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Betonarme Demirlerinin Korozyonu 

SU M MARY 

Corrosion of Reinforcing Steel in Concrete. 

Hayri V ALÇI N 
Kimya Yüksek Mühendisi 

Corrosion of reinforcing steel in concrete has been discussed in a 
way similar to the underwater and underground corrosions of steel, of 
which the theoretical mechanism is well known. 

The relations of concrete porosity, permeability, water-saturation, and 
electrical resistivity to the corrosive action are discussed. 

In this paper, prevention of corrosion is also pointed out and the 
cautions are discussed under pratical conditions. 

ÖZ ET: 

Betonarme demirlerinin korozyonu, teorik mekanizması iyi bilinen çe· 
liğin su altı ve yeraltı koroıyonuna benzer tarzda ele alınmıştır. 

Korozyonun cereyan tarzını tam olarak izah etmek üzere betonun po
rozite, permeabilite, su doygunluğu ve elektriksel direnci incelenmiştir. 

Makalede korozyonu önleyici tedbirler üzerinde de durulmuş ve bun· 
lar pratik şartlar içinde tartışılmıştır. 

1. G 1 R 1 Ş : 

Beton içine konulmuş bulunan çelik çubukların korozyonu yalnız be
ton mukavemetini azaltmakla kalmaz, bundan daha önemlisi, koroıyon so· 
nucu meydana gelen demir bileşikleri hacim genleşmesi yaparak betonun 
çatlamasına hatta parçalanmasına sebep olur. 

Betonarme çubuklarının korozyonuna, beton yapısı ve dış çevreden ile
ri gelen bir çok faktörler etki yapar. Bu sebeple koroıyon hızı hakkında. 
betonun durumu ve çevre şartlarını gözönüne almaksızın genel limitler 
vermek mümkün değildir. Şunu hemen belirtelim ki, koroıyon hızı bir çok 
hallerde pratikte önemsenmeyecek ölçüde küçüktür. Örneğin : Inşaattan 
önce atmosfer altında bekletilmiş veya dökümden sonraki ilk günlerde be· 
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ton içinde kısmen korozyona uğramış olan betonarme demirleri beton ya
pı için tehlike teşkil etmez. Aksine olarak bu tip koroıyon sonucu demir 
çubuklar üzerir:ıde hasıl olan ince oksit filmi betonarme çubuklarının ade
ransını artırıcı olarak rol oynar. 

Betonarme demirlerinin korozyonu genellikle deniz atmosferine ma
ruz kalan betonlar için tehlikeli seviyelere ulaşır. Bunun dışında, beton 
kalitesi ve çevre şartlarına bağlı olarak bazı özel hallerde de koroıyon 

önem kazanır . Bunlardan en önemlisi muhtelif amaçlarla beton içine ka
tılmakta olan kimyasal katkıların sebep olduğu korozyondur. 

Betonarme çubuklarının korozyonu esas itibariyle elektrolit içindeki 
koroıyon mekanizmasına benzer karakterdedir. Burada elektrolit beton
dur. Dolayısıyle betonarme demirlerinin korozyonu da aynen su altı ve yer 
altı korozyonunda olduğu gibi galvanik koroıyon hücrelerinin teşekkülü ile 
birlikte yürür. 

~: Koroıyon hızına etki yapan faktörleri incelemeden önce, elektrol:t 
içindeki korozyonun elektrokimyasal mekanizması ve elektrolit olarak ele 
alınan betonun fizikokimyasal özelliklerine kısaca değinmek faydalı ola
caktır. 

2. ELEKTROLiT iÇiNDE KOROZYON : 

Bir demir çubuk bir elektrolit içine daldırılırsa, demir atomu iyon ha
linde çözeltiye geçerken elektrolit içinde bulunan hidrojen iyonu da atom 
haline geçer. 

Fe~ Fe+++ 2e 

2H+ + 2e~2H + 

Fe+ 2H+ ~Fe++ + 2H ( 1) 

Bu reaksiyonlardan birincisi anodik, ikincisi katadik reaksiyon olarak 
bir arada yürür. Korozyonun hızı pratikte toplam reaksiyonun hızı ile öl
çülür. 

Halbuki bu reaksiyon hissedilir ölçüde cereyan ettikten sonra, katadik 
bölgelerde teşekkül eden hidrojen atomları metal yüzeyini bir film halinde 
kaplar. Bu olaya katadik polarizasyon denilir. Polarizasyon sonucu kato
dik olayla birlikte anadik olay da durur. K<:>rozyonun devamı, demirin de
polarizasyonu yani demir yüzeyi üzerinde hasıl olan hidrojen filmin in kal
dırılması ile kabi l olur. Depolarizasyon olayı tabiatta başlıca şu iki voldan 
gerçekleşebilir : 

2 H + 1 /2 Oı ~ HıO 

2H~Hı 

(2) 

(3) 

(2) denklemi polarizasyona sebep olan hidrojen atomlarının suda çö
zünmüş olan oksijen ile birleşme denklemidir. (3) denklemi hidrojen atom-
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larının molekül haline geçerek gaz habbecikleri şeklinde reaksiyon orta
mından uzaklaşmasına karşı gelir. (2) ve (3) reaksiyonlarından herhangi 
birinin cereyanı ile polarizasyona sebep olan hidrojen filmi uzaklaştırıl
mış olacaktır. Böylece (1) denklemi yeniden hidrojen atomları hasıl et
mek üzere cereyan edecektir. Şu halde koroıyon hızı pratikte (2) veya (3) 
reaksiyonlarının hızına bağlı olmaktadır. 

içlerinde tabii su ihtiva eden elektrolitler içinde genellikle (2) reak· 
siyonu (oksijen depolarizasyonu) koroıyon hızını tayin eden hakim reak
siyondur. Bu durumda elektrolit içinde çözünmüş veya havadan difüze olan 
oksijen depolarizasyon olayı için kaynak teşkil eder. 

(3) reaksiyonu ile meydana gelen depolarizasyon asidik sular için 
muteberdir. Bu takdirde teşekkül eden hidrojen riıoleküllerinin basıncı ko
laylıkla bir atmosfere erişerek gaz haline gelebilir. Bu sebeple demirin 
korozyonu asit ortamda çok daha süratle vukubulur. 

Yüksk pH derecelerinde özellikle pH > 1 O'dan sonra demirin ko roz
yonu gittikçe azalır. Bu durum hidrojen iyonlarının azlığından değil, koraz
yon sonucu meydana gelen demir hidroksitlerin demir yüzeyinde koruyu
cu bir kabuk yaparak demiri pasifleştirmesinden ileri gelir. Bu şartlarda 

depolarizasyon olayı yalnızca oksijen difüzyonu ile yürür. Deneyler gös
termiştir ki, alkali ortamda demirin korozyonu başlangıçta çok yüksek se
viyede olduğu halde kısa zaman sonra durmaktadır. Korozyonun devamı 
oksit filminin herhangi bir şekilde bozulması ile mümkündür. 

3. BElONUN FiZiKSEL ÖZELLiKLERi : 

Bilindiği gibi beton, kum- çakıl gibi inert agrega ile su ve çimentonun 
karışımından meydana gelir. Çimento su ile birleşince sert ve sağlam kal
siyum silikat ve kalsiyum alüminatları meydana getirir. Beton elektrolit 
özelliğini başlıca bu hidrate çimento bileşiklerinden alır. Agrega koraz
yon olayı bakımından tamamen etkisizdir. 

Betonlar yapılmış oldukları malzemelerin cins ve miktarına göre çok 
farklı fiziksel özellik gösterirler. Betonarme demirlerinin korozyonu beto
nun fiziksel özellikleri ile yakından ilgili olduğundan betonların önemli gö
rülen bazı özelliklerini ayrı ayrı incelemek faydalı olacaktır. 

3.1 Porozite: 

Porozite beton hacminin katı madde ile dolu olmayan kısmı olarak ta
rif edilir. Şu halde porozite beton içindeki sıvı ve gaz ile dolu olan boş
luklardır. 

Powers ve Brownyard beton içinde üç tip porozite tarif etmişlerdir : 

- Beton içindeki jel partiküllerinin arasındaki boşluklar 
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- Jel partiküller ile agrega arasındaki kapiler boşluklar 

- Agregalar arasında hasıl olan büyük boşluklar 

Beton·ıarın toplam porozitesi genellikle su/çimento oranı ile doğru 
orantılı olarak artar. 

3.2 Permeabilite : 

Permeabilite beton içinde birbiri ile irtibatlı olan boşluklar arasından 
sıvıların akma kapasitesidir. Eğer boşluklar birbiri ile irtibatlı değilse per
meabilite temin edemezler. Şu halde permeabilite mutlak poroziteye bağ
lı olmayıp yalnızca efektif poroziteye bağlıdır. 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, permeabilite betonarme demir
lerinin koroıyonuna etkiyen betonun en önemli fiziksel özelliğidir. Zira ko
rozyonun devamı için gerekli olan oksijen atmosferden beton içine birbiri 
ile irtibatlı olan bu boşluklardan taşınır. Bu sebeple geçirgen olmayan bir 
beton içinde koroıyon olayının cereyan etmeyeceği kesin olarak söylene
bilir. 

Permeabilite, belirli boyutlardaki bir numune içinden belirli basınç al
tında geçen suyun miktarı ile ölçülür. Permeabilite katsayısı Darcy ka
nununa göre aşağıdaki denklemle verilmektedir : 

K= 

Burada, 

O (.tl 
ApA 

K: Permeabilite, darcy 

Q: Geçen su hacmi, cm3/sn. 

ı.ı.: Sıvının viskozitesi, santipuvaz 

L : Numunenin boyu, cm. 

Ap: Basınç farkı, atm. 

A: Geçiş alanı, cm2
• 

(4) 

Permeabilitenin efektif poroziteye bağlılığı Kozeny denklemi ile ve
rilmektedir: 

K= 

Burada, 

4 

0 : Efektif porozite 

t: irtibatlı boşluklar arasındaki kanalların kıvrımlılığı 

S : Betonun özgül yüzeyi 

(5) 



Vidal ve Wing isimli araştırıcılar yaptıkları deneylerle beton permea
bilitesinin en çok su/çimento oranı ile artmakta olduğunu ortaya koymuş
lardır. Diğer taraftan agrega biçimi ve ebadı da beton permeabilitesi üze
rinde önemli rol oynamaktadır. Carison incelik modülü 2,25 ve 2,50 olan iki 
ayrı kum ile hazırlamış olduğu düşük dozajlı harçlarda permeabilitenin 
% 42 kadar değişmekte olduğunu tespit etmiştir. Şu halde küçük ebatlı 

agrega ve ince kum kullanılarak permeabiliteyi azaltmak kabil olmaktadır. 

Diğer taraftan bazı kimyasal katkı maddeleri ilavesi ile de beton per
meabilitesi azaltılabilmektedir. Son yıllarda bu amaçla pek çok kimyasal 
katkı maddeleri geliştiri .lmiştir. Bunlardan en çok kullanılanları su azaltıcı, 

işlenebilme özelliğini artırıcı ve beton hava boşluklarını azaltıcı katkı mad
deleridir. 

Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, beton permeabilite
sini azaltan katkı maddeleri aynı zamanda betonarme demirlerinin koraz
yonunu da azaltıcı olarak rol oynarlar. Ancak bazı katkı maddelerinin beto
narme demirleri üzerine doğrudan doğruya korozif etkide bulunacakları 

gözden uzak tutulmamalıdır. 

3.3 Su Doygunluğu : 

ister jel boşluğu, ister kapiler boşluğu olsun, beton içindeki boşluklar 
genellikle su ile doludur. Bu su, beton cinsine bağlı olarak kalsiyum hid
roksit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve eğer varsa beton içine 
katılmış diğer tuzları ihtiva eder. 

Betonda su iki şekilde bulunur : 

- Buharlaşmayan su. (Bu su çimento partikülleri tarafından kimyasal 
olarak bağlanmıştır) 

- Buharlaşabilen su (*) 

Su doygunluğunda ölçü olarak buharlaşabilen su kullanılır. Betonların 

su doygunluğu O ile 100 arasında değişir. Beton su ile temasta olduğu za
man betonun bütün boşlukları su ile dolar. Bu durumdaki betonun su doy
gunluğu 100'dür. Su altında olmadığı halde doygun rutubet ile temasta olan 
bE:tonların da su doygunlukları 100'e yakındır. 

3.4 Çözünmüş Oksijen: 

Betonun su doygunluğu 100'ün altında kaldıkça beton içindeki boşluk

ların su ile dolu olmayan kısımları su buharı ve hava ile doludur. 

(•) Burada normal atmosfer sıcaklığındaki buharlaşma söz konusu edilmektedir. Be
ton içinde kimyasal olarak bağlı olan suyun da yüksek sıcaklıkta kızdırılarak uzak-
laştırılması mümkündür. · 
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Bilindiği gibi hava ile temas eden sular, sıcaklıkları ve ihtiva ettikleri 
tuz miktarına bağlı olarak bir kısım oksijeni içlerinde çözerler. Çözünmüş 
tuz miktarı ve sıcaklık arttıkça suların çözmüş oldukları oksijen azalır. 

Yukarda bahsedilmiş olduğu üzere betonarme demirlerinin korozyonu 
için en önemli unsur beton içine oksijen difüzyonudur. Oksijenin yegane 
kaynağı hava olduğuna göre, su doygunluğu düşük olan betonlarda oksijen 
difüzyonunun daha kolay olacağı ve korozyonun şiddetfeneceği açıktır. 

3.5 Elektriksel Direnç : 

Bir betonun elektriksel direnci buharlaşabilen su muhtevası ile (top
lam porozite ve su doygunluk derecesi) ihtiva ettiği suyun çözünmüş katı 
madde miktarına bağlıdır. 

Beton özdirenci, porozite ve su doygunluğu arasında ampirik olarak 
şöyle bir denklem bulunmuştur : 

R= Rw (6) 
rfl0m 

Burada, 

R: Beton özdirenci 

O": Setonun su doygunluğu 

Rw: Beton içindeki suyun özdirenci 

0: Porozite 

m: Katsayı 

Denklemin tetkikinden anlaşılacağı üzere beton özdirencinin artması 
için, düşük porozite, düşük su doygunluğu ve beton içindeki suyun özdiren
cinin yüksek olması gerekir. 

Beton özdirenci, betonarme demirlerinde söz konusu galvanik koraz
yon hücrelerinin çalışması bakımından çok önemlidir. Beton elektriksel di
renci azaldıkça korozyon hücrelerinin elektrolit içinde iyon transferi ko
laylaşacak diğer taraftan Ohm kanunu gereğince geçen akım şiddetinde 
de artış olacaktır. 

4. BETON iÇiNDE KOROZYON MEKANiZMASI : 

Betonlar alkali karakterde olduğundan, betonarme demirl~rinin koroz
yonu için beton içinde oksijenin bulunması mutlaka gerekli olan en önemli 
faktördür. Beton içinde klorür ve diğer iyonların mevcudiyeti korozyon hı

zını artırmakla beraber korozyonun cereyanı için mutlaka gerekli değildir. 

Beton içinde korozyon hücreleri bazı bölgelere diğerlerinden daha çok 
oksijen difüze olması ile doğar. Bu durum şu sebeplerle ortaya çıkar : 
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- Beton içinde su doygunluğu az olan bölgelere atmosferden hava di
füzyonu daha fazladır. 

- Oksijenin sudaki çözünürlüğü, çözünmüş katı madde muhtevasına 
göre farklıdır. 

- Betonarme demirleri, betonun muhtelif kısımlarında atmosfere muh
telif uzaklıkta bulunur. 

Şu halde su ile, özellikle deniz suyu ile, temas eden betonlarda koraz
yon olayı şöyle cereyan eder : Beton yapı suyun püskürmesine veya dalga
Ianna maruz kalıyor ise, beton yüzeyinde tuz birikmesi vukubulur. Zira su 
içinde bulunan tuzlar suyun buharlaşması sonucu tuzlarını beton içinde bı
rakır. Tuz miktarı dalga etkisi, rüzgar yönü ve kuvveti ve beton yapının bi
çimine göre muhtelif bölgelerde farklıdır. Yine bunun gibi betonun muh
telif kısımlarının su doygunluğu da değişik olabilir. Setonun satıh özelliği 
- cilalı veya pürüzlü oluşu- rüzgar, güneş, relatif rutubet ve su çizgi
sinden yüksekliğine göre betonun su doygunluğu yer yer değişiklik gös
terir. Böylece fazla oksijen alabilen bölgeler katot, daha az oksijen alabi
len bölgeler ise anot olur. 

Beton sathında bulunan tuzlar kapilerler içine difüze olarak beton için
de daha az konsantre olan boşluklara doğru çekilirler. Dolayısıyle beton 
boşluklarındaki sular gittikçe daha tuzlu hale gelir. Su çizgisi üzerinde bu
lunan betonların su doygunluğu 100'den küçük olduğundan bu bölgelerde 
atmosferden oksijen difüzyonu daha çoktur. Difüze olmuş oksijen, kapiler 
boşluklar içindeki suda çözünür. Tuz yüzdesi az olan boşluk suyunda çözün
müş oksijen daha fazla, aksine olarak tuz yüzdesi çok olan bölgelerde da
ha azdır. Şu halde, beton içinde yüksek tuz/düşük oksijen ihtiva eden böl
geler anadik bölgeleri teşkil eder. Koroıyon bu bölgelerde vukubu
lur. Düşük tuz/yüksek oksijen ihtiva eden bölgeler ise katadik böl
geleri meydana getirir. Anadik ve katadik bölgeler birbirinden 50 cm. ila 
3 m. uzaklıkta olabilirler. Daha uzak bölgeler arasında korozyon akımları

nın teşekkülü beton direnci sebebiyle söz konusu değildir. Daha yakın böl
geler arasında ise, oksijen konasantrasyonu veya su doygunluğu farklılığı 
galvanik hücre ve potansiyel farkı teşekkülüne yeterli olamaz. 

4.1 Deniz Atmosferinde Korozyon : 

Betonarme demirlerinde koroıyon daha çok deniz atmosferine maruz 
kalan betonlarda kendini gösterir. Korozyon sonunda böyle bir betonda şu 
tipik olaylara rastlanır : 

- Koroıyon derin oyulmalar halinde olur. Oyuklar betonarme demir
lerine kadar devam eder. 

- Genellikle su çizgisi altında kalan bölgelerde korozyon olmaz. 
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- Korozyona uğramış bölgelerde beton permeabilitesi artar ve mu
kavemet gittikçe azalır. 

- Korozyonun çok olduğu bölgelerde önemli miktarda deniz tuzları
nın absarbe edilmiş olduğu görülür. Tuz miktarı beton sathında en 
çoktur derinlere doğru azalır. 

- Dalga veya med·cezir etkisinde kalan bölgelerde tuz miktarı mak
simum değere ulaşır. Koroıyon olayı en çok bu bölgelerde kendi
ni gösterir. 

- Bir referans elektroduna karşı demir/beton potansiyeli ölçülecek 
olursa, betonarme demirleri üzerinde anadik ve katadik bölgelerin 
hasıl olduğu tespit edilebilir. 

- Beton elektriksel öz direncinin düşük olduğu bölgelerde koroıyon 
olayı daha şiddetlidir. 

4.2 Su Altında Betonarme Demirlerinin Korozyonu : 

Su altında bulunan beton bünyesine atmosferden hava difüzyonu söz 
konusu değildir. Zira bu durumda bütün beton boşlukları su ile doludur. 
Bu şartlar altında koroıyon olayı suda çözünmüş oksijenin difüzyonu ile 
daha yavaş olarak cereyan eder. 

Yukarda bahsedildiği üzere, koroıyon hücreleri farklı oksijen konsant
rasyonu sebebiyle teşekkül ederler. Beton içinde mevcut olan yüksek al
kali ortamda satıhtan uzaklaştıkça oksijen konsantrasyonu · azalır. Ancak 
bu durumda hasıl olan potansiyel farkı korozyonun devamına yetmeyecek 
kadar küçük kalır. Dolayısıyle , tamamen su altında kalan betonarme demir
lerinde pratik ölçüler içinde koroıyon olayı cereyan etmez. 

4.3 Katkı Maddelerinden ileri Gelen Korozyon : 

Beton içine muhtelif amaçlarla katılmakta olan kimyasal katkı mad
deleri koroıyon bakımından değişik etki gösterirler. Porozite ve permea

biliteyi azaltan katkı maddeleri korozyonu azaltıcı olarak rol oynarlar. Bu

na rağmen içlerinde iyon ihtiva eden katkılar beton öz direncini azaltacak

larından betonarme demirlerinin koroıyonunu artırıcı olarak rol oy

narlar.( *) 

(*) Piyasada satılan beton katkı maddeleri genellikle patent formüller olduklarından 

bunların korozyonu hakkında genel bir hüküm vermek mümkün değildir. Katkı mad
deleri bileşiminde, betonarme demirlerinin koroıyonuna sebep olan aksidan mad· 
deler, kuwetli elektrolit hasıl eden maddeler ve pH'yı azaltıcı asidik maddelerin 
kullanılmamasına firmalarınca dikkat edileceği muhakkaktır. Buna rağmen bu madde
ler kullanılırken, yan tesir olarak korozyona sebep olmalarının mümkün olduğu göz
den uzak tutulmamalıdır. 
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Sodyum klorür ve kalsiyum klorür gibi klorür iyonu ihtiva eden katkı 

maddeleri, klorür iyonlarının anodik depolarizatör olarak etki yapması se
bebiyle daha çok tehlikelidir. Yurdumuzda beton katkı maddesi olarak, pri
zi çabuklaştırmak ve soğukta betonlama yapmak üzere genellikle kalsiyum 
klorür kullanılmaktadır. Bu tuz klorür iyonu ihtiva etmesi sebebiyle beto
narme demirlerinin koroıyonunu artırıcı olarak rol oynar. Ancak bu hu
sus yukarda bahsedildiği üzere, esas itibariyle beton rutubetine ve oksi-
jen difüzyon hızına bağlıdır. · 

5. KOROZYONU ÖNLEYiCi TEDBiRLER : 

Betonarme demirlerinin koroıyondan korunması demirlerin tam izo
lasyonu ile kabildir. Bu metot uzun zamandanberi bilinmekte ve uygulan
maktadır. Buna rağmen betonarme demirlerinin izolasyonu için ekonomik 
şartlar altında henüz uygun bir madde bulunamamıştır. izolasyon için kul
lanılan madde, en az beton kadar mukavemet göstermeli ve betonarme 
demirleri aderansını hiçbir şekilde azaltmamalıdır. Bu amaçla daha çok 
yüksek dozajlı harç veya çimento şerheti kullanılmaktadır. 

