm sistemimizde 0,00026 bulunmuş idi. O halde ölçülebi
lecek en küçük katı madde debisi 

Ok= 0,00026 Om m3/sn. 

olacaktır. 
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IŞARETLER 

Cv Hacimsel konsantrasyon 

Cı Taşınım konsantrasyonu 

Ok Hacim olarak katı madde debisi m3/Sn. 

O Hacim olarak (su + katı madde) debisi m3/Sn. 

G. Eşdeğer ağırlık (2.2 bölümünde tarif olunmuştur.) Kg. 

Gı Ölçüm borusu içindeki su ile katı maddenin toplam 
ağırlığı Kg. 

V Ölçüm borusunun hacmi m3 

vk Ölçüm borusu içindeki katı maddenin hacmi m3 

l Ölçüm borusunun boyu m. 

D Ölçüm borusunun çapı m. 

A Ölçüm borusunun enine kesit alanı m2 

y Suyun özgül ağırlığı Kg/m3 

Yk Katı maddenin özgül ağırlığı , 

Ym (su + katı madde) karışımının özgül ağırlığı , 

Pm (su + katı madde) karışımının özgül kütlesi Sn2.Kgj m• 

11 Taşınım katsayısı (C./cı ) 

g Yerçekimi ivmesi m/ Sn2 

p,, Pı Venturimetre okunan basınçlar Kg/ m2 

Aı, Aı Venturimetrenin enkesit alanları 

Umı. Umı Venturimetrede karışımın ortalama hızları 
Um Ölçüm borusunda ortalama hız 

R Ölçüm borusuna etkiyen reaksiyon kuvveti 

M Ölçüm borusunun sol mesnet momenti 
B Ölçüm borusunun sağ mesnet kuvveti 

c Yay katsayısı 

s Yay deformasyonu 

m/Sn. 
m/ Sn. 

Kg. 

Kg. m. 
Kg. 

m/Kg. 

m. 



Bir Titreşimli Keçi Ayaği Silindir Altında Yapilan 
Bas1 nç Ölçümleri · 

Synopsis 

Dr. Yük. Müh. Ayhan ACATAV 
DSi Araştırma Dairesi 
Zemin Mekaniği Lab. 

Fen Heyeti Md. 

Dependlng upon the pressure measurements under a vibrated 
sheepsfoot roller it wa$ concluded that : 

1 - Pressure developement under a foot is similar to the kneeding 
type at the beginning. Furthermore it transforms vibration. 

2 - Pressure distribution under a foot verifies pressure distribu
tion equations. 

ÖN SÖZ 

Keçi ayağı silindirlerin zemine aktardığı yüklerin ölçülmesi için bu
güne kadar yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Bunun başlıca sebebi 
keçi ayağı silindirlerle sıkıştırma yapılırken zemin içine yerleştirilen öl
çüm cihazı üstüne ayaklardan birinin tam isabet ettirilmesi ihtimalinin 
çok zayıf oluşudur. Gene aynı konu ile ilgili diğer bir zoiluk da, sıkış

tırma ilerledikçe ölçüm cihazı üstündeki zemin kalınlığının gittikçe art
ması ve dolayısiyle yapılan ölçümün ölçüm cihazının hangi derinliğine 

tekabül ettiğinin bilinememesidir. 

Bu çalışmada titreşimli bir keçi ayağı silindir altında basınç ölçüm
lerinin yapılabilmesi için bir metot denenmiştir. Yapılan ölçümler sonucu 
bir ayak altındaki bası nç dağılımının bu konudaki teori ve formüllere 
uygunluğu görülmüştür. Diğer yandan titreşimli keçi ayağı silindirin bir 
ayağı zemine basarken basınç önce bir yuğurma basıncının intikali gibi 
inkişaf etmekte. arkasından titreşim haline dönüşmektedir. 

GiR i Ş 

Kohezyonlu zeminierin sıkıştırılmasında son senelerde kullanılmaya 

başlanan titreşimli keçi ayağı silindirler bir çok araştırmacı için aktif 
bir konudur. Bu tip sıkıştırıcılarda merak çeken konulardan biri verilen 
titreşim enerjisinin zemin içinde negatif gerilmelerin teşekkülüne yol 
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açıp açmıyacağıdır. Diğer taraftan titreşimli keçi ayağı silindirin zemine 
aktardığı statik+ dinamik yükün zemine teorik değerde aktarılıp akta
rılmadığı da gene şüphe çeken konulardan biridir. 

Titreşimli düz silindir ve plakalar altında meydana gelen basınçlar 

evvelce muhtelif araştırmacılar tarafından ölçülmüştür. Sıkıştırılan ta
bakanın üstünde gayet düzgün bir satıh meydana getiren düz silindir ve 
plakalar altında bu tip ölçümlerin yapılabilmesi kolaylıkla mümkündür 
ve basınç dağılımının derinilkle değişimi incelenebilir. Ne var ki titre
şimil keçi ayağı silindirler sıkıştırıcı olarak düz silindir ve plakalardan 
farklıdır. Bu tip bir sıkıştırıcı altında ölçümlerin yapılabilmesi adeta 
tesadüfe bağlı bir çalışmayı icabettirmektedir. O halde basınç ölçüm
ierinin yapıiabilmesi için bir metot geliştirilmesi gerekmektedir. Yapı

lan çalışmada başlıca aşağıdaki soruların cevapları araştırılmıştır : 

1 - Titreşimli keçi ayağı silindir altında basınç ölçümlerinin ya
pılabilmesi için ne gibi bir metot gereklidir? 

2 - Titreşimli keçi ayağı silindirin bir ayağı altında hasıl olan ba
sınç inkişafının şekli nedir? 

3 - Titreşim basıncının zemin içindeki dağılımı statik basınçlar için 
verilen klasik bağıntılara uymakta mıdır? 

4 - Titreşimli sıkıştırmalarda zemine aktarılan sıkıştırma enerjisi 
sıkıştırıcının hızına bağlıdır . Dolayısiyle, sıkıştırma hızına bağlı olarak 
sıkıştırma basıncının inkişafı nasıldır? 

METOT 

1 - Malzeme 

Sıkıştırmalarda kullanılan zemin birleştirilmiş toprak sınıflamasına 

göre CL grup sembolüne sahip olan bir yavan kildir. Malzemenin özel
likleri aşağıdaki tabloda verilm iştir . 

Atterberg 
Limitleri 

LL Pl 

32.3 17.5 

Elekanalizi ( % ) 

No: 4 No: 10 No: 40 No: 200 .002 

98 97 94 70 20 

2 - Keçi ayağı silindir 

Standart sıkış
tırma deneyi 

1.866 14.2 

Kullanılan keçi ayağı silindir Çubuk ll barajının gövde dolgusunun sı

kıştırılmasında kullanılmış, Vibro-Verken firması yapısı CF-33 tipinde idi. 
Aletin özellikleri : 
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Ağırlığı : 4630 kg. 

Ayak sayısı : 98 



Ayaklar dahil çapı: 161 cm. 

Uzunluğu : 140 cm. 

Bir ayak sathı : 50 cm2 

Ayak uzunluğu : 18 cm. 

Bu alete 900 • 1700 d/d frekanslar arasında ayarlı titreşimler verilebili-
yordu. 

3 - Basınç ölçümü sistemi için kullanılan· aletler takımı 

3.a - Basınç kutuları 

Basınç kutuları titresimli keçi ayağı silindirden gelmesi muhtemel 
yükleri emniyetle karşılayabilecek kalınlıkta çe likten yapılmıştır. Şekil : 1 
ve 2'de detayları görülen kutuların içine biri aktif, diğeri dummy olmak 
üzere iki strain gage yapıştırılmıştır . 

Şekil: 1 

110.0 t 100.0 llllll 

~============~~~ 

~-M~~----~~~~1 
Laatik 
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Kutuların oldukça uzaktaki ölçüm cihaziarına bağlanması için kapasi
tans değişimi doğurmayan blendajlı kablolar kullanılmıştır. Kutularda kalıcı 
deformasyonun meydana gelmeyeceği sınır tayin edilmiştir. Biri üzerine 
80 kg/cm2 basınç verilmesine rağmen her hangi bir kalıcı deformasyon 
bulunmadığı görülmüştür. Kablonun serbestçe hareket edip strain gage'lerle 
lehimli bağlantılarının bozulmaması veya telierin metal kutuya temas et
memesi için kablo etrafına lastik halka geçirilmiştir. Kablonun içinden geç
tiği vida özel olarak açılmış yuvasında bu lastik üzerinde sıkılarak gerekli 
güvenlik sağlanmıştır. Kutu içine rutubet girmesini önlemek amacıyla ka
pak, gresle yağlanmış bir conta üzerinden vidalanmıştır . 