Yukarda bahsedildiği üzere, betonarme demirlerinin korozyonunda be
tonun permeabilitesi en önemli rolü oynamaktadır. Bu sebeple korozyonu 
önleme tedbirleri genellikle beton permeabilitesini azaltınayı hedef alır. 
Bilindiği gibi, granülometrinin iyi seçilmesi, dozajın artırılması, su/çimen
to oranının azaltılması ve uygun hava katkı maddesi kullanmak, bunun dı

şında betonu tyi vihre etmek suretiyle beton permeabilitesini azaltmak 
mümkündür. Ne var ki, beton permeabilitesinin hangi limit seviyede tutul
ması halinde yeterli olacağı tam olarak ortaya konulmamıştır. Diğer taraf
tan çimento dozajını artırmak ekonomik sebeplerle, su/çimento oranını 
azaltmak beton işlenebilme kıvamı yönünden pek fazla değiştirilemez. Şu 
halde düşük permeabiliteli beton yapmak suretiyle betonarme demirleri
nin korozyonu tamamen önlenememekle beraber büyük ölçüde azaltılabilir. 

5.1 Mevcut Bir Yapıda Korozyonun Durdurulması: 

Betonarme demirleri korozyona uğramakta olan bir yapıda ~orozyonun 
önlenmesi güç, bazı hallerde ise imkansızdır. 

Bu takdirde korozyon olayını durdurmak üzere iki yol bilinmektedir : 

- Betonu, hava difüzyonunu önlemek üzere geçirimsiz bir kaplama lle 
izole etmek. 

- Setonun her yanını her zaman su ile doygun halde tutmak. 

Bu önleme metotlarından birincisi daha pratiktir. Beton sathı üzerin
de 0,2-0,3 mm. kalınlığında herhangi bir plastik boya uygulamak suretiyle 
beton içine oksijen difüzyonu, dolayısıyle betonarme demirlerinin korozyo· 
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nu tamamen durdurulabilir. Burada dikkat edilecek husus, yalnızca koroz· 
yona uğrayan bölgelerin (anodik bölgeler) kaplanmasının son derece teh
likeli olduğudur. Böyle yapıldığı takdirde koroıyon olayı daha da şiddet

lenir. 

5.2 Katadik Koruma : 

Korozyonu önleyici en emin tedbir katadik korumadır. Bir doğru akım 
kaynağından katadik bir akım uygulayarak betonarme demirlerini katot ha
line getirmek mümkündür. 

Katadik korumada gerekli akım, yapının biçim ve büyüklüğüne bağlı

dır. Betonarme demirlerinin toplam sathı akım miktarına etki yapan en 
önemli faktördür. Diğer taraftan beton içine oksijen difüzyon hızı ve be
tonun öz direnci de akım miktarını etkiler. 

Katodik korumada ana prensip, betonarme demirlerinin her noktasında 
katodik koruma için gerekli limit potansiyelin temin edilmesidir. Bu amaçla 
akım bir noktadan uygulanacağı gibi, yapının biçimine ve arazi şartlarına 

göre bir kaç noktadan da uygulanabilir. Teorik prensibi çok basit olan bu 
metodun uygulanması koroıyon mekanizmasına tam hakim uzman personeli 
gerektirir. Katodik koruma metodunun diğer korozyonu önleme tedbirlerin
den üstünlüğü, bu metodun tam emniyet sağlaması ve ekonomik oluşudur. 
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Taban Şekillerinin Kinetiği <·> 

CINEMATiOUE DES CONFiGURATiONS DE FOND 

ÖZ ET: 

«Taban şekillerinin kinetiği» isimli çalışma, gerek tek bir tanenin ge
rekse taban şekillerinin hareketleri esnasındaki özelliklerini incelemek
tedir. 

Dane hızını belirlemek için kumları aktiflemek gerekmiştir. Böylelik
le daha basit teknikler kullanarak sonuca gitmek mümkün olabilmiştir . 

Araştırma gayet ilgi çekici yenilikler getirmektedir. Buna göre dalga
cıklar ile basamaklar arasındaki geçiş devresine ait düzgün tabanın teşek
kül nedeni belirlenebilmiştir. Dalgacık ve basamak hızlarının tek danenin 
hızından daha büyük olduğu da varılan sonuçlardan diğeridir . 

Çalışma hareketli tabanın değişik yönlerden özelliklerini de ele ala
rak bunları tarifiemiş ve sınıflandırmıştır. 

Resume 

Le probleme du mouvement des materiaux salides sur un fond mobile 
avait ete etudie ulterieurement. Cette etude se portait sur l'evolution de 
la resistance des fonds en tanetion d'un parametre .. f, defini comme 
etant le quotient des nombres de Froude se rapportant au diametre du 
grain en mouvement et le nambre de Reynolds relatif a la vitesse de chute. 

La presente etude se rapporte au mouvement des configurations de 
fond . Une comparaisan de leur vitesse avec la vitesse d'un grain de ma
teriau solide a conduit aux conclusions suivantes. 

1 - La vitesse des configurations est superieure a la vitesse des 
grains de sable en mouvement sur le fond. 

2 - ll existe un etat de l'ecoulement auquel correspond une egalite 
des deux vitesses. A celui-ci correspond l'etat plat des fonds depourvu de 
configurations. Ce phenomene est appele •le phenomene de la planifica
tion du fond». 

3 - A chaque categorie de configurations correspond une loi difte-
rente de forme : · 

~ = f f.JL_) 
Uo \ W 1 

Celle-ci est explicitee graphiquement et presentee en forme de diagramme. 

(*) Bu inceleme TBTAK'in desteği ile yürütülmüştür. 
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Kabul Edilen isaretlerin Listesi , 

j Hidrolik eğim 

h Su derinliği 

e Suyun harareti 

p Suyun özgül kitlesi 

ı.ı. Suyun viskozitesi 

Dm, D35, D65, D90 Hareketteki taban malzemesinin karakteristik çapları 

ıu' Taban malzemesinin su altında ölçülen karakteristik 
özgül ağırlığı 

w Taban malzemesinin çökme hızı 

U Suyun ortalama hızı 

g Yer çekimi ivmesi 

SF Froude sayısı 

SF. Dane Froude sayısı 

SR Reynolds sayısı 

sR. Dane Reynolds sayısı 

SRw Reynolds oturma sayısı 

U. Sürtünme hızı 

U'. Dane sürtünme hızı 

U". Taban şekline at~edilen sürtünme hızı 

U'·ı Tabanda ölçülen dane sürtünme hızı 

U"·' Tabanda ölçülen ve taban şekline atfedilen sürtünmo 
hızı 

R Hidrolik yarıçap 

R' Daneye atfedilen hidrolik yarıçap 

R" Taban şekline atfedilen hidrolik yarıçap 

R'ı, R"ı Tabanda ölçülen hidrolik yarıçaplar 

-r Kesme gerilmesi, taşıma gücü 
u Noktasal hız yatay 

v Noktasal hız düşey veya OY ekseni istikametinde 

w Noktasal hız düşey veya OZ ekseni istikametinde 
ep Su altında hareketli malzemenin denge açısı 

Co Kazınma katsayısı (drag coefficient) 
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TA.BAN SEKiLLERiNiN KiNETiGi • 

1-GiRiŞ 

Taban şekillerinin taban üzerindeki hareketi, üzerinde en az durulan 
konulardan birisi olmuştur. Genellikle, mühendislikte tabanın akıma gös
terdiği direnç bahis konusu olduğundan araştırmalar bu gayeye yöneltil
miştir. Halbuki direnç, tabanın durumu ile yakından ilgilidir ve taban de
ğiştikçe ona bağlı olarak değişir. Dolayısıyle taban hareketlerinin üzerinde 
daha dikkatle durulması gereği ortaya çıkmış ve bu yönden konu yeniden 

·ele alınmıştır. 

Kohezyonsuz bir malzeme ile kaplı bir taban üzerinde yer alan bir sıvı 
akımını gözönüne alalım. Derinlik boyunca hızın sabit bir değeri yoktur. 
Tabana yakın noktalarda hız değerleri küçük, su yüzüne yakın yerlerde de 
büyüktür. Türbülansı gözönüne alacak olursak su zerrelerinin, suyun orta
lama hızına göre hızları bu ortalama hızdan küçük veya büyük değEirler 
alabilir. Taban malzemesinin hareketini sıvının hareketine kıyaslayacak 

olursak ortaya çıkacak tablo gerçekten ilginçtir : 

1 - Tabanda genel bir hareket vardır. Bu hareket tabanın blok ha
reketidir ve izafidir. Dalgacık ve basamaklarda membadan mansaba, ters 
basamaklarda mansaptan memba yönüne doğrudur. 

2 - Tek kum danesinin hareketi blok hareketten ayrılır. Kum da
nelerinin müşterek hareketi blok hareketi meydana getirmekte ise de tek 
kum danesi ayrıca kişisellik gösteren bir hareket yapar. Bu iki hareketin 
birbiri ile ilgisi bulunmalıdır. Böyle bir ilginin belirlenmesi halinde birçok 
boşlukların doldurulacağı be~lenebilir. 

Taban şekillerinin hareketi yakından incelendiği zaman bunun taban 
şekli ile yakından bağlantılı olduğ,u görülmektedir. Yani dalgacıkların ha
reketi basamaklarınkinden onunki de ters dalgacık veya ters basamaklar
dan farklıdır. Bunların nasıl bir kanun ile değiştikleri, üzerinde durulması 
gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca taban şeklinin or
talama hızı tarife muhtaç bir konudur. Zira bu hız değişkendir ve şeklin 
doğuşundan başlayarak kayboluşuna kadar sürekli olarak birbirinden çok 
farklı değerler alır. 

Bir akarsuyun tabanında görülen dalgDianmalar adeta canlı bir bünye 
göstermektedir. Bunlar doğmakta, çağalmakta ve yok olmaktadır. Olayın bu 
yönden de açık seçik tarifini yapmak gerekecektir. 



Nihayet bu karmaşık bünye içinde tek bir rüsup danesinin durumu in
celenmesi gerekli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bu hususlar 
açıklığa kavuştuktan sonra hepsinin sentezinin yapılması ve bir sonuca 
varılması icap eder. Bu sonuç taban hareketinin ana kurallarını meydana ÇI· 

kartması bakımından önemlidir. 

Dalgaların kinematik bakımından etüdü etkenierin karmaşıklığı bakı

mından ancak kalitatif olabilmektedir. Matematik kurallarından faydalanı
larak böyle bir etüdün içine girebilmek mümkün olamamıştır. 

Konu aşağıdaki bölümlerde ayrıntıları ile ele alınacaktır. 