3.b - Generatör, Wheatstone köprüleri, yükseltici ve kaydedici 

Deneyierin yapımı esnasında beş adet basınç ölçme kutusu kullanıl

mıştır. Ne var ki bu beş kutunun hepsinde birden aynı anda ölçüm yapılma
dığından kablolar beş kanallı bir seçiciye verilmiştir (Hottinger -mess
technik GmbH UD-6). Okuma yapılacak kanal bu seçici anahtarı ile devre
ye sokulmuştur. UD-6 içinde her kanal için ayrı kapasitans ve direnç ayar
layıcısı vardır. Yani bağlı olan bütün basınç kutuları için önce bir sıfırlama 
yapılması, daha sonra da hangi kutuya basınç geliyorsa o kutunun anahtar
la seçilip ölçüm sistemine verilmesi mümkündür. 

Yarım köprünün cereyanı KWS 11/5 köprü frekans yükselticisi ile sağ

lanmıştır . Bu aletin başlıca parçaları : 

- Köprü için yüksek frekanslı cereyan temin eden (5 kc/ s) bir gene
ratör. 

Dengeleme elemanlarını ihtiva eden hassas ölçüm köprüsü (ölçüm

ler sırasında bu köprü yerine UD-6 kullanılmıştır). 

Kaydedicide istenen incelikte ölçüm temin edebilecek amplitüd

lerin elde edilmesini sağlayan yükseltici. 

- Taşıyıcı frekansını yükseltmek için bir demodülatör. 

- Yapılan okumaların mertebesini veren bir gösterge (Ölçümler sü-

resince aletin bu kısmı da kullanılmamış, dinamik basınç değişim

leri doğrudan HE-1 kaydedicisine verilmiştir) . 

Ölçüm sisteminin basitleştirilmiş akım diyagramı ve blok diyagramı 

Şekil : 3 ve 4'de verilmiştir . 

4 - Basınç kutularının kalibrasyonu 

Arazi ölçümleri yapılmazdan evvel basınç kutuları kalibre edilmiştir. 

Kalibrasyon için özel bir silindir imal edilmiştir. Kalibrasyonu yapılacak 

basınç kutusu bu silindir içindeki kurnun ortasına yatay olarak yerleşti-
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Taşıyıcı frekan~ 

jeneratörü 
C ereyan 

r ~ 

• 
C> / -) • . • • • 

Basınç kutusu Seçici Yükseltic i Kaydedici 

Şekil : 3 - Ölçüm sisteminin basitleştirilmiş akım diyagramı. 

~ ~ ~ ~ (Honı~.~: ~:::~hn•ı 
ı 2 34 5 

Basınç kutuları 

>-

>-
>-

ı------l ı----l 

ı ı ı o 1 
ı ı ı b ı -1 Yuksenıc ı H %: : 
ı ı ı ~ ı 
ı ı ı .. ı 

L ______ J ~ ü 
;; 

- . 
" r-------, ... 
o 

ı ı " 1 • 5 kc /sn 1 

~r.~ry•c• trek~ '"r' 
: ıenerot6rU 1 
ı ı l_ ______ _J 

KWS 0/5 He-ı 

To,ıyıco fr •kons ylık seliiçi si (Hotllnger- Meaetechnlk ı 

lHoıtlnQer -Mesatechnlk ı 

Şekil : 4 - Ölçüm sisteminin basitleştirilmiş blok diyagramı . 

rilmiştir . Kum üzerine yerleştirilmiş bir pistona bir pres vasıtasiyle basınç 
verilmiştir. Belirli basınçlara tekabül eden amplitüdler kaydedicide işa· 

retlenmiştir (Şekil : 5). 

5 - Basınç Ölçümlerinin Yapılışı 

Basınç kutuları ile arazide yapılan ölçümler tesadüfe bağlı bir çalış· 
madır. UD-6 ile altı kanaldan daha fazla ölçüm yapılamadığından keçi ayağı 
silindirin tek geçişinde maksimum basınç değerinin bulunması güçleşmiştir. 

Basınç kutularının sıkıştırılan tabaka içinde yerleştirilme aralıklarının 
tayini için silindir gevşek tabaka üzerinden geçirilmiş ve teşekkül eden 
ayak izleri arasındaki mesafeler ölçülmüştür. Hareket halinde ayakların 
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Şekil: s 

merkezleri arasındaki mesafenin 36.5 cm. olduğu bulunmuştur. Beş adet 
basınç kutusu hareket yönüne paralel bir eksen üzerinde o tertipte yer
leştirilmiştir ki (Şekil : 6) ayaklar ekseni bu eksenle çakıştığında hiç ol
mazsa bir defa maksimum basıncın bulunması sağlansın . Tambur yüzeyin
deki enine bir ayaklar ekseninin basınç kutuları ekseni ile çakışması ha
linde en gayri müsait durum ayaklardan birinin kutulardan birini eksenel 
olarak 3.65 cm. şaşırtmalı basması ile meydana gelir. Keçi ayağı silindirde 
ayak uç çapının 8 cm. ve basınç kutusu çapının da 10 cm. olduğu gözönün
de tutulursa 10- 15 cm. gibi derinliklerden sonra basınç ölçümlerindeki 
hataların ihmal edilebilir mertebeye düşeceği anlaşılabilir . 

+ 10 Ayak ara hO• + 10 Ayak aralı O ı + 10 Ayak oraııoı + 10 Ayak oraııoı + 
+~6.:)/5 + 36.5/5 + 36.5/5 + 36.5/5 

2 3 4 5 

o N ., !!! ID ,.. 
~ 

., . 
ıtı ., 

~ 

Şekil: 6 

Hareket eksenine dik bir eksende ayakların tesadüf ettirilmesi ise, ol
dukça büyük bir tatonmanı gerektirmektedir. Her geçişte çekici, hareket 
yönüne dik olarak 3-4 cm. şaşırtmalı geçirilmiş ve böylelikle basınç kutu
larından her hangi birinde maksimum değer elde edilmeye çalışılmıştır. 
ihmal edilebilir hata sınırları içinde, bir tek geçişte gerçek değerin ölçüle
bilmesi için yukarıda bahsedilen ihtimaliere göre dört sırada beşerden en 
az 20 basınç kutusu kullanılması gerekir. Böyle büyük sayıda okumaları 
yapabilecek aletlerin bulunması güçtür. Bu yüzden zemin birim ağırlığının 
değişimine bağlı olarak hasıl olan basınçların değişimi incelenmemiştir. 
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Basınç kutuları gevşek toprak içine yerleştirilirken alt ve üstüne kum 
konularak, zemin içinde mevcut ufak keseklerden dolayı, yükün pik nokta
lardan intikal etmesi önlenmiştir. Ayrıca, sıkıştırıcıdan gelecek yük ve şok 
dalgalarından zarar görmemesi için zemin içinde kalan kablo kısımları de
mir borular içine alınmıştır. 

Ölçümler yapıldıktan sonra basınç kutularının üzerindeki zemin tabaka
sı dikkatle kaldırılmış ve başlangıçta yatay olarak yerleştirilmiş kutuların 

aldığı son durum gözlemlenmiş ve ayak izlerinden itibaren derinlikleri öl
çülmüştür. Şekil : 7'de basınç ölçümleri esnasında yapılan bir çalışma gö
rülmekter:: ir. Kullanılan basınç kutuları ile 2H! adet ölçüm yapılmıştır. 

Şekil: 7 

BASlNÇ ÖLÇÜMÜ SONUÇLARI 

Titreşimli keçi ayağı silindirler altında hasıl olan basıncın karakteri 
diğer sıkıştırıcılarda hasıl olanlarınkinden farklıdır . Ayak zemin içine gö
mülürken ilk anda adeta statik bir basınç tatbik eder. Bu yük altında bir 
miktar sıkışma temin edildikten sonra titreşim rol oynamaya başlar ve 
statik + dinamik bir basınç hasıl olur. Arkasından statik basınç azalır. Sta· 
tik basınç sıfır değerine eriştikten sonra, dinamik basınç etkisini bir süre 
daha gösterir. Ayak izinden 6 cm. derinde bulunan bir basınç kutusunda ya
pılan ölçümlerle elde edilen tipik bir diyagram Şekil : S'de görülmektedir. 
Diyagram, bir ayağın bir noktaya basması ile kalkması arasında geçen za
manın ilk 1/ 4 lük kısmının sadece statik basınç şeklinde, arkasından gelen 
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2/4 lük kısmının statik+ dinamik basınç şeklinde ve son 1/4 lük kısmının 
sadece dinamik basınç seklinde bir olusumu göstermektedir. 

Şekil: 8 

Ölçümlerden çıkartılan bir diğer sonuç da, basınç kutusu üzerine isa
bet eden ayak hariç, bir evvel ve bir sonraki ayaklardan her hangi bir 
basınç etkisi gelmemesidir. Yani titreşimden dolayı , bir ayağın basınç ver
diği bölgeye diğer ayaklar bariz bir etkide bulunmamaktadır. 