2 - DENEY TESiSLERi VE DENEVLERiN YAPILIŞI : 

2.1 - Geniş Kanal : 

Geniş kanalın özellikleri aşağıda verilmiştir: 

Kanalın Beslenmesi : Kanal açık hava laboratuvarlarındaki 2000 m3• 

lük yeraltı haznesinden beslenmektedir. Buradan bir tulumba ile yükselti
len sular ewela küçük bir hazneye gelmekte buradan yeter uzunluktaki 
bir kanala alınmaktadır. Türbülansı önlemek için haznenin üstü delikli saç
tan bir perde ile örtülüdür. Sular bu delikten geçerek tulumbanın yaptığı 
çevrintilerden temizlenir, bundan sonra yatay kısma girer ve bu kısmın 

başındaki özel iki ızgarayı geçer. Bu ızgaralar Şekil : 2.2.'de (A) ile gös
terilmiştir. Ölçüm kanalına giren sular böylelikle tamamen sakinleşmiş 
olacaktır. Bu ' kanalın nihayetine debi ölçmeye yarayan C savağı yerleş

tirilmiştir. c savağına gelinceye kadar su ipçiklerinin birbirlerine tama
men paralel hale geldikleri deneysel olarak tahkik edilmiştir. Bu şart de
bi ölçümü için gereklidir. (C) savağı normal ince kenarlı bir savaktır. Ka
librajı özel olarak laboratuvarda yapılmıştır. Su seviyesi savak yaklaşım 
alanı haricinde mikrometreli bir limnimetre yardımıyle ölçülmektedir. 

Savağı terkeden sular bir söndürme havuzuna dökülmekte ve bura
dan da ızgaralar vasıtasıyle sakinleştirilerek kanala verilmektedir. 

Kanalın girişinde su ipçiklerini birbirlerine paralel yapabilmek gaye

siyle çift ızgara kullanılmış ve bunların eğimleri deneysel yoldan belirlen

miştir. Memba ızgarası A ızgarasına ~enzer yuvarlak kesitli betonarme de

mirlerinden faydalanarak meydana getirilmiştir. Mansap ızgarası bir 

saç levha üzerine 1 sm. çapında delikler açılmak suretiyle yapılmıştır. Gi

riş sistemi bu haliyle tatmin edici şekilde çalışmaktadır. Kanal dikdörtgen 

kesitlidir. Özel şekilde inşa edilmiştir; kenarları şablon yardımıyle ve iti

na ile mermer masada döküldüğünden su ile temasa gelecek yüzler tama

men düzgündür. Prefabrikasyon yolu ile elde edilen plaketler kanalın taba-
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nını teşkil edecek olan platformun kanariarına aletle yerleştirilmiş ve ke
netlenmiştir. Cidarların oynamaması için üstten yer, yer profil demirleriy
le bağlamalar yapılmıştır. Kanal cidarlarının kalınlığı 4 cm.'dir. 

Kanal tabanı özel şablonlar ile yerine dökülmüştür ve sabit 1 = 0,001 
eğimini haizdir. Bu eğim deney icaplarına göre değiştirilmiştir. Taban ge
nişliği 0.90 m.'dir. 

Kanal hidrolik karakteristikleri tam olarak ölçecek şekilde donatılmış· 

tır . Bu donanımdan tafsilatıyle bahsedilecektir. 

Şekil: 2.2. 

Su Seviyelerinin Ölçülmesi : Su seviyelerinin ölçülmesi mikrometre
li limnimetreler vasıtasıyla yapılmaktadır. Kanal üzerinde bunlardan iki 
ayrı grup mevcuttur. Birinci grup kanal üzerindeki bağlamalara tespit edil
miştir. Bunlar dört adettir; öyle ayarlanmışlardır ki, hepsi tabana değdikle
ri zaman göstergeler O'da olsun. Demek ki, limnimctreler sıfırda iken 
j = 0,001 eğimini göstereceklerdir. Limnimetreler membadan mansaba doğ
ru numaralandırılmışlardır. Membadaki limnimetrenin numarası 1 mansapta
kinin 4'dür. Şekil : 2.3 'te 1 numaralı limnimetre ve Şekil : 2.4'de de 4 nu
maralı limnimetre görülmektedir. 
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ikinci grup limnimetreler kanalın dış kenarına konulmuştur. Ölçümler 
bunlar vasıtasıyle ve suyun yüzünün dalgalı olması halinde dahi yapılabi
lecektir. Bu tip limnimetreler DSi laboratuvarlarınca geliştirilmiş bir özel 
ölçüm silindiri içine konulmuş~ur. Şekil : 2.3 ve 2.4'te limnimetreler gö
rülmektedir. Şekil : 2.5'te şematik olarak ölçüm silindiri gösterilmiştir. 
Silindirin tabanında içindeki suyu boşaltmaya yarıyacak bir lastik boru 
mevcuttur. Yı kama işlemi de bu boru aracılığı ile yapılır. 

Şekil: 2.3 

Kanal nihayetine bir ayar kapağı konulmuştur. Kapak Şekil : 2.4'te 
görülmektedir. Su seviyesi bu kapak vasıtasıyle .ayarlanmaktadır. 

Sızdırmazlık madeni kısım ile beton cidarlar arasına yerleştiril

miş bulunan lastik sızdırmazlık contaları ile yapılmaktadır. Kapak bir ni
hayetsiz vida ve bunun hareket ettirdiği bir dişli mil sayesinde istenilen 
vaziyeti alabilir. · 

Gerek seviye ayarlanmasında gerek kanalda ilk hareketi teminde en 
büyük rol bu kapağa düşmektedir. 

Suyun harareti özel termometre ile deneyierin başlangıç ve bitiminde 

tespit edilerek deney föyüne kaydedilir. 
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Her deney nihayetinde özel bir sehpaya monte edilmiş olan bir fotoğ
raf makinesi yardımıyle taban şekillerinin fotoğrafı alınmaktadır. 

Taban şekillerinin kinematik ve geometrik özellikleri de ayrıca ölçül
mektedir. Dalgaların hızını tespit için kanal üzerine bir kartezyen koordi
nat sistemi yerleştirilmektedir. Bu sistem basit bir çerçeve içine gerilmiş 
naylon ipierden ibarettir. Böylece çerçeve kenarları 10 sm. olan küçük kare-

Şekil: 2.4 

lere bölünmüş olur. Çerçeve kanal üzerindeki özel yerine yerleştirilir ve 
bir gözlemci bir dalganın tepesini bir çekül yardımıyle koordinat sistemi
ne bağlar. Bundan sonra dalgacık tepesinin hareketi kronometre yardımıyle 

takip edilmektedir. 

Çerçevenin boyutları 98 X 100 cm . olarak seçilmiştir. Kanal cidarları 

üzerinde teşkil edilmiş olan yuvasına oturur. Dalgacığın geometrik karak

teristikleri aşağıdaki şekilde ölçülmektedir. Özel bir mikrometrik sistem 

yardımıyle dalganın kanal ekseni boyunca boyuna kesiti nokta, nokta çı

karılmaktadır. Böylece ve yatay bir taban üzerine çizilen 1 = 0.001 eğimli 

bir doğrudan itibaren dalganın en yüksek ve en alçak noktalarını bulmak 

mümkün olabilir. 
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Şekil: 2.5 

2.2 - Dar Kanal : 

Bu kanalın özellikleri Şekil : 2.6'da verilmiştir. Gerek ölçüm, gerek 
besleme tesisleri 2.1 bölümünde açıklandığı gibidir. Bu kanal içinde yapı
lan deneyler geniş kanaldaki deneyler ile karşılaştırılarak cidar etkisi hak
kında bir fikir edinmek mümkün olabilecektir. 

2.3 - Deneylerde Kullanılan Malzeme : 

Deneylerde değişkenierin adedini mümkün mertebe azaltmak şarttır. 

Bu bakımdan kullanılacak olan hareketli malzemenin homogen olması ge
reklidir. Bu homogenlik gerek granülometride gerekse özgül kitlelerde aran
malıdır. Dolayısıyle araştırma kanalına ithal edilecek olan kumün ocakları 
dikkatle taranmış ve }_'Ukarda bahis konusu edilen hassaları kısmen haiz 
iki malzeme bulunmuştur: 

Sultan Çiftliği kumu ve Terkos Gölü Çamlık mevkii kumu. Yapılan tet
kikler sonunda çamlık kumunun bünyesinde değilse bile çevresinde fazla 
miktarda pislik görüldüğünden Sultan Çiftliği kumunda karar kılınmıştır. 
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Deneyler bu malzeme ile ve bundan eleme yolu ile çıkartılan benzer 

malzeme ile yapılmıştır . Kullanılan kumların özellikleri Tablo : 2.0'dadır. 

TABLO: 2.0 

HAREKETLi MALZEMENiN ÖZELLiKLERi 

Malzemenin 035 Dm 065 090 f)J w,s w90 
cinsi mm mm mm mm t / m3 m/ sn m/sn 

Sultan Çiftliği kumu 

. No. 2 0.335 0,40 0,42 0.55 1.61 0.053 0.063 

. No. 3 0.65 0.76 0.84 1.05 1.61 0.130 0.142 

. No. 5 0.26 0.35 0.45 1.61 

Granülometre çok dar hudutlarda değiştiğinden taban şekillerinde 

herhangi bir deformasyon görülmemiştir . Şekil : 2.7, 2.8, 2.9 granülometri 

eğrilerin i göstermektedir. 
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2.4 - Deneyterin Yapıtışı : 

Bir deneyin tam olabilmesi için şu şartların yerine gelmesi lazımdır: 

1 - Deney başlangıç şartlarının sabit kalması 

2 - Kanalda üniform akımın teşekkül etmesi 

3 - Taban şekillerinin tam olarak teşekkül etmesi 

Bu şartlar üzerinde önemleri dolayısıyle ayrı, ayrı durmak lazımdır. 

2.41 - D e n e y B a ş I a n g ı ç Ş a r t I a r ı : 

Deney kanalı tabanı üzerine hareketli malzemenin serilmesinde özel 
bir teknik kullanılmıştır. Kanal boyunca daima aynı noktalara yerleştirifrnek 
üzere şablonlar yaptırılmıştır. Bunların üst kenarlarından geçen hattın 

eğimi 1 = 0.001'dir. Şablonlar 1.00'er metre aralıkla konulmuştur. Araları 

etüt edilen hareketli malzeme ile doldurulmuş ve şablonların üst seviyesi 
itibariyle tesviye edilmiştir. Böylelikle elde edilen tabanın eğimi şablon
lar ile tarif edilmiş bulunan eğimdir. Hareketli malzemenin membadaki 
derinliği (d = 40 cm.) mansaptaki derinliği ise (d = 36 cm.) olarak seçil
miştir. Bu derinlikler öyledir ki, taban şekilleri dolayısıyle yer alan oyul
malar beton tabanı bulmasın. Her deney nihayetinde taban malzemesi yu
karda tarif edilen usul yardımıyle yerine yerleştirilmektedir. 