Titreşim basıncının zemin içinde dağılımının statik basınçlar için ve
rilen klasik bağıntılara uyup uymadığının tahkiki için en yüksek basınç ge
rilmesi elde edilen basınç kutularının ayak izleri düzleminden itibaren 
derinlikleri ölçülmüştür. Şekil: 9'da 1700 d/ d frekansta, sıkıştırmanın seki
zinci geçişinde bulunmuş ve maksimum 22.15 kg/ cm2 basınç elde edilmiş 
diyagram görülmektedir. Aynı şekilde 1100 d/ d frekans la dokuzuncu geçiş
te ve 8.5 cm. derinlikte elde edilmiş, maksimum 9.00 kg/cm2 basınca sahip 
diyagram Şekil : 10'da görülmektedir. 

Şekil: 9 Şekil: 10 
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Verilen 22.15 kg/cm2
, Boussinesq'ın dairesel üniform yük için vermiş 

olduğu formülle tahkik edildiğinde, titreşimli keçi ayağı silindirin 1700 d/d 
frekansta , hesapla bulunan maksimum birim temas basıncından (53.24 
kg/cm2

) 6 cm. derinlikte meydana gelen basınçla (22.5 kg/cm2) tam uyuş
tuğu görülmektedir. Benzer şeki lde yapılan hesaplar 1100 d/d fre
kans için elde edilen 9.0 kg/ cm2 basıncın gene tam bir uyuşmaya sahip 
olduğunu (9.3 kg/cm2

) göstermiştir . 

Geçiş hızının basınç inkişafının şekline tesirinin incelenmesi için tit
reşimli keçi ayağı silindir önce 2.72 km/h, arkasından 5.65 km/h hızla ge
çirilmiştir . Geçiş hızının artması ile bir ayağın zemin üzerine basma süresi 
kısaldığından, belirli bir noktada zemine verilen titreşim darbelerinin sayısı 
azalmaktadır. Şekil : 11 a ve b'de 1100 d/d frekansta sırasiyle 2.72 ve 5.65 
km/h hızla yapılan sıkıştırmalardan elde edilen ölçümler görülmektedir. 
5.65 km/ h hızla yapılan sıkıştırmada titreşim tatbik süresi çok kısalmakta

dır. Şekil : 11 'de verilen a ve b diyagramlarının durumundan hızı artırma

nın gereksizliği açıkça görülebilir. Zira hızı artırmak, verilecek enerjide bir 
düşüme sebep olacağından geçiş sayısında bir artım doğmasına yol aça
caktır. 

ftH 

t± 

a b 
Şekil: 11 

Titreşimli keçi ayağı silindirin geçiş hızının iyice düşürülmesi halinde 
ise zeminde hasıl olan basınçlar azalmaktadır. Çünkü, bu durumda ayaklar 
zemine iyice gömülmekte, hatta tambur zemine dayanmaktadır . Olayın in
celenmesi için GC grup sembolüne sahip çakıll ı bir zemin üzerinde 1500 d/d 
frekansla bir deney yapılmıştır. Basınç kutusu ayak izleri düzleminin 20 cm. 
altındadır . Deneyde, titreşimli keçi ayağı silindir basınç kutusu üzerine 
geldiğinde ani olarak durdurulmuştur. Durma süresi yaklaşık olarak 2 sn. 
kadar devam etmiş, arkasından tekrar hareket başlatılmıştır. Gerek basınç 
kutusu üzerine geliş, gerekse ayrılışta durma haline nazaran daha yüksek 
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basınç değerleri bulunmuştur. Şekil : 12 deney sonucu bulunan diyagramı 
göstermektedir. 

Şekil : 12 

Geçiş hızının değiştirilmesi ile bulunan diyagramlardan çıkartılabilecek 
en önemli sonuç: Geçiş hızı için öyle uygun bir değer seçilmelidir ki, bu 
değerde zemine hem gerekli olandan fazla enerji tatbik edilmesin, hem de 
verilecek enerji yetersiz olmasın . 

SONUÇ 

1 - Keçi ayağı silindirler altında her geçişte en yüksek basınç değe
rinin ölçülmesini mümkün kılacak bir sistemde en az 20 veya daha yüksek 
basınç kutusundan gelecek değerleri kaydedebilecek bir metot kullanılma
lıdır. 

2 - Titreşimli keçi ayağı silindirin bir ayağı altında hasıl olan basınç 
inkişafı önce bir yuğurma basıncı, arkasından statik + dinamik, en sonda da 
bir titreşim basıncı şeklinde oluşmaktadır. 

3 - Titreşimli keçi ayağı silindirin bir ayağı altında hasıl olan basın
cın zemin içindeki dağılımı statik basınçlar için verilen klasik bağıntılara 
uymaktadır. 

4- - Titreşimli keçi ayağı silindirlerle sıkıştırmada en ekonomik sı
kıştırmayı mümkün kılan bir hız aralığı vardır. Çok yüksek hızlarda zemine 
yeterli sıkıştırma enerjisi verilemez; dolayısiyle yüksek geçiş sayısı ge
rekir. Çok düşük hızlarda ise ayaklar zemin içine gömülür. Sıkışma sağla
namaz. 
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KONYA KAPAll HAVZASINDA KARSliK OLAYLAR NETiCESiNDE 
MEYDANA GELEN OBRUKLARIN JEOLOJiK VE 

HiDROJEOLOJiK DURUMU iLE 

1.1 - GiR i Ş : 

TiMRAŞ OBRUG'NUN iNCELENMESi 

Jeolog Gülsevin SARAN 
DSI Araştırma Dairesi 

Petrografi Laboratuvarı 
Teknik Şefi 

Konya kapalı havzası Orta Anadolu'da 14000 km2 lik bir sahayı kaplar. 
Havzada dışarı doğru yüzeysel bir akış yoktur. Havza yerüstü sularile, kay
naklarla ve içe akan çaylarla beslenir. 

Konya havzası karstik bir arazi olup Türkiye'de Obrukların pek çok bu
lunduğu bir bölgedir. 

Bu Araştırma Obrukların jeolojik durumunu, su ihtiva edenlerinin 
(Bilhassa Timraş Obruğunun) sularının sulama suyunda kullanılıp kullanıla
mayacağını , bu suların beslenme tarzlarını, bir su akışının mevcut olup 
olmadığını araştırmak gayesiyle yapılmıştır. 

Etüt sahasında yer yer aflöre olan neojen kalkerleri yatay, mesozoik 
kalkerleri ise tabakaianma yüzeyleri arzetmediklerinden, satıh jeolojisin
den problemin çözümünde fazlaca istifade edilememiştir. 

Yeraltı durumu hakkında bize bilgi veren Bouguer Anamali haritası 
ile manyetik haritada görülen pozitif ve negatif anomaliler, şüphesiz te
mel kayaçlardan, satha kadar olan tesir edici kütlelerin toplam tesirle
rinden ileri gelmektedir. Ancak aynı harita üzerinde Aksaray civarında 

görülen pozitif anomalilerin ise birer antiklinale veya yükselen birer 
fay bolkuna negatif anomalilerin ise birer senklinal veya açılan fay blok
Iarına tekabül ettiğini sismik etütler göstermiştir. Aynı durum etüt sa
hasında da mevcuttur. 

1.2 - KONYA OBRUKLARI HAKKINDA GENEL BiLGi 

Karstik olaylar neticesinde teşekkül eden Obruklara, Türkiye'de en 
fazla Konya bölgesinde raslanılmaktadır. 

Konya Obruklarının ekseriyeti neojen kalkerleri içerisinde açılmış
tır. Bir kısmı ise mesozoik kalkerleri içerisindedir. Aksaray civarındaki 
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Obruklar ile Timraş Alibeyhüyüğü Obrukları neojen kalkerlerinde, Bel
kuyu Obruğu, Kızıl Obruk mesozoik kalkerleri içerisinde açılmıştır. Bu 
Obrukların bir kısmı da neojen konglamerası içerisinde açılmıştır ki, 
buna bir misal olarak Apasaraycık Obruğunu gösterebiliriz. 

Karstik hadiseler neojen kalkerlerinde kretase kalkerlerine nazaran 

daha fazladır. Bu Obrukların bir kısmında su mevcuttur. Bunlara (Obruk 

gölü) ismi verilmektedil'. Bunlar derinlikleri yeraltı su şebekesi sathına 

kadar derinleşmiş Obruklardır. Civar kuyulardaki su seviyesinin Obruk

iarnı su seviyeleri ile aynı olması bu fikri teyit eder. 

Kuru obruklarda, derinliği yeraltı su seviyesine kadar inemeyen ob

ruklardır. Aksaray civarında bu obruklara pek fazla raslanır . 

Konya bölgesi obruklarından ya çok cüzi faydalanılmakta yahutta hiç 

faydalanılamamaktadır. 

Obruk sularının seviyesinin devamlı olarak değişmesi obruklardaki 

suyun yeraltı suyu ile beslendiğini gösterir. 

Her obruğun derinlikleri umumiyetle obruğu teşkil eden formasyon

ların litolojik özelliği ile ilgilidir. Her obruğun tabanında litolojik özelliği 

farklı olan bir formasyon düşünülebilir. Henüz oluşum halindeki obruk

larda bu durum düşünülemez. 

ll - TiMRAŞ OBRUGU : 

Timraş obruğu Konya Vilayetine bağlı Çumra kazasının 12 km. gü

neybatısında bulunur. Takriben 1 km. batısından Konya- Karaman asfaltı 

geçe ı· . 