Kanala su, mansap taraftan ve gayet tedrici olarak verilmektedir. Bu
nun için özel bir tulumba kullanılmaktadır. Kanal geçireceği debiye teka
bül eden seviyeden çok daha derin bir su ile doldurulduktan sonra Q de
bisi membadan verilir. Mansap ayar kapağı tedricen açılır ve deney şart
ları elde edilineeye kadar gerekli ayarlamalar yapılır. 

2.42 - K a n a I d a Ü n i f o r m A k ı m ı n T e ş e k k ü I ü : 

Bilindiği gibi tatbikatta üniform akım elde etmek çok müşkül bir iştir. 
Hele laboratuvar kanallarında daha da büyük müşkülat ile karşılaşılır. Ta
banın hareketli olması dirençleri değişken hale koyduğundan olay büsbütün 
karışır . DSi laboratuvarındaki deney kanalında tatbik edilen çalışma tarzı 
ve elde edilen sonuçlar aşağıda sırasıyle anlatılmıştır. 

1 - Taban Kırışıksız, Düz : 

Mansaptaki ayar vanası ile oynayarak su seviyesi tabana paralel hale 
getirilir. Bu anda akım üniformdur. Debinin nispeten küçük olması halinde 
ilk anda akım üniform akıma yaklaşılabilmektedir. Daha büyük debilerde 
1 ve 4 numaralı ölçüm aletlerinde 0.5 mm . . fark ile seviyeler tutturulabil
miştir. (Ölçümler daima ortadaki ölçüm aletleri yardımıyle yapılmıştır. 
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2 - Taban Kırışıklı : 

Taban şekilleri teşekkül etmeğe başlar başlamaz seviye değişir. Bun
da pürüzlüğün artması rol oynamaktadır. 

Fakat t aban şekiller i üzerinde h 
oranı i le beraber (j) nin de et· 

D 
kisi bulunduğundan memba seviyesindeki yükselme mansap seviyesinden 
daha fazla olur ve (j) artar. Bu olay akımın üniform olma özelliğ i ni kaybet
tirir. Dolayısıyle mansap seviyesi yükseltilerek eğim islah ed i lebil ir. Ha
kikat halde bu manevra gayet tehlikelidir ve kesin olarak yapılmaması 
gerekir. Filvaki mansap kapağının hareket ettirilmesi akımda bir dalga 
yaratı r. Bu dalga membaa doğru yavaş, yavaş çıkar orada yansır ve tek
rar mansaba döner. Böylece başlayan salınım hareketi deney kanalında dört 
saat 30 dakika takip edilmiştir . Salınım tesiri, j eğimini zamana tabi kılma
sıyle izah edilebilir ; demek ki, artık sabit bir hidrolik eğimden bahsetmeye 
imkan yoktur. 

Mansap manevrasının ikinci bir tesiri de ki, bu yukarda izah edilen
den de önemlidir, taban şekillerinin kendilerini doğuran hidrolik şartlardan 
müstakil bir hale gelmeleridir. Yani taban şekilleri ile kanaldaki akım bir
birine sebep ve netice bakımından bağlı olmaz. Bu olayı şöyle izah etmek 
mümkündür. Kanal tabanındaki şekillerin insan eliyle yapıldığını kabul 
edelim; bu taban üzerinden bir su akıtırsak elde edilen direnç aynı hid
rolik karakteristikler altında teşekkül etmesi gereken taban şekillerinin 
direncinden farklıdır. Görülüyor ki, bu yoldan yürütülen deneyler sonucun
da elde · edilen temsilci noktalar hakikati ifadeden uzak olmaktadır. 

Bu şartlar altında kanalda üniform akımın teşekkül etmesi hususu 
dikkatle izlenmiş ve üniform akım elde edilmeden yani hidrolik şartlara 
tekabül eden taban şekilleri taban üzerinde yer almadan deneyiere geçil
memiştir. 

2.5 - Dane Hızının ve Taban Şekli Hızının Ölçümü : 

Dane h ı zının iyi bir yaklaşım ile ölçülmesi yeni bir tekniğ i n kullanıl

ması ile mümkün olabilmiştir. Bu yeni teknik izleyici tekniğidir. 

Kum taşınımının kalitatif olarak incelenmesi istenild i ğinde gerekli il~ 

şart; izleyicinin tamamen sürüntü malzemesi gibi davranmas ı dır . Deney 
yerinden alınan kum taneleri radyoaktif bir eriyiğe batırılarak adsorb'an· 
ma sureti ile etiketlenebilir. Çok kısa süreli deneylerde kurnun kendisi doğ
rudan doğruya ışınlanarak radyoaktif hale getirilebilir. Fakat uzun periyot
lu çalışmalarda radyoaktif cam partikülleri kullanılır. isteni.fen radyasyon 
özelliklerinde bir radyoizetop hasıl edebilen bir element, belli bir oranda 
(yoğunluğu kurnun yoğunluğuna eşit olacak şekilde) cam içinde eritilir. Bu 
cam kitlesi, deneyde kullanılan kum ile aynı granülometride öğütülerek 
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reaktörde ışınlanır. Yoğunluk ve boyutları uygun olmasına rağmen cam par
tikülleri kum tanelerine nazaran daha köşeli olacağından elde edilen so
nuçlar tabiatta elde edilecek olanlardan bir miktar farkıldır. Ancak bu hata 
kalitatif çalışmaları etkileyecek mertebede değildir. Bununla beraber kan
titatif çalışmalarda gözönüne alınması gerekir. 

2.51 - Kullanılan Metodun Tarifi : 

Deney şartlarına göre hazırlanmış radyoaktif izleyici bir enjeksiyon 
sistemi i.le belli bir noktadan tabana enjekte edilir. Enjeksiyondan sonra 
hareket eden radyoaktif kum belli zaman aralıklarında bir takım kesitler 
boyuca bazı sayaçlarla izlenir. 

' Ölçüm sonuçlarının analizi genellikle e·ş- radyoaktif eğrilerin çizi
mine yol açar. Bu eğrilere ilk bakışta bazı kalitatif ve kantitatif bilgiler 
edinilebilir. Kalitatif olarak hareketin genel yönü, hareketin dağılımı, 

bankların teşekkülü hakkında fikir sahibi olunabilir. Kısaca eş- radyoak
tif eğrilerin taban malzemesinin ha.reketini tarif edebileceği düşünül

müştür. 

Diğer taraftan radyoaktif bulutun ağırlık merkezinin değişiminden 

ortalama hareket hızına geçilebilmesi mümkündür. Yani bir dt zaman fa
sılasında radyoaktif bulutun ağırlık merkezinin dx ile ölçülen yer değişi

mi hareket hızını tarif eder. 

dx 
u= - dt 

Deney süresince farklı dt anlarında bulunan u hızı değerlerinin or
talamtısı alınarak hareket eden kum tanelerinin ortalama hız değeri he
saplanmıştır. 

2.52 - Radyoaktif izleyicinin Hazırlanması : 

Radyor.ktif izleyici olarak deney yerinden a : ınan kumdan faydalanıl
mıştır. Kum içinde % 82 oranında silisyum ve diğer elementler le birlik
te çok az bir oranda sodyum bulunmaktadır. Tabi kum reaktörde nötron 
akısına tabi tutulduğu zaman içindeki silisyum ve sodyum elementleri 
aktiflanerek yarı ömrü 2.56 saat olan Si31 ve yarı ömrü 15 saat olan Na24 rad
yoizotopları meydana gelmektedir. Kum içindeki silisyum oranı sodyu
ma nazman çok daha fazla olmakla beraber, yarı ömrü çok kısa ve neş
rettiği gı:ıma ışınlarının enerjisi ( 1.26 M ev) zayıf olduğu için reaktörden 
çıktıktan kısa bir müddet sonra tesiri çok azalır., ve ışınlanmış kum sa
dece Na24 den dolayı radyoaktivite özelliği gösterir. Deneyler en fazla 
3 gün devam ettiği için Na24 izotopunun yarı ömrü deney süresince ye
terli gelmck:.)dir. Diğer taraftan deney kumunun kendisi aktif hale ge
tirildiği için deney şartlarına tamamen uymaktadır. 
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Bu çalışmada her deney için deney yerinden alınan 10 gr. kum Çek
mece Atom Reaktöründe tahminen 10 dakika ışınlanarak (2.1 X 1013 n. 
cm.-2 sn-ı nötron akısında) radyoaktif hale getirilmiştir. 

2.53 - Radyoaktif izleyicinin Kanala Enjeksiyonu : 

Kanal tabanına belli bir granülometrideki kum, 40 cm. kalınlığında 

bir tabaka halinde döşenmiştir. Kanala belli bir O debisinde su verilerek 
karakteristik kum şekillerinin teşekkülü gözlenmiştir. (bk. 2.4) Üniform 
akım elde olunduktan sonra su kesilerek kanalın memba kısmında bir 
nokt2d~n radyoaktif kum Şekil : 2.1 O'da görülen sistem vasıtası ile bir 
anda tabana bırakılmıştır. Bunun için radyoaktif kumu ihtiva eden tüp, 
kurşun domuzdan uzun bir kıskaç ile çıkarılarak kapağı uzun bir vida ile 

Şekil: 2.10 

açılmış ve tüpün içindeki kum cnjeksiyon hunisine boşaltılmıştır . Huni
den geçen radyoaktif kum enjeksiyon borusunun tabanında yığılmıştır. 

Borunun alt kapağı yukarıdan bir ip ilc ani olarak açılarak kurnun tabana 
bın:!k ılması sağlanmıştır, (Şekil : 2.11). Bu arada enjeksiyonun mümkün 
olduğu kadar noktasal yapılmasına ve etrafa radyoaktif kurnun saçılma

masına bilhassa dikkat edilmiştir. 
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Şekil: 2.11 

ilk deneylerde, deneyi karakterize eden kum ince, orta ve kalın iri
likte olmak üzere üç gruba ayrılmış ve her bir gruptan 10'ar gramı ak
tiflenerek kanalın üç muhtelif noktasından enjekte edilmiştir. Böylelikle 
radyoaktif kurnun hem daha üniform olarak hareket edeceği düşünülmüş 
hem de dane büyüklüklerine göre hareket hızlarını mukayese etmek 
mümkün olmuştur. Ölçüm sonuçları değerlendirilirken ortalama hız olarak 
üç gruba ait kum hızlarının ortalaması alınmıştır. 

B;:!:.>:ı deneylerde ise radyoaktif kum kanalın iki ayrı noktasından en
jekte edilerek kanalın farklı yerlerindeki hızlar arasında bir fark olup ol
madığı incelenmiştir. 

2.54 - Radyoaktif Kurnun izlenmesi : 

Kanalda radyoaktif kurnun izlenmesinde su geçirmez bir Geiger sa
yacı ile portatif bir sayıcı kullanılmıştır, (Şekil: 2.12 ve 2.13). Radyoak
tif kurnun enjeksiyonundan önce kanalın çeşitli yerlerinde ölçümler · alı
narak ortamın tabii radyasyon sayması tesbit edilmiştir. 