Obruğun sathi görünüşü kabaca bir elips olup, bu elipsin ova sevi

yesindeki uzun ekseni 325 m., kısa ekseni 250 m. dir. 

Ova seviyesinin 20 metre aşağıda bulunan su seviyesindeki uzun 

ekseni 280 metre, kısa ekseni 220 metredir. Merkezi kısımlarında 65 

metre derinliğine varan Obruğun 35 metresi su ile doludur. 

Timraş Obruğu neojen yaştaki kalkerlerle kretase yaştaki kalkerie

rin kontağına çok yakın bir yerde, neojen kalkerlerinin içerisinde, kars

tik olaylar neticesinde meydana gelmiştiı·. 

Genel olarak Obruğun güneydoğu kesimi sarptır. Kuzey ve kuzey

batı kesimini teşkil eden kalkerler çatiakiı ve parçalanmış olup, kopan 

blokların büyük bir kısmı Obruğun içerisine yuvarlanmıştır. 
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Tlmraş Obruğunun güneyden bir gorunuşu : (Arkadaki tepe kreate yaşlı kalkerlerden 
müteşekkildir. Göl sahilinde gıirülen yatay tabakalar ise neojen yaştadır. 

iimraş Obruğunun kuzey ve kuzeybatı sahilinden bir gorunuş : 
Fotoğrafta yuvarlanan bloklar görülmektedir. 
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11.1 - SATlH JEOLOJiSi 

Obruk, neojen yaşlı kalkerler içerisinde teşekkül etmiştir. Tabaka 
kalınlıkları farklı olan bu kalkerler ova seviyesinden itibaren su sevi
yesine kadar aşağıda gösterildiği şekilde sıralanmıştır . 

O- 1 m. Kalker: K~etase çakıllı neojen kalkeri. 

1 - 4 m. Kalker : Koyu gri ve yumuşak çok gözenekli. 

4- 6 rn. Kalker: Gri ve bej, sert, büyük erime boşluklu. 

6- 7.5 m. Kalker : Çok yumuşak ve ayrışmış , kırmızı kalker 
bantlı. 

7.5 - 12.5 m. Kalker : Bej, sert, boşluklu , boşluklar sekonder olarak 
teşekkül etmiş kalsit kristalleri ile dolu. 

12.5-14 m. Kalker: Bej ve sarımsı renkli tamamen ayrışmıştır. 

14 - 19 Q1 . Kalker: Bej renkli kısmen yumuşak, alt kısmı tama-
men ayrışmıştır. Bol fosilli (Natica, planor
bis, paludina). 

19 -21 m. Kalker: Krem renkli oldukça sert, boşluklu , boşluklar 

sekonder olarak teşekkül etmiş kalsit kris
talleri ile dolu. 

Göl civarında neojen kalkerlerindeki tabakaianma bariz olarak gö
rülmekte ise de, tabakalar çok az eğimli ve tabakaianma satıhları da 
aşınmış olduğundan , eğim ölçmek için pek elve ri şli değildir . 

Genel olarak Obruğun batı civarında t abakalar yatay, kuzeydoğusun
da ise 1-6· NE'ya eğimlidir. 

Obruğun 2 km. NW s ı nda bulunan Timraş (Gökhüyük) köyünün ku
zeybatısında, sulama kanalının kıyısında gri ve bej renkli neojen kalker
lerinde ölçülen eğim 4-8· S ve SE'ya olup doğrultuları E-W ve NE-SW yadır. 

Köyün NW civarında, neojen kalkerlerinin üzerinde bol miktarda radyo
larit ihtiva eden konglomera çakılları mevcuttur. 

Neojen kalkerleri ; yumuşak büyük erime boşlukludu r. Boşluk l ar biribir
leri ile irti batlıd ı r . 

Obruk civarında, yumuşak kalker seviyeler yer yer aş ı narak tabaka
lanma satıhianna paralel geniş galeriler meydan geti rmişti r . 

Kretase kalkerleri ; Obruğun güneyinde bulunan Obruk dağ ı (1171 m.) 
kretase yaş lı kalkerlerden müteşekkildir. Bu kalkerler gri bej renkli, sert, 
kriptokristalin olup, çok çatiaklı ve parçalanmış bir durum arzederler. 

Bu sebeple tabakaianma belirli olmad ığından doğru ltu ve eğim ölçü
lememiştir. Ana çatlaklar N 25 E doğrultudur. Çatlaklar ekseriya kalsit ile 
dolmuştur. 
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Çatlaklar arası bazan büyük erime boşlukları ihtiva etmektedir. Boş
luklar arasında bol miktarda fosil kavkılar mevcuttur. Bunlara bilhassa taş 
ocağında tesadüf edilmektedir. Kavkılar genellikle erimiş ve ufalanmış 

olduğundan determinasyonu yapılamamıştır. Ancak bunlar arasında Con
geria, Anisocardia tespit edilebilmiştir. Boşluklarda arı peteğini andıran 

travertenimsi kalkerler mevcuttur. 

Taş ocağında 30-40 cm. kalınlığında N 26 W doğrultulu SW ss· eğimli 
bir kalsit damarı da görülmüştür. 

Obruk dağının NE yamacında 1100 kotu üzerinde, satıhta 1 m. genişli
ğinde 3 m. uzunluğunda (10 m. takip etmek mümkündür) N 2S W doğrul
tulu bir çatlak mevcuttur, bu çatlak derinlere doğru daralmakta, 3 m. de
rinlikte genişlik 30-40 cm. ye düşmektedir. Çatiağın 3 m. derinliğinden 
sonra iple ölçülebilen derinliği 6 m. kadardır. Ancak çatlak NE ya doğru 
bir meyille devam ettiğinden, derinliğinin tamamı ölçülememiştir. 

Dağın, çatiağın bulunduğu kesimi çökmüş bir durum arzeder. Karst 
olaylarının bu civarda fazlaca geliştiği muhakkaktır. 

dir. 
Timraş Obruğu ve civarının jeolojik haritası Foto : 2'de görülmekte-
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11.2 -· YERALTI JEOLOJiSi 

Obruk, Esso Standart Şirketi tarafından yapılmış 1 : 200.000 mikyaslı, 
gravite ve manyetik ölçülerden elde edilen bilgilere istinaden yapılan jeo
lojik enterpretasyona göre (Foto: 3) ve Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı tarafından yapılan aynı sahanın 1 : 100.000 mikyaslı Souguer Ana
mali Haritasına göre (Foto : 4- Foto : 5) takriben NW-SE doğrultusunda 

uzanan bir yükselimin kuzey flankında, aksa çok yakın bir mesafede te
şekkül ettiği görülmektedir. 
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Yükselimin kuzey flankı güneydoğuya doğru kısmen dik bir meyille 
dalarak, ekseni Alibeyhüyüğü ve Dinlendik köyleri civarından geçen bir 
senklinal meydana getirmektedir. Senklinalin kuzey flankı ani bir yüksel
me göstermektedir ki bu durum muhtemelen bir taylanmaya tekabül eder. 

Keza Alibeyhüyüğünün takriben 4 km. güneybatısında 150 x 175 m. 
ebadında ve 5 m. derinliğinde olan; SW ya doğru kısmi bir çöküntü ar
zeden Yarım Obruk aynı yükselim üzerindedir. 

Yükselimin güney flankkı tatlı bir meyille güneye doğru devam et
mekte iken, takriben , Balçıkhisar ve Avdul köylerinden geçen bir hattan 
itibaren meyil dikleşir ve bu, ekseni Alkaran köyünden geçen NW-SE doğ
rultulu kapalı senklinali meydana getirir. 

Meyilin arttığı Balçıkhisar ve Avdul hattı muhtemelen bir fay hattı

dır. Keza Kuzucu köyünün hemen güneyinde muhtemel bir fay lama daha 
görülmektedir. 

Gravite ve manyetik ölçülerden elde edilen bu bilgilere göre etüt sa
hasındaki yeraltı suyunun genel akışı hakkında önce, senklinal eksenleri
ne dik istikamete daha sonra senklinal eksenleri boyunca yani NW-SE 
doğrultusunda olabileceği söylenebilir. 

Obruğun su altında kalan 35 m. lik bölümündeki formasyonların du
rumu hakkında bir fikir yürütebiirnek için, DSi tarafından açıl an ve Obru
ğun 8 km. NW sında bulunan Alibeyhüyüğü, 7.5 km. NE sında bulunan 
Batumköyü 7,5 km. doğusunda bulunan Dinlendik köyü 10 km. SEsında bulu
nan Kuzucu köyü ve 11 km. SW sında bulunan Alkaran köylerinin sondaj nu-
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muneleri incelenmiştir. Bunlardan Alibeyhüyüğü, Obruk, Kuzucu köyü 
takriben SE-NW doğrultusundaki bir hat Batum köyü, Obruk, Alkaran kö
yü NE-SW doğrultusunda diğer bir hat üzerinde bulunmaktadır. 

Varım Obruğun NW sından bir görünüş. 