Radyoaktif kurnun bütün kanal boyunca izlenebilmesi için kanal, 
uzunluğu boyunca 50'şer cm. ara ile eşellenmiştir. Ayrıca kanalın duvar
ları üzerine rayla işleyen bir sistem yerleştirilmiştir. Bu sistemin üze
rinde kanalın genişliği boyunca cm. taksimatları bulunmaktadır. Geiger 
snyacı iki uzun çubuk vasıtası ile ray sistemine tutturulmuştur. Böylece 
sonda sayaç kum tabakası üzerinde sabit bir -seviyede kanalın boyu ve 
enine bü.tün kesitlerinde hareket edebilmektedir. 
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Şekil: 2.12 

Şekil: 2.13 
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Enjeksiyondan hemen sonra radyoaktif kurnun tabana bırakıldığı nok
tanın sağında ve solunda her yarım metre mesafede enine kesit boyun
ca sayaç ray sistemi üzerinde gazdirilerek 10'ar cm. ara ile aktivite de
ğerleri sayma/sn. olarak okunmuştur. Böylece hareket başlamadan önce 
radyasyon saçılmaları tespit edilmiştir. 

Kanala tekrar aynı O debisinde su verilerek to zamanı taban hare
keti başladığı anda kaydedilmiştir. Hareketin hızlı veya yavaş oluşuna 

göre her 2 veya 4 saatte bir su kesilerek Geiger sayacı ile kanalın bü
tün tabanı enine ve boyuna taranarak radyoaktivite değerleri ölçülmüş

tür. Saymalar ortam sayması değerine düşüneeye kadar veya büyük de
bilerde radyoaktif kum kanalın mansabına yaklaşıncaya kadar ölçümlere 
devam edilmiştir. 

2.55 - Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi : 

Aktivite sayma değerlerinden , önceden tespit edilmiş olan ortam 
sayması değerleri çıkarılarak net sayma/sn. değerleri he.saplanmıştır. 
Radyoaktif kurnun yarı ömrü 15 saat olduğu içi'n radyoaktif parçalanma-

dan dolayı olan hatayı düzaltrnek için N = No e.A.t parçalanma formülün

deki e -
0 -~~~ t düzeltme faktörü ile sayma değerleri düzeltilerek bütün 

aktivite değerleri to başlangıç anındaki değerlerine irca edilmiştir. Fa
kat deneyiere ait her bir ölçüm tahminen 20 dakika devam ettiğinden bir 
ölçüm esnasında alınan saymaları ilk değerlerine dönüştürmeye lüzum 
yoktur. Diğer taraftan farklı t zamanlarında yapılan ölçümlerin her biri 
kendi başına bir hız değeri verdiği için radyoaktif parçalanmadan dolayı 

bir düzeltme hesabı yapılması gereksiz görülmüştür. Bu sebepten ilk bir
kaç deney hariç diğerleri için düzeltme yapılmamıştır. (Tablo : 2.1) 

Tabanda radyoaktif kum hareketinin genel yönünü ve dağılımını in
celemek için eş - radyoaktivite eğrileri çizilmiştir, (Şekil : 2.4) 

Bir deney süresince farklı zamanlarda ölçülen aktivite değerlerine 

ait eş- sayma eğrilerinin maksimum saymalara tekabül edenleri ayrı bir 
şekil üzerinde gösterilerek, bir deney süresince radyoaktif bulutun mer
kezi kısmının nasıl hareket ettiği incelenmiştir, (Şekil: 2.15). 

2.56 - Dane Hızının Hesaplanması : 

Ölçüm yapılan her kesit üzerinde aktivite eğrileri (Sayma/sn- Ka
nal genişliği) çizilmiş ve bu eğrilerin içinde kalan alanlar ölçülerek her 
kesitteki toplam aktivite değerleri bulunmuştur, (Şekil : 2.16). 

Kesitteki toplam aktiviteler kanal boyunca işaretlanerek bütün ka
nal tabanında dağılan radyoaktif bulutun eğrisi çizilmiştir, (Şekil : 2.17) . 
(Eğrilerin tamamı ekte verilmiştir.) 
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TABLO 2.1 

Deney No.: 33 Ölçüm No.: 4 O = 40li/sn. Enjeksiyondan itibaren 
Tarih Enjeksiyon geçen zaman t = 6 saat 

10/4/1968 noktası Kanal uzunluğu (m) 
Saat: o 0.50 100 1.50 2.00 2.50 3.00 

Sayma (S) 38 210 320 550 400 260 460 
5 S- B.G. 33 205 315 545 395 255 455 
Düzeltilmiş 

sayma 44 271 416 719 521 337 600 
Sayma (S) 44 230 360 600 440 300 470 

10 S - B.G. 39 225 355 595 435 295 465 
Düzeltilmiş 51 297 467 785 574 389 614 

sayma 
Sayma (S) 80 280 390 600 440 350 490 

15 S-B.G. 75 275 385 595 435 345 485 
Düzeltilml~ 

sayma 99 363 508 785 574 455 640 
Sayma . (S) 85 320 410 600 460 400 480 

20 S -.S.G. 80 315 405 595 455 395 475 
Düzeltilmiş \ 

sayma 106 416 535 785 600 521 627 
Sayma (S) : 100 300 420 soo 450 420 450 

25 S-B.G. 95 295 415 495 445 415 445 
Düzeltilmiş 

sayma 125 389 548 653 587 548 587 
Sayma (S) 95 280 380 450 400 440 440 

30 S - B.G. 90 275 375 445 395 435 435 
Düzeltilmiş 

sayma 117 363 495 587 521 574 574 
Sayma (S) 95 260 320 400 330 430 400 

35 S-B.G. 90 255 315 395 325 425 395 
Düzeltilmiş 

sayma . 117 337 416 521 429 561 521 
Sayma (S) 85 220 280 300 310 400 340 

40 S-B .. G. 80 215 275 295 305 395 335 
Düzeltilmiş 

sayma 106 284 363 389 403 521 442 
Sayma (S) 65 180 220 250 240 350 280 

45 S-B.G. 60 175 215 245 235 345 275 
Düzeltilmiş 

sayma 79 231 284 323 310 455 363 
Sayma (S) 

Toplam ·s·-B.G. 847 2950 4033 5551 4521 4363 4970 
Düzeltilmiş 

sayma 642 2235 3055 4205 3425 3305 3765 . 
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TABLO 2.1 (Devamı) 

Deney No.: 33 Ölçüm No. : 4 O = 40 lt/sn. Enjeksiyondan itibaren 
Tarih Enjeksiyon geçen zaman t = 6 saat 

10/4/ 1968 noktası Kanal uzunluğu (m) 
Saat: 3.50 4.00 4.50 5.00 550 6.00 6.50 

Sayma (S) 420 340 340 300 170 150 140 
5 S-B.G. 415 335 335 295 165 145 135 
Düzeltilmiş 

sayma 548 442 442 389 218 191 178 
Sayma (S) 450 370 380 350 180 180 140 

10 S - B.G. 445 365 375 345 175 175 135 
Düzeltilm iş 482 495 455 231 231 178 

sayma 587 
Sayma (S) 480 420 400 360 210 200 160 

15 S- B.G. 475 415 395 355 205 195 155 
Düzeltilmiş 

sayma 627 548 521 467 271 357 205 
Sayma (S) 490 420 400 390 230 220 160 

20 S - B.G. 485 415 395 385 225 215 155 
Düzeltilmiş 

sayma 640 548 521 508 297 284 205 
Sayma (S) 550 460 420 400 260 210 160 

25 S-B.G. 545 455 415 395 255 205 155 
Düzeltilmiş 

sayma 719 600 548 521 337 271 205 
Sayma (S) 500 480 440 380 270 220 160 

30 S - B.G. 495 475 435 375 265 215 155 
Düzeltilmiş 

sayma 653 627 574 495 350 284 205 
Sayma (S) 500 480 420 380 280 200 140 

35 S - B.G. 495 475 415 375 275 195 135 
Düzeltilmiş 

sayma 653 627 548 495 363 257 178 
Sayma (S) 450 460 430 340 260 190 130 

40 S - B.G. 445 455 425 335 255 185 125 
Düzeltilmiş 

sayma 587 600 561 442 · 337 244 165 
Sayma (S) 380 430 430 260 240 160 130 

45 S-B.G. 375 425 425 255 235 155 125 
Düzeltilm i ş 

sayma 495 561 561 337 310 205 165 
Sayma (S) 

Toplam S- B.G. 5511 5036 4772 4112 2713 2224 1683 
Düzeltilmiş 

sayma 4175 3815 3615 3115 2055 1685 1275 
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TABLO 2.1 (Devamı) 

Deney No.: 33 Ölçüm No.: 4 a = 40 lt/sn. Enjeksiyondan itibaren 

Tarih Enjeksiyon geçen zaman t =&saat 

10/4/1968 noktası Kanal uzunluğu (m) 

Saat: 7.00 7o50 8000 8.50 9.00 9o50 

Sayma (S) 110 80 40 40 45 32 

5 S - BoG. 105 75 35 3S 40 27 

Düzeltilmiş 

şayma o 139 99 46 53 36 28 

Sayma (S) 120 90 45 50 50 32 

10 S-B.G. 11So 8S 40 4S 4S 27 

büzeltilmiŞ 
sayma 152 112 53 S9 59 36, 
Sayma (S) 130 100 50 50 60 36 

15 S - B.G. 125 95 45 4S 55 31 

Düzeltilmiş 

sayma 16S 125 59 59 73 41 

Sayma (S) 140 100 50 5S 60 44 

20 S-BoG. 135 95 4S 50 5S 39 

Düzeltllmiş 

sayma 178 12S 59 66 73 51 

Sayma (S) 150 90 45 55 60 46 

25 S - BoG. 145 85 40 50 5S 41 

Düzetti tml~ 
191 66 sayma 112 53 73 54 

Sayma (S} 150 90 60 60 ' 60 60 

30 S - B.G. 14S 85 55 55 55 55 

Düzeltilmiş o 
sayma 191 112 73 73 73 73 

Sayma (S) 140 100 50 55 60 60 

35 S-BoG. 135 95 45 50 5S ss 
Düzeltilmiş 

sayma 178 12S S9 66 73 73 

Sayma (S) 130 99 so 45 so 60 

40 S-BoG. 12S 8S 4S 40 45 55 

Düzeltilmiş 

sayma 165 112 59 53 59 73 
Sayma (S) 120 90 4S 40 55 55 

45 S-B.G. 115 85 40 35 so 50 

Düzeltilmiş 

sayma 1S2 112 53 46 66 66 
Sayma (S) 

Toplam S- BoG. 1511 1036 51S 535 600 502 

Düzeltilmiş 

sayma 1145 785 390 405 455 380 

3s 



1 

TABLO 2.1 (Devamı) 

Deney No.: 33 Ölçüm No. : 4 Q = 40 lt/sn. Enjeksiyondan itibaren 

Tarih Enjeksiyon geçen zaman t = S saat 

10/ 4/1968 noktası Kanal uzunluğu (m) 
Saat: -1.000 1.050 1.00 1.200 1.300 1.350 

Sayma (S) 26 24 14 12 12 8 
5 S - B.G. 21 19 9 7 7 3 
Düzeltilmiş 

sayma 28 25 12 9 9 4 
Sayma (S) 34 20 14 12 12 B 

10 S - B.G. 29 15 9 7 7 3 
Düzeltilmiş 

sayma 38 20 12 9 9 4 
Sayma (S) 36 24 14 14 12 8 

15 S - B.G. 31 19 9 9 7 3 
Düzeltilmiş 25 12 12 

sayma 41 9 4 
Sayma (S) 35 26 16 12 10 9 

20 S-B.G. 30 21 11 7 5 4 
Düzeltilmiş 

sayma 40 28 15 9 6 5 
Sayma (S) 32 24 15 13 12 11 

25 S - B.G. 27 19 10 B 7 6 
Düzeltilmiş 

sayma 36 25 13 11 9 8 
Sayma (S) 30 26 15 14 12 9 

o 30 S-B.G. 25 21 10 9 7 4 

Düzeltilmiş 

sayma 33 28 13 9 5 
Sııyma (S) 28 24 18 12 12 10 

35 S - B.G. 23 19 13 7 7 5 
Düzeltilmiş 

sayma 30 25 17 9 9 8 
Sayma (S) 26 18 16 12 10 8 

40 S- B.G. 21 13 11 7 s 3 
Düzeltilmiş 

sayma 28 17 15 9 8 4 

Sayma (S) 20 18 14 10 10 6 

45 S-B.G. 15 13 9 s 5 
Düzeltilmiş 

sayma 20 17 12 6 6 
Sayma (S) 

Toplam S- B.G. 293 210 330 87 75 42 
Düzeltilmi ş 

sayma 222 159 250 66 57 32 
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Radyoaktivitenin en yoğun olduğu yer genellikle radyoaktif bulutun 
pik noktasının bulunduğu yerdir. Fakat kurnun hareketi esnasında bir kı 

sım radyoaktif kum gömülerek izlenemediği ve bir süre sonra tekrar mey
dana çıktığı için bazan bir pik yerine birkaç pik elde edilmiştir. Bu sebep
ten dolayı radyoaktif bulutun ağırlık merkezinin enjeksiyon noktasına olan 
uzaklığı, belli bir t anında radyoaktif kurnun katettiği mesafe olarak alın

mıştır. 

Farklı t zamanlarında yapılan ölçümlerden elde edilen 1 mesafeleri 
yardımı ile kum danelerinin Uo hareket hızları hesaplanmıştır, (Tablo : 2.2.) . 

TA B LO : 2.2 

Deney No. : 33 

· Ölçüm 
No. 

' 2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 

10 
11 
12 

a = 40 Lt/sn 
b= 0.50 m. 

065 = 0.34 m. 

(M) 
Radyoaktif Kum Bulutunun 

Merkezinin lnjeksiyon 
noktasından uzaklıOı 

o 
1.70 
2.90 
3.55 
4.90 
5.85 
6.90 
8.20 
9.40 

10.20 
11.00 
12.20 

(Saat) 
Radyoaktif Kumun 

hareket süresi 

2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
12.00 
14.00 
15.75 
17.75 
19.75 
22.75 

Ortalama dane hızı 
Vo = 0.60 m/saat 

10.4.1969 

(Hız) 

(m/saat) 

0.85 
0.72 
0.59 
0.61 
0.58 
0.57 
0.58 
0.60 
0.57 
0.55 
0.54 

Bulunan hız değerlerinin ortalaması alınarak belli bir O debisi için 
belli büyüklükte danelerin ortalma Uo hızlarını hesaplamak mümkün ol
muştur. 

Üç farklı kanalda, iki farklı granülometrideki (D6s = 0.42 mm. ve 
D6s = 0.34 mm.) kum 2 ve 5 ile (Şekil : 2.8 ile 2.9) çeşitli debilerde 51 
adet deney yapılmış ve her deney için hesaplanan U dane hızları Tablo : 
2.3'te gösterilmiştir. 
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TABLO: 2.3 
Uo dane hızı ve ud kum dalgasi hiZI 

Dm= 0.0004m W = 0.053 m/sn 

Q u d U o 
Deney No. m3/ sn m/saat m/ saat Dalgacık şekli 

1' 0.015 0,20 0.047 D:::lgacık 

2' 0.020 0.54 0.23 • 
3 0.030 0.60 0.29 • 
6 0.035 0.64 0.45 
7 0.045 1.77 1.44 • 

Dm = 0.00034 m. W = 0.05 m/sn. 
30 O.Q10 0.13 • 0.030 Dalgacık 
31 0.020 0.40 0.11 • 
32 0.030 1.02 0.33 • 
33 0.040 1.84 0.61 • 
34 0.050 1.94 0.70 Basamak 
35 0.070 3.50 1.40 • 
36 0.060 2.84 1.10 • 
37 0.080 4.20 0.94 

23 0.005 0.030 0.003 Dalgacık 

24 O.Q10 0.046 O.Q10 • 
25 0.020 0.156 0.037 • 
27 0.030 0.540 0.172 • 
26 0.040 0.700 0.470 
28 0.050 0.940 0.623 
29 0.045 0.768 0.400 

Dm = 0.0004 m. W = 0.053 m/sn 
18 0.030 0.71 0.11 Dalgacık 

15 0.040 1.18 0.51 • 
21 0.050 1.44 0.43 

19 0.060 1.68 0.54 Geçiş 

9 0.080 1.95 0.60 Basamak 
12 0.090 2.10 0.95 • 
10 0.120 2.07 1.37 • 
16 0.130 2.05 1.34 • 
14 0.140 2.14 1.40 • 
11 0.160 2.28 1.61 • 
20 0.170 2.42 1.62 
22 0.180 3.40 1.95 

Dm = 0.00034 m. W = 0.050 m/sn. 
40 0.070 1.79 0.90 Geçiş 

41 0.080 2.22 0.70 
42 0.100 2.48 1.39 Basamak 
45 0.100 2.83 1.43 
43 0.110 2.46 1.09 
44 0.120 3.04 1.29 
46 0.130 3.79 1.55 
47 0.150 4.14 1.66 
48 0.100 2.76 1.50 
49 0.100 3.43 1.05 
50 0.80 2.85 0.78 Geçiş 

51 0.70 1.90 0.65 



2.57 - T a b a n Ş e k 1 ·i H ı z ı n ı n Ö 1 çü 1 m e s i : 

Taban şekillerinin hızları ilkel metotlarla ölçülmüştür. Kanalın üstüne 
yerleşt i rilmiş olan karelenmiş bir çerçeve esas alınmış ve taban şekilleri
nin karelerden herbirini geçiş hızı gözlem yolu ile bulunmuştur. Bu işlem 
yapılırken taban şeklinin yelesi gözönüne alınmış ve bu yelenin kareli ek
sene bağlanması bir çekül yardımıyle yapılmıştır. 

3 - TAPAN HAREKETiNiN ÖZELLiKLERi : 

Taban şekillerinin kinetiğine girebilmek için bunların oluşumunu dik
katle incelemek zorunluğu vardır. Ancak bu yoldan değişik hızlar hakkında 
bir fikir 'edinmek mümkün olabilir. Hareketli bir tabanda hem dane · hem de 
taban şeklinin hızı zaman içinde değişmektedir. Bu değişimin bilinmesi uy
gun ·ölçüm metotlarının geliştirilmesi sonucunu dağuracağından büyük 

u . 

önem tGşır. Dolayısıyle olay ayrıntıları ile ele alınacaktır. 

3.1 - Taban Şekillerinin Oluşumu ve Hareketi: 

Şevleri sabit tabanı ise kohezyonsuz malzemeden müteşekkil bir 
akarsuyun akım etkisiyle tabanında teşekkül eden dalgacıkların etüdü es
kidenberi hidrolik ile uğraşanları .i lgilendiregelmiştir. Bu konuda yapılan 
büyük sayıdaki araştırmalara rağmen (3, 4, 18, 19, 53, 20, 21) olayı teorik 
ve. rasyonel bir şekilde izah etmek mümkün olamamaktadır. Bununla bera
ber taban şekillerini ıtarif ve tasnif ·etmek ve bunların şekilieniş tarzlarını 
açıklamak maksadı ile bazı fikirler ileri sürmek mümkün olabilmiştir. 

' . ı 

3.11 - T a b a n Ş e k i 1 1 e r i n i n T a r i f i v e 
Sınıflandırılması: 

Hareketli tabanlı . akarsularda tesadüf edilen taban şekilleri birçok de-
ğişkene ,.tabidir . Bunlar sırasıyle : 

- fıidrolik meyil, J 
- Su derinliği, h 

- Suyun hareketi , özgül kitlesi, lüzuceti, 6, p,(J. 

- Taban malzemesinin çapı, D 

- Taban malzemesinin granülometrisi, O' 

- Taban malzemesinin konsantrasyonu , x 

- Taban malzemesinin özgül ağırlığı , f.ilR 

- Taban malzemesin in karakteristik faktörleri, W (oturma hızı vs.) 

- Suyun ortalama· hızı, U 

; ' 
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- Suyun içinde hareket ettiği yatağa ait faktörler. 

olabilir. Bunlardan bir kısmının etkisi geri kalandan daha büyüktür. 
Genel olarak tabanı, sürtünme hızı, suyun ortalama hızı, suyun harareti, 
sınır tabakasının yüksekliği ve danelerin çapının şekillendirdiğini söyl e
mek mümkündür. Bu mefhumlar sırası geldikçe ayrıntılarıyle açıklanacak
tır. 

Akımın yukarda bahsedilen karakteristikleri değiştikçe taban değişik 

şekiller alır. Bu şekiller iki büyük gruba ayrılmıştır: 

- Lüzucetin akım üzerindeki etkisinin türbülansın etkisinin 5 katı 

ile -! katı arasında bulunması hali, 

SF < 1 

- Düz taban 
- Kum dalgacıkları (Fransızca · : ride, ingilizce : ripple) 
- Ters kum dalgacıkları 

- Kum basamakları (Fransızca : Dune, ingilizce : dune) 
- Geçiş rejimine ait karakteristik taban 
- Türbülans etkisinin lüzucet etkisinin 5 katından fazla olması hali, 

SF > 1 

- Düz taban 
.- Kum bankları (ingilizcesi: sand bancs) 
---,. Ters basamaklar (Fransızcası : antidune, ingilizeesi : antidune) 
- Çok kııvw'!tli tP.r::; h::ıs;:ırn::ıkl::ır 

Simmons- Richardson (18) bu sınıflandırmayı kritik altı ve kritik üstü ol
U 

ması esasına göre vermişlerdir. Taban şekilleri---u:- orantısına bağlı ola· 

u 1 
rak değişmektedir, Kritik halette -U=_,-: dir. Dolayısıyle - j - üze-

• V J 
rinde yapılacak küçük değişimler doğrudan doğruya bu oranı ilgilendirir. 
Eğim değiştirmek sureti ile her istenilen taban şekli elde edilebilirse de 
su derinliğini değiştirmek her zaman aynı neticeyi vermez .. 

. Kum dalgacıkları taban üzerinde teşekkül eden küçük ve alçak kıvrım
lardır. Bunların mevcudiyeti su yüzünü kırıştırmaz. Gayet sıkı yerleşmiş 

olarak taban yüzeyini kaplarlar. Teşekkülleri taban direncini birden bire 
artırır. Mansap istikametinde yer değiştirirler. 