Varım Obruğun SW sından, diğer bir görünüş. 

Bu hatlar boyunca yapılan korelasyon (Foto: 6 - Foto : 7) de göste
rilmiştir. 
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Satıh jeolojisine göre (Foto : 2) Obruğun güneyinde bulunan kretase 

kalkerleri Obruğa doğru yataya yakın topoğrafik bir meyille; Obruğa 

125 m. mesafede neojen kalkerlerinin atlına daldığı ınüşahade edilmi ştir. 

Bu kadar az bir meyi lle Obruğa doğru dalan kretase kalkerleri hiç ol
mazsa Obrukta su seviyesine kadar kretase kalkerlerinin görülmeyişi ka
naatimizce kalkerlerde. meylin ani dikle:;::nesinden belki de faylamadan 
ileri gelmektedir. Ancak neojen kalkerleri ile kretase kalkerleri kontağı 

boyunca (Kontak kesin olarak görü lememektedir) böyle bir fay emara
sino tesadüf edilomemiştiı. 

Bu sebepledir ki (Foto : 6- Foto : 7) kesitlerinde Obruğun tabanının 

kretase içerisinde mi, yoksa neojen içerisinde mi olduğu gösterilememiş
tir. Bu durumun aydınlanması için Obruk civarında asgari 80 m. derinli· 
ğinde bir sondaj yapılmasında fayda vardır. 
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Bu müşahadelerle bir faylanmanın mevcut olabileceği daha uygundur. 
Bu sebeple de Obruğun su seviyesinin altında kalan kısmının neojen içe
risinde olacağını ve formasyon bakımından, Bouguer Anomali haritasını da 
gözönünde tutarak, Alibeyhüyüğü, Kuzucu ve Batum kuyularının aynı se
viyelerde tekabül eden formasyonlar (Foto : 8) de gösterilmiştir. 
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Sondaj kayıt ve numunelerinden, Alibeyhüyüğü kuyusunda, Obrukta 
su sathının altına tekabül eden seviyelerde kum ve çakıl ile % 12.1 görü
nür poraziteli ve % 5.3 su emmeli neojen kalkeri, Obruk taban seviyesinin 
hemen altında ise 7 m. kalınlığında bir kalker boşluğunun bulunduğu, bu 

boşluğu , 20 kamyon kil ile arpa ve saman sevkedildiği halde tıkama müm

kün olmadığı, bu sebeple sondajı terk etmek zorunda kalındığı, Batum ku

yusunda ise aynı seviye yumuşak kalker ve kum, çakıl tekabül ettiği, ta

ban seviyesinin hemen altında daimi su kaçırması görüldüğü anlaşılmıştır. 

Bu geçirimlilik durumu gözönünde tutularak Obruktaki suyun kuzeye 

doğru ve daha ziyade Batum'a (NE) ya doğru bir akış göstereceği tahmin 

edilmektediı·. 
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11.3 - TiMRAŞ OBRUGUNUN SUYU ve KALiTESi : 

Timraş Obruğunun satıhtan itibaren 65 m. derinliğinde olduğu ve bu
nun 35 m. lik kısmının su ile dolu olduğu yukarıda bahsedilmiştir. 

Obruk su seviyesi civar köy kuyularından yapılan su seviyesi ölçü
lerinden anlaşılacağı gibi (Foto : 9- Foto : 10) yeraltı su tablasını gös
termektedir. Bu seviyede büyük ölçüde değişmeler arzeder. 

TiMRAŞ OBRUGlJ 

tSU TA BL ASI 1-!ARI'rAS/ 
( 5 Ka.,,rn 1965} 

~ c-
w TA&..IISI H/IR/r,(!JI 

./;' ..- ,~ _(f5 lrO.SIM (965) 

.... 

:...!..!.1.!.!. .. .... _ . 

Fo/o. ? 

Folo. -tO 

Seviye değişmelerini t esbit edebilmek için, DSi tarafından, Obruğa 
Haziran 1964 t arihinde bir eşel konulmuştur. Yapılan 1965 ölçümlerine 
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göre. Obruktaki su seviyesi, Mart ayından itibaren yükselmektedir (Fo
to : 11 - Foto : 12) . 

., 
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Bu yükselme mayıs ayından 20 hazırana kadar, diğer ayiara nazaran 
daha büyük artış göstermektedir (Bu aylarda genel olarak kanallara daimi 
su verilmekte). Ağustos ayında maximum değere varan su seviyesi, 3 
marttan 1 ağustosa kadar geçen 152 günlük zaman zarfında yükselme mik
tarı 265 kadardır ki bu da günde ortalama olarak 1.73 cm. ye tekabül eder. 

Eylül ayından itibaren su seviyesi alçalmaya başlamaktadır (Foto: 11 
-Foto: 12) grafiklerinde, suyun alçalma ve yükselme miktarları, takriben 

simetrik olarak görülmektedir. 1965 ölçümlerine göre bu seviye alçalma

sının da günde ortalama olarak 1.73 cm. olacağını kabul edebiliriz. 

Bu duruma göre Obruğun günlük ortalama su kaybı 836 m3 dür. Bu 

kaybın, yukarıda bahsedilen jeolojik durum gözönünde tutularak, belirli bir 
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yerden olmayıp, Obruk cidarından sızmalar şeklinde 
edilmektedir. 

olabileceği tahmin 

·~ 
Su kalitesi tahlil raporunda daha izahlı şekilde verilmiştir. Bu su sula

mada kullanılabildiği gibi , içme suyu olarak da kullanılabilir. Obrukta bol 
miktarda balık yaşaması da suyun iyi kaliteli bir su olduğunu göstermektedir. 

\ 

i 

-
Obrui< suyu sevıye değişiklikleri, yağışlardan ve dah<> ziyade civarda 

geçen Çarşamba çayı ile kanallardan geçen sudan ileri gelmektedir. Bu
nun böyle olduğu gerek yağış grafiklerinde (Foto: 13), gerekse Obruk 
suyu seviyesi değişme grafiklerinde bariz bir şekilde görülmektedir. 

Bir misal olarak 1965 yağış rasadına göre şubat sonlarına doğru maxi
mum değere varan yağışa, aynı senenin aynı ayına tekabül eden su sevi
yesi değişme grafiğinde, bir yükselime tekabül ettiği gösterilebilir. Keza 
grafiklerde görülen ani artma ve eksilmaler kanallara suyun verilip kesil
mesi ile iglilidir. Ayrıca Timraş köy kuyuları Çarşamba deresi ve Obruk su 
seviyesi ölçülerinden istifade edilerek hazırlanan yeraltı suyu tablası ha
ritasında (Foto: 9- Foto : 10) Obruğun Çarşamba deresinden beslendiği, 
akışın ise Obruğa doğru olduğu görülmektedir. 

Obruğun kanallardan beslendiğinin diğer bir delili de, Okçu köyünün 
NE da Güvercinlik mevkiinden açılan taş ocaklarında (Taş ocakları neojen 
kalkerleri içerisinde ve kanaldan 500 metre mesafededir). Su birikintilerl 
görülmesi ve kanallardan suyun kesilmesi ile bu birikintilerin kurumasıdır. 
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RJio. 13 

Yapılan su numuneleri analizinden (Foto : 14) Çarşamba suyu ile Ob
ruk suyu aynı sınıftan (C2Sl , sertlik bakımından farklı olduğu (Çarşamba 
suyu 25.50 Obruk suyu 18.75) görülmektedir. Su numuneleri alındığı ta
rihte Obruk civarında, Çarşamba çayına ve civar kanallarda su bulunma-
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dığında Çarşamba çayı su numunesi, takriben Obruğa 26 km. mesafeden, 
Apasaraycık civarından alınmıştır. Suların sertlik bakımından farklı oluşu 

ihtimal ki bu uzak mesafeden alınmış olduğundan ileri gelmektedir. 
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Su numuneleri analiz raporunda, Alibeyhüyüğünün 4 km. SW sında 

bulunan ve Yarım Obruk içerisinde açılan köy kuyusu su numunesi ile 
Timraş Obruğunun suyu sınıf bakımından aynı, sertlik bakımından (Timraş 
Obruğu 18.75, Yarım Obruk 21.50) farklıdır. Varım Obruktaki su seviyesi
nin kotu bilinm3diğinden Obruk suyu seviyesi ile olan ilgisi hakkında bir 
mütalaa yürütülememiştir. 

11.4 - OBRUKTAKi SU REZERVi: 

Tabii Rezerv : Obruk çukurunu dolduran suyun hacmine eşittir, Timraş 
Obruğu, su seviyesindeki uzun ekseni 280 m. kısa ekseni 220 m. olan bir 
elips olarak düşünülür ve ortalama su yüksekliği de 30 m. olarak kabul 
edilirse tabii rezervi 1450680 m3 olarak bulunmuş olur. Bu rezerv daha da 
fazla olabilir. Zira su seviyesinin üst kısımlarında görülen büyük dehlizler, 
suyun alt kısımlarında da bulunabilir. 

Sürekli Rezerv: Obruktaki su seviyesi sabit kalacak şekilde, emni
yetle su çekebilme miktarına eşittir. 

Obruğu, kabaca yarı çapı 124 m. ve su yüksekliği 30 m. olan bir kuyu 
olarak kabul edecek olursak, debisini aşağ ıdaki formülle hesaplayabiliriz. 

O 
_ 1t . k . ( H2 - lı2) 

R 1 - ( \ 
2. 3 . IOÇ1 - r- I 

Q Debi 

k - Su veren formasyonun geçirgenlik katsayıı:ı 

H - Aküfer kalınlığı 

R - Kuyu tesir yarı çapı 

r - Kuyu yarı çapı 

k = 11 m3/ gün/m. 
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R - 500 m. olarak alınacak olursa Obrukta su seviyesinin 1 m. dü
şürülmesinden hasıl olacak debi. 

Q = 3.4.11.(30+29).1 1477 3 m /çıün soo 
2.3 Loçı 124 

bulunmuş olur. 

Yukarıdaki esaslar dahilinde Obruktan sürekli olarak 6 ay zarfında 
265860 m3 su çekebilmek kabildir. 

11.5 - TiMRAŞ OBRUGUNDA YAPILAN FLORESSENiN DENEVi : 

Timraş Obruğunda dipteki akıntı yönünün ve hızını deneyle tespit et
mek için Obruğun orta yerinden 20 metre derinliğe 5 kg. floresseinin en
j eksiyonu ve Obruk içinde 20 metre derinde muhtelif noktalardan alınan 
numunelerde floressein konsantrasyonu incelenmiştir. 

Suda çözünmüş haldeki 5 kg. sodyum floresinat 1 Haziran 1966 saat 
15.30'da plastik bir boru vasıtasiyle 20 metre derine enjekte edilmiştir. 

Enjeksiyon 1 O dakika sürmüştür. Daha önce plastik boruya kalın bir ip 
bağlanarak buna 10 kg. lık agırlık asarak borunun düşey doğrultuda kal
ması sağlanmıştır. Numune alınmasına 2 Haziran 1966 günü saat 15.30'da 
başlanmış ve ilk gün saat 18.00'de son veri lmiştir. 3 Haziran günü kuv
vetli lodostan ancak saat 12- 14 aras ı numune alınabilmiştir. Floressein 
konsantrasyonlarının tayini laboratuvarda fluotest aleti ile yapılarak aşa
ğıdaki sonuçlar alınmıştır. 

24 saat sonra alınan numuneler 48 saat sonra alınan numuneler 

Numune No. 
Konsantrasyon 

Numune No. 
Konsantrasyon 

mgr/ton mgr/ ton 

1 o 1 25 
2 o 2 o 
3 15 .., 

oJ Q 

4 o 4 7 
5 15 5 100 
6 o r; o 
7 o 7 7 
8 o 8 o 
9 o !) 25 

10 o 10 25 
11 o 
12 o 
13 o 
14 75 
15 75 

84 



11.6 - SONUÇLARlN DEGERLENDIRILMESI : 

2 Haziran günü kıyıdan itibaren 75 m. uzaklıkta ve kıyıya paralel ol
mak üzere çizilen kapalı bir yörünge boyunca ve enjeksiyon bölgesinden 
de numune alınmıştır. 12 numuneden 10 unda floresseine raslanmamış, 

ancak ikisinde 15 mgr/ton civarında floressein konsantrasyonu tespit 
edilmiştir. Bu duruma göre N-E yönündeki bir akımla buralara geldiği tah
min edilmiştir. Enjekte edilen floressein bir günde tahırıinen 10 metre ya
rı çaplı bir küre içinde diffüzyonla dağılacağı hariç tutulursa akış hızı 

20 m/gün elde edilir. 

Timraş Obruğunda yapılan floressein deneyi foto: 15'de gösterilmiş-

tir. 

. N 

' 

TIIIRAS OBRlJt.uNOA YAPILAN FLORESSEIN CJe.EYl (2 Ha:ıran 1966) 
Folo. f5 
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3 Haziran günü kuwetli rüzgardan dolayı değerlendirilme yapılama

mıştır. 27.30 m. derinden alınan su numunelerinde kuvvetli H2S tespit edil
miştir. Bu durum 'QS m. nin altında aneorobik çürümelerin cereyan ettiği 
ölü bir çukurun bulunduğunu göstermektedir. Ve yine bu durum göle giren 
ve çıkan suların mutlaka 27 met re derinlikten daha yukarıda bulunduğunu 
gösterir. Su üst tabaka l arı 22" C olmasına karşılık 20 - 30 metre derinlikte 
s· C olduğu tespit edilmiştir. 

lll - TiMRAŞ OBRUGUNDAN FAYDALANMA iMKANLARI : 

Timraş Obruğunun suyu en iyi sulama suyu evsafındadır. Gölün bes
lenme durumu gözönüne tutularak sulama mevsiminde Timraş Obruğun
dan bir miktar su alınabilir . Göl seviyesinin biraz düşmesi de gözönüne 
alınırsa bu miktar hiç bir zaman günde 1000 - 1500 m3 ü geçemeyecektir ki 
bu da günde 16 saat çalışan 1 lt/sn. kapasiteli bir tulumbanın işidir . 
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Göl bir balık deposu olarak da işletilebilir gölde çok miktarda balık 
vardır. Gölün rezervi hesaplandığı gibi kabaca 1450680 m3 değil, kalker 
boşlukları da gözönüne alınırsa en aşağı bunun iki mislidir. Şu halde 2 m3 

başına bir balık düşünülürse gölde 1 milyon civarında balık yaşayabilecek 
demektir. Yaz başlarında taze su girmesi ise balık hayatı bakımından büyük 
bir avantajdır. Göl iyi işletilirse senede asgari 300 bin balık verebilir. 

Timraş Obruğu hem turistik bir yer olarak, hem de sulama ve balıle 
çiftliği olarak mükemmel imkanlar vadetmektedir. 

BiBLIVOGRAFYA 
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THE HVDROGEOLOGICAL CONDITION OF 

ÇUMRA PLAIN WHICH IS INSIDE CLOSED KONYA REGION; 

TOGETHER WITH THE GEOLOGY AND HYDROGEOLOGV OF 

TiMRAŞ SINKHOLE AND SURROUNDINGS 

Geologist Gülsevin SARAN 
Research Department of DSI 

1 - INTRODUCTION : 

Konya closed Region covers an area of 14.000 km2
, in the middle 

Anatolia. There is no surface flow towards outside. The Region is fed by 
ground waters, streams and streams flowing inside. 

One of the surface waters which feed the Region is Çarşamba river. 
lt, generally feeds Çumra plain and is a carstic water. 

In Çumra Plain, under groundwater flow is towards SW- NE due to the 
Inelanation of the plain. 

V early reserve of the underground water is approx. 200.106 m3
• The 

transmissibility values, obtained through pumping tests results are 
100 • 2000 m3/day/m2

• Permeability is 5-15 m3/day/m2 in limestones and 
araund 20 m3/ day/ m2 in pebbles and sand. The underground water 
of good quality is gathered at the south of the plain . The quality of water 
ls spoiled towards NE due to the underground water flow. Neogen li
mestones of formatian which are rich in underground water are found 
to be sandy with clay and pebbles by borings made in the plain. Both 
surface waters and underground waters are lost in the sinkholes of 
of craks. caves of sinkhole of carstic region and cause new 
pits, sinkholes and caves through the places where it, flows . The sink
hale formed as a result of carstic events are found mostly araund Konya 
region , in Turkey. Carstic events are more in neoçıene limestone than in 
cretase limestones. In some of these sinkholes there is water and they 
are as deep as underground level. The equality of the water levels both 
in neighborhood wells and sinkholes, prove this fact to be true. The 
continous change of sinkholes, water level, show that sinkhole is fed by 
underground waters. Dry sinkholes are the ones whose depth do not go 
down till underground water level. There are a few sinkholes in Cumra 
plaln as Timraş, Alibeyhüyüğü, Yarımobruk ete. Which are waterly or dry. 
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Timraş sinkhole; is interesting for having water. Jnvestigations have 
been made, to find out if this water can be used for irrigation, how it is 
fed, if there is a flow or not. 

ll - TiMRAŞ SJNKHOLE : 

This sinkhole is at 12 km. SW of Çumra viiiage of Konya city. Kon
ya city. Konya- Karaman highway passes trough 1 km. West of it (Fo
to: 1) Sinkhole looks like an eclips whose long axis on the plain's Jevel 
is 325 m. and short axis 250 m. The Jong axis of the water level 20 m. 
below is 280 m. and short axis 220 m. 35 m. of sinkhole is full of water 
whose depth in the middle is 65 m. it has been formed as a result of carstic 
events, among neogene limestone. 

11.1 - Surface Geology of sinkholes : 

Generally the SE seetion of sinkhole is steep. Limestones which 
coiıstitute N of NW part are cracked and broken limestone pieces have 
fallen into the sinkhole. This neogene limestone whose thickness of layers 
different are put in order in the following way from plain level till water 
level. 

0- 1 m. Limestone. Cretase pebbled neogene limestone. 

1- 4 m. Limestone. dary gray soft porous. 

4- 6 m. Limestone. gray of beige hard and solation canal. 

6- 7.5 m. Limestone. very solf, alterated, red limestone bandage. 

7.5- 12.5 m. Limestone. beige, hard with cavities full of calsit crys
talls, coustituted as segonders. 

12.5- 14 m. Limestone. Beige of yellowish alterated. 

14 - 19 m. Limestone. Beige colored parts soft, below part comp
letely full with focils (Natica, planorsis 
Paludina). 

19 -21 m. Limestone. Creme colored, cavities rather hard, full of 
calsit crystalls formed as seconder. 

Athough, the formatian of layers in Neogene limastone are observed, 
it is not convenient to measure the slope becouse the layers have very 
little slopes, and surface of the layers are weared aut. 

Generally, the layers on the west side of sinkhole are horizontal 
and the ones on the north east have a slope of 1-6". 

The slope of the gray and beige colored neogene limestone at the 
shore of the irrigation canal which is in the north west of Timraş viiiage 
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Geographical Condition of Timraş Sinkhole. 
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View of Timraş sinkhole from south the hill behind 
is of cretase old limestone. 

View of Tlmraş slnkhole from north and north-east coast. 

Rolling blocks are seen in the photograph. 
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(Gökhüyük), Timraş is in 2 km. north west of sinkhole, 4-8" south and 
SE and the directions are E-W and NE-SW. 

Araund NW of the village, there are conglomera pebbles which 
contain large amount of radiolarit. This limestone is soft and have large 
solation canal. 

The cavities are connected to each other. Araund sinkhole, soft 
limestone levels are weared out and produced wide galeries parallel to 
the surface of the formed layers sinkhole mountain (1171 m.) at the 
south of sinkhole. Consists of old limestone. This limestone is gray 
beige in colour, hard, contains cripto eristalin and many cracks and is 
broken into pieces. Since the formed layers is not obvious, directian and 
slope could not be measured. Main cracks have a directian of N 2S E, 
and are mostly filled with Calcite. There are sometimes, great solation 
canal in between the cracks with many foscils in them. These foscils 
have been distroyed and the determinations couldn't be made. Only 
Gongeriya and Anisocardis, have been determined raund them. In the 
cavities, there is limestone as honey comb. A calsite vein of 30-40 cm. 
thick, N 26 W directian SW ss• slope has been found (Foto-2). 

92 Geological map of surroundings of nmraş Sinkhole. 



11.2. Underground Geolojy of sinkhole : Sinkhole is seen to be 
formed, approximately on the NW-SE direetion, very near axis. This is 
proved by the geologieal interpretations supported by information got 
from gravity of magnetie measurements of 1 : 200 000 seale made by 
Esso Standard Company (Foto-3) and Bouguer Anomaly map made by 
T.P.A.O. with 1 : 100 000 seale (Foto-4). The north flank of rise brings 
about a senelinale whose axis passes through the neighborhood of 
Alibeyhüyüğü and Dinlendik village. N flank of senelinal shows a sudden 

+ PtRH-. 
~ Negallelts•? 

Klly ~uyosu 

.Fo/o .3 

Esso Slondcrd sii"Kd.nt:Mn 
alwrv#.-

Geological interpretation of Timraş Slnl<hole and Surroundings According to 
Information Obtained From Gravity - magnetic Measurements. 

Folo. 4 
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Bouguer Onomali Map Of Surroundings Of Timraş Sinkhole. 
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Magnetometer Map From The Sky. 

rise which reters to diking there is also a half sinkhole (Yarımobruk) 

which shows failure towards SW, at 5 m. depth with dimensions of 

150 x 175 m. This ajproximately at 4 km. south west of Al i beyhüyüğü 
while south flank of rise goes towards south with a soft inclanation, it 
gets h ı:ı rrler ı:ı fte r Pt line passin<J t hrough Balç ıkhisa r and Avdul village. 
This brings out the closed senelinale with a directian of NW-SE, whose 
axis passes through Alkaran , Balçıkhisa r and Avdul line where inelana
tion is larger is probably a dike line. There is also a diking at the S of 
Kuzucu vi l'l arıe . The flow of underrıround water, according to this, infor
mation is obtained from gravity and magnetic measurements. lt can first 
be vertical to senclinales, axis , afterwords parallel, that is towards 
NW-SE. To get same information about the formatian under water at 
35 m. depth of sinkhole water samples from following viiiage have been 
investigated by barings made by DSi, Alibeyhüyüqü at 8 km. NW of 
Sinkhole, Batum viiiage 7.5 km. NE of Sinkhole, Dinlendik viiiage 7.5 
km. SE of Sinkhole. Kuzucu viiiage 10 km. SE of Sinkhole, Alkaran 11 km. 
SW of Sinkhole, Alibeyhüyüğü, Sinkhole and Kuzucu villaı:ıe are on a line 
approximately in SE-NW directian while Batum, Sinkhole Alkaran are on 
a different line, in NE-SW direction. The correlation made along these 
lines are shown in (Foto-6-7) Accordinq to surface Geology, (Foto-2) 
Cretace limestones on the south of Sinkhole, with a topographic inela
nation nearly horizontal; Leaned to the Battum of Neogene limestone 
125 m. Far from Sinkhole. Since no Cretace limestone is seen till water 
tevel In sinkhole, it may be thought that is because of the diking whlch 
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happens as a result of sudden steepness of the inclanation. Only, along 
th'e contact of Neogene limestone with Cretase limestone (Contact is 
not obvious) no dike is met. 

View of half sinkhole from NW. 

Another vlew of half Sinkhole from SW. 

For this reason, (Foto-6-7) it does not show whether the base of sink
hale is in Cretase or in Neogene. To enlighten this condition, it is useful 
to have a boring, about sinkhole, at least 80 m. deep. This it may be 
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NE-SW Profile Of Timraş Sinkhole of Surroundings. 
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thought that the part of sinkhole below water level is in Neogene and 
taking into consideration the Bouguer Anamali maps, formatian of the 
same level of the wells in Alibeyhüyüğü, Kuzucu and Batum will suit 
each other. Formations of the same levels are shown in (Foto- 8) from 
registrations and samples of Boring. it has been understood that in 
levels below water surface of Sinkhole in Alibeyhüyüğü well, there is 
sand and pebbles with %o12.1 porosity and %o5.3 water sucking neogene 
limestone. Just below Sinkhole's roof level there is a limestone cavity 

'7 m. thich. In Batum well, at the same level just below soft limestone 
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and sand pebble, there is leakage of water. Taking into consideration, 
this permeability condition, it is thougth that water in Sinkhole will have 
a flow towards north, especially Batum, NE. 
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Formations In Neighboring Wells Which Correspond To Water 

Division Of Timraş Sinkhole. 

11.3. Water of Sinkhole and its quality : Timraş Sinkhole is at 65 m. 
depth from the surface A part of 35 m. is filled with water. The deepest 
point is 35 meters. 

The water level of the pit show obvious changes as will be realized 
from water level measurements made at the neighbour viiiage wells (Fo
to-9-10) . Underground water table maps. To prove the level changes, on 
scale has been placed to the Sinkhole on 1964 by DSi. Measurements made 
In 1965, show that the water level of the Sinkhole has been rising since 
march (Foto-12) this rising is greater much more from may to June 20, 
than other months. The water level reaches maximum. In August and the 
rise from march 3 to August, which includes 152 days, is 265 cm. which 
refers to 1.73 cm/day. Beginning from September, water Jevel starts to 
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Water Tabla M ap Of Timraş Viiiage (S November 196S). 
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Water Tabla Map Of Tlmraş VIIIage (S November 196S). 

came down (Foto-11-12). The amount of r ise and fall of the water. Seems 
approximately symetrical on the graphics. We can accept according to 
measurements in 1965, that the coming down of the water level is also 
1.73 cm/day averagely. 

This water lass of the sinkhole per day is averagely 836 m3 taking into 
consideration the geological condition , mentioned above it can be guessed 
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that this water loss is not from a particular part but is in from of leakage 
from the Sinkholes wall. 

; .-- JIJ -r ..ı "'7"""J :i"Er .ıt--.;Q -z;;;-:;7;~ JrrJJ "' 
C.ı4 

1964 Water Observations Of Timraş Slnkhole. 

The changes in water level of the Sinkhole are caused by Çarşamba 
river and water passing through the channels rather than precipitation. 
This is obviously seen both in the precipitation graphics. (Foto-13) and 
graphic of changes in the water level of Sinkhole as an example, fallaw
ing can be stated : There is an increase in the water level change graphics 
of the same month of the same year with the preciptation which reaches 
maximum. Value at the end of February. This is proved to be true from the 
observation of 1965 precipitations. On the other hand, it has been deter
mined from the underground water maps which have been prepared by the 
help of Timraş viiiage wells, Çarşamba river and Sinkhole water level 
measurements, that Çarşamba river feeds the Sinkhole and flow is towards 
the Sinkhole (Foto- 9- 10). 
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1965 Water Observation Sinkhole. 

lt has been found out from water samples analyses that (Foto-14) 
Çarşamba river and water of Sinkhole is of the same class, (C2SıJ. Çar
şamba river water which is different in hardness is (25.50) and Sinkhole 
water (18.75). At the time water samples were taken , sample from Çar
şamba river was taken from Apasaraycık Sinkhole, 26 km. far from Sink
hale becouse there was no water in Çarşamba river channels around. This 
may be the reason of the difference in hardness of the waters . Water 
quality is given in more detail at the report. This water can be used both 
for irrigation and as drinking water. Large amount of fish live in the Sink
hole. 

11.4. Water reservation at the Sinkhole : 

Natural reservation : ls equal to the volume of the water which fills 

the Sinkhole. Timraş Sinkhole is thought to be an eclipse, with the longer 

axis 280 m. and shorter axis 220 m. The average hight of water is 30 m. 

Those the natural reservation will be 145068 m3 this reserve can be higher 

because the large lobby seen on the upper parts of the water level can be 

found below olso. 

Continious reserve : Equals, the amount of water witdrawn, so that 

the water level at the sinkhole will remain constant. If we consider the 

100 



sinkhole asa well which has a hight of 30 m. and diameter 124 m. we can 
calculate the discharge with the following formula. 

O =~14 . k . (H2
- h2

) 

2 .31o~ (+ ) 

fölo. 13 

31 

Precipitation graphic Of Konya in 1964 • 1965. 
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O = Discharge 

k = Permeability coeficient of the formatian which feeds. 

H = Aguifer thickness 

h = Height of water in the well after pumping 

R = Well effect diameter 

r =Well diameter 

R = Discharge which will be found if water level at the sinkhole 
will be !owered 1 m. Taking = 500 meter. 

k = 11 m3/day/m. 

o= 3.14.11 . (30 + 29) .1 = 1477 m3 /day will be found. 
soo 

2.3loçı 124 

According to the rules, above, 265860 m3 water can be drawn from 

sinkhole continuously, during six months. 

11.5. Fluorescein test made at Sinkhole : To determine the direc
tion and speed of the flow at the depth of Timraş Sinkhole with a test, 
a five kg. fluoressein injection to 20 m. depth at the middle of the Sink
hale and fluoressein concentration of the samples taken from different 
points at 20 m. depth of the Sinkhole have been investigated. 

5 kg. sodium floresinat at water has been injected to 20 m. depth 
by a plastic pipe on June 1.1966 at 3.30 p.m. lnjection has lasted 1 O 
minutes. Before this a thick rope has been tied to the plastic pipe having 
a weight of 10 kgr. at one end of the rope. This made the pipe possible 
to remain in vertical position. Taking samples began on June 2.1966 at 
3.30 p.m. and finished at 6 p.m. the first day. On the 3"d of June, because 
of strong south wind samples could be taken only between 12 a.m-2 
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p.m. The determination of fluoresseint concentration have been made 
at the laboratory. With a fluotest apparatus and the fallawing results 
have been taken. 

THE FLORESCEIN CONCENTRATION OF THE SAMPLE 

Samples taken 24 hours after Samples taken 48 hours after 

Sample No. Concentration mgr/ ton Sample No. Concentration mgr/ ton 

.. .. .............. ... ..... .... o 
2 ········· ............ .. . .. ... o 
3 ... ...... ····· · ··············· 15 

4 ········ · ···· · ················ o 
5 .... .. . .. ·················· · ·· 15 

6 ········ · ····················· o 
7 ··················· · ········ · · o 
8 ··· · ·· ······ ·· · ···· ·· ··· · ·· ··· o 
9 ·········· · ··················· o 

10 ...... · ·· ····· · ...... ........ . o 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
12 .............................. o 
13 .. .. .. .... . ... .. . . ············ o 
14 ············· · · . . ... .. ..... . .. 75 
15 ··········· · .................. 75 

······ ·· ·········· ···· ····· 25 
2 · · · · · ·· ·· · ···· · ············ 
3 
4 .......................... . 
5 

6 · ·········· ·· ·············· 
7 ······· · · ··· ·· · ········· ··· 
8 

o 
o 
7 

100 
o 
7 
o 

9 ··························· 25 
10 25 

11.6. Oalification of the results : Samples have been taken from 
the injection region and along a closed orbit, para llel to t he shore and 
75 m. far in June 2ncı. Out of 12 samples in 10 no floresceins has been 
found. Only in two, araund 15 mgr/ton florescein concent rat ion is de· 
termined which is thought to come to this region by a flow in the di
rection of N-E. If the spreading of t he florescein, by diffusion, in 1 day 
in a sphere with an approximat e diamet er of 1 O m. the flow rate will 
be 20 m/ day. 

On the 3'd of June, no qualif ication could be made because of the 
strong wind. In water samples taken from 27- 30 m. depth strong H2S, 

is determined. This condition shows that, under 25 meters, there is a 

pit where aneorobic decay takes place. lt is alsa determined that water 

which enters and leaves the lake is above 27 m. depth . The upper layers 

of water is 22"C while at 20- 30 m. depth the t emperature fal ls to s· 
(Foto-15). 
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Florescein Experiment Made At Timraş Sinkhole. 

lll. Possibility of getting advantage of Timraş Sinkhole : Water 
of Timraş sinkhole as the best qualities of an irrigation water. Cansi
dering the feeding condition of the lake, an amount of water can be 
taken from Timraş Sinkhole in irrigation season. If we take into consi
deration the taliing down of the lakes level th is amount will never 
exceed 1000-1500 m3

• This is only possible with a pump working 16 
hours a day with a capacity 1 lt/ sn. 

Lake can be a storage for fish because lots of fish live in it of 
the reserve of the lake is calculated, it will be found out that it is not 
1450680, but twice as that w ith the l ime stone cavities. If one fish 
lives for 2 m3 of water 1 million fish can be fed in the lake. lt is a great 
advantage for fish to have fresh water in the lake in summer. If orga
nized well , at least 300 000 fish can be obtained in a year. 

Timraş Sinkhole promises a good future both as a touristic place, 
irrigation and fish farm. 

104 


	13-140000037A.tif
	13-140000037B.tif
	13-140000038A.tif
	13-140000038B.tif
	13-140000039A.tif
	13-140000039B.tif
	13-140000040A.tif
	13-140000040B.tif
	13-140000041A.tif
	13-140000041B.tif
	13-140000042A.tif
	13-140000042B.tif
	13-140000043A.tif
	13-140000043B.tif
	13-140000044A.tif
	13-140000044B.tif
	13-140000045A.tif
	13-140000045B.tif
	13-140000046A.tif
	13-140000046B.tif
	13-140000047A.tif
	13-140000047B.tif
	13-140000048A.tif
	13-140000048B.tif
	13-140000049A.tif
	13-140000049B.tif
	13-140000050A.tif
	13-140000050B.tif
	13-140000051A.tif
	13-140000051B.tif
	13-140000052A.tif
	13-140000052B.tif
	13-140000053A.tif
	13-140000053B.tif
	13-140000054A.tif
	13-140000054B.tif
	13-140000055A.tif
	13-140000055B.tif
	13-140000056A.tif
	13-140000056B.tif
	13-140000057A.tif
	13-140000057B.tif
	13-140000058A.tif
	13-140000058B.tif
	13-140000059A.tif
	13-140000059B.tif
	13-140000060A.tif
	13-140000060B.tif
	13-140000061A.tif
	13-140000061B.tif
	13-140000062A.tif
	13-140000062B.tif
	13-140000063A.tif
	13-140000063B.tif
	13-140000064A.tif
	13-140000064B.tif
	13-140000065A.tif
	13-140000065B.tif
	13-140000066A.tif
	13-140000066B.tif
	13-140000067A.tif
	13-140000067B.tif
	13-140000068A.tif
	13-140000068B.tif
	13-140000069A.tif
	13-140000069B.tif
	13-140000070A.tif
	13-140000070B.tif
	13-140000071A.tif
	13-140000071B.tif
	13-140000072A.tif
	13-140000072B.tif
	13-140000073A.tif
	13-140000073B.tif
	13-140000074A.tif
	13-140000074B.tif
	13-140000075A.tif
	13-140000075B.tif
	13-140000076A.tif
	13-140000076B.tif
	13-140000077A.tif
	13-140000077B.tif
	13-140000078A.tif
	13-140000078B.tif
	13-140000079A.tif
	13-140000079B.tif
	13-140000080A.tif
	13-140000080B.tif
	13-140000081A.tif
	13-140000081B.tif
	13-140000082A.tif
	13-140000082B.tif
	13-140000083A.tif
	13-140000083B.tif
	13-140000084A.tif
	13-140000084B.tif
	13-140000085A.tif
	13-140000085B.tif
	13-140000086A.tif
	13-140000086B.tif
	13-140000087A.tif
	13-140000087B.tif
	13-140000088A.tif
	13-140000088B.tif
	13-140000089A.tif
	13-140000089B.tif