Basamaklar daha geniş ve yüksek kıvrımlardır. Su sathı bu halde ha
fif ve yumuşak dalgalanmalar gösterir. Basamakların memba yüzleri ya
tık mansap yüzleri diktir. Mansaptan oyulan malzeme daha mansaptaki 
eksibe üzerine naklolur ve bütün heyet mansaha doğru hareket eder. Yay
gın granülometriyi haiz taban malzemesi basamaklar üzerinde dane bü
yüklüklerine göre sıralanır. 
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Ters basamaklar halinde mansap oyulmaları şiddetlidir. Memba tara
fına oturan malzeme ile birlikte mansap oyulmaları ters basamakların mem
ba doğrultularında hareketlerini sağlar. Taban direnci bir evvelki hale na
zaran daha azdır. 

Görülüyor ki, taban dirençleri taban şekillerine göre değişmektedir. (55) 

3.12 - K u m D a ı g a c ı k ı a r ı : 

Dengede bulunan bir akarsu tabanında , dengenin bozulmasından he
men sonra tesadüf edilen taban şekillerine burada "kum dalgacıkları, ismi 
verilecektir. 

Bu,gerçekte tereddüte yal açacak niteliktedir. Filvaki D > 1 mm. için 
tabanda ilk görülen taban şekilleri, dalgacıklar değil basamaklar olur. Gö
rülüyor ki, tarifierin iyice sınıflandırılması zorunluğu ile de karşılaşılmak
tadır. Bugünkü bilgilere dayanılarak dalgacığı aşağıda gösterildiği şekilde 
belirlemek mümkündür. 

1 - Tabanda akım üç boyutludur. Yani gerek enine kesit içinde ge
rekse boyuna kesit içinde hareket vardır. Dolayısıyle dalgacıklar üç boyut
ludur. 

2 - Taban şekilleri memba mansap yönünde hareketlidir. Daneler ise 
gerek memba· mansap gerekse mansap-memba yönünde hareket eder. Bu 
ikincisi dalgacıkların mansabında gelişen ters careyanlardan doğar. 

3 - Dalgacıkların planda özel bir şekilleri vardır. Buna gül yaprağı 
ismi verilmiştir. 

9 - Su yüzü dalgasız sakindir. 

5 - D > 0.5 mm. için dalgacık teşekkül etmez. 

U D 
6 - -· -> 15 limiti üzerinde dalgacık teşekkül etmez. 

\1 

7 - Tabanın dalgacıklar ile kaplı bulunması halinde akımın gelişen 
karakterine taban direncinin azalması tekabül eder. (55) 

8 - O debisi arttıkça granülometı:enin sabit kalması şartıyle dalga
cık yüksekliği azalır. 

9 - Dalgacık hızı, dane hızından büyüktür. (Dalgacıkların ilk teşek
külü sırasında 3 - 4 katına yakın). (bk. Bölüm 4). 

Hareket başlang ı cı i le kum dalgacıklarının teşekkül başlangıcının aynı 
olup olmadığı uzun zaman tartışma konusu olmuşsa da bu iki haletin bir
birinden farkettiği bugün kabul edilmiştir. O halde kum dalgacıkları için 
yeni bir başlangıç kriteri tayin ve tarif etmek durumu vardır. Böyle bir kri· 
ter uliu• tarafından teklif edilmiş bulunmaktadır (4) . 
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Dalgacıkların matematik bünyesinin belirlenmesi bugüne kadar yapı
lamamıştır. Dolayısıyle bunların yükseklik ve uzunlukları, hareket hızları 

akım doneleri cinsinden tayin edilemez. Buna mukabil Liu (4) boyutsal 
analiz metotlarını kullanarak taban şekillerini genel olarak tarif eden bir 
fonksiyona varmıştır. 

Hareket başlangıcı kriterinde olduğu gibi kum dalgacıklarının teşek

külünün aşağıda sıralanan değişkenlere bağlı olduğunu kabul edebiliriz.: 

-h 
-J 
- -r 
-u 
-g 

su derinliği 

Hidrolik eğim 
kayma gerilmesi 
yersel hız 

Yer çekimi ivmesi 

-(1. 

- p 
-k 
-D 
-Gl' 

sıvının dinamik lüzuceti 
sıvının özgül kitlesi 
pürüzlülük yüksekliği 
taban malzemesi çapı 

malzemenin su altındaki özgiil 
ağırlığı 

W = malzemenin çökme hızı 

Bunlardan bir kısmı diğerlerine bağlıdır. Mesela -r, h ve J ye bağlanabilir. 
Yalnızca bağımsız değişkenleri gözönüne almak şartıyle : 

f (_Q_· pg D. u_. _D . _u.!.... ~o-) (3.11 h -r v W GJ'D 

genel bağlantısına varılabilir. 

D 
-ıı çok küçük bir sayıdır, dolayısıyle ihmal edilebilir. Su yüzü kırışık-

ları taban dalgacıklarından etkilenmediği için (g) ivmesinin etkisinden 
vaz geçmek mümkündür. O halde geriye 

f ( U.\1 D. -~- · ;,D) (3.2) 

kalacaktır. 

-~- terimine, li u hareketlilik endisi ismini vermiştir. 3.2 bağlantısı : 

(3.3} 

a dönüştürülebilir, (55). 

(3.3) denklemi liu'nun teklif ettiği kum dalgacıkların başlangıcı kri-
-. U· 

teridir. Hareket başlangıcı kriterinden farkı ~·o terimi yerine - W - te-

rimini ihtiva etmesidir. Gerçekte-i-0 den ~- ye geçmek de mümkün

dür. Fakat bu iki parametre bünyeleri bakımından farklıdır. -ro/GJ'D nin fi
ziksel bir anlamı vardır ve akım ile dane kitlesi arasında bir denge duru
munu ifade etmektedir. U .fW ise sürtünme hızının oturma hızı ile bir karşı-
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laştırmasını verir. Demek ki, doğrudan doğruya danenin kişiselliği ile il
gilidir. Kum dalgacıklarının teşekkülünde denge vaziyetinin mi yoksa ha
reketlilik endisinin mi daha büyük bir rol oynadığını tespit etmek meseleyi 
halleder. Gerçekte belki de her iki faktör müştereken etkimektedir. 

Liu 3.3 bağıntısına dayanarak 3.1 şekliyle verilen kriterini teklif et
miştir , Değişkenler dane Reynolds sayısı ile hareketlilik endisidir. Yaza
rın elde etmiş olduğu eğri tamamen deneyseldir. 

Hareket başlangıcı kriteri ile farkı Şekil : 3.2'de görülmektedir. 

2 

o. 1 

fO 

8 

~6 
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Şekil: 3.1 
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Liu kum dalgacıklarının teşekkülünü laminer tabakanın dengesizliği

ne bağlamıştır. Filvaki dalgacıklara ancak laminer sınır tabakasının mev
cut olduğu akım bölgesinde tesadüf edilebilmektedir. Bu konuda daha bir
çok teori bulunmakta olup her birisi akımın ayrı, ayrı karakteristiklerini 
gözönüne alır (4). 

Dalgacıkların kişiselliği son senelerde yoğun olarak incelenmiştir. Ge
rek yüksekliklerinin, uzunluklarının kısaca geonıetrilerinin gerekse hızla

rının ve hareket kurallarının etüdü birçok yenilikler getirmiştir ve getir
mektedir. Bunlara kısaca göz atmakta fayda vardır. 

3.121 - K u m D a 1 g a c ı k 1 a r ı n ı n Geometri s i : 

Taban şeki ll erinin geometrisi deyimi ile bunların yükseklikleri, uzun
lukları, memba ve mansap şev açı l arı ve nihayet plandaki şekilleri anlaşıl 
malıdır. Günümüzde bu konuda bilinenler aşağıda özetlenmiştir . 

- Dalgacıkların plandaki durumu : 

Yukarda da söylenilmiş olduğu gibi tabanda akım üç boyutludur. Bun
dan dolayı dalgacıkların şekli de üç boyutlu olur. Bu özel şekil, Şekil (3.3) 'te 
görülmektedir ve gül yaprağı ismini alır. Genel olarak birçok gül yaprağı
nı bir arada görmek mümkündür, (Şekil : 3.4). Bunların yerleşme tarzları 
değişiktir ve zaman içinde Q_e süresiz olarak değişir. Gül yapraklarının iki 
ucundan çıkan yüksek hızlı akım tabandaki üç boyutlu akımı kuvvetlendirir 

Şekil: 3.3 
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ve yeni yaprakların doğmasına, büyümesine ve yok olmasına yol açar. 
Akım geliştikçe yapraklar büyür birbirini keser ve tabanda iki boyutlu ta
ban şekilleri doğar ki, bunlara basamaklar ismi verilecektir. 

Şekil: 3.4 

- Dalgacıkların boyuna kesitleri : 

Dalgacıkların profilleri oldukça değişkendir. Bununla beraber müşte
rek noktaları üzerinde birkaç şey söylemek mümkün olabilir. Şekil : 3.5'te 
şematik bir boyuna kesit gösterilmiştir. (A) noktasının mansabında kalan 
şev değişkendir. Hareketinden daha aşağıda bahsedilecektir. Dm = 0.40 mm. 
olan kumlarda şev açısının 40° ile 50° arasında kaldığı ölçülerek bulun
muştur. (A) noktasından boşluğa fırlayan bir su jeti (B) noktasında man
sapta hareket eden dalgacığın sırtına çarpmakta ve ikiye ayrılmaktadır. 
Bir kısmı memba - mansap yönüne harekete devam etmekte bir kısmı da 
ters akım halinde mansap-memba yönünde hareket etmektedir. Böylece 
mansap dalgacığının sırtı oyulacağından burada bir kambur hasıl olmakta
dır. Dalgacığın memba şevi yukarda bahsi geçen kumlar halinde 20° ci
varında kalmıştır. A ve B noktaları arasında çevrintili bir bölge vardır ve 
tamamen kum zerrecikleri ile doludur. 
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A 

Şekil: 3.5 

Bunlar türbülansı azaltıcı yönde rol oynar. 

Dalgacığın uzunluğu ve yüksekliği konusurıda birçok yayın yapılmış· 

tır. Bunlardan Selim Yalın'ın [27] koymuş olduğu kriterler basitlikleri 
bakımından alaka çekici görülebilir. Buna göre dalgacığın (L) boyu su 
derinliğinin 5 katına eşitttir. Bu deyimden tam teşekkül etmiş bir dalga· 
cık kastedilmektedir. Gerçekte dalgacık boyunun dane çapı ile de ilgisi 
vardır ve bu ilgi henüz kurulmuş değildir. 

- Dalgacığın yüksekliği 

Dalgacığın yüksekliği akım karakteristikleri ile değişmektedir. Debi 
arttıkça bu yüksekliğin azaldığı ölçülerek görülmüştür. Tablo: 3.1 'de bu 
değişim yukarda bahsi geçen kum için çıkartılmıştır. 

TA B LO : 3.1 

Q Debisine Bağlı Olarak Dalgacık Yüksekliğinin Değişimi 

, 
Debi D:ılgacıkl~rın yüksekliği 

1/Sn. m. 

15 0.111 
30 0.104 
35 0.098 
45 0.114 

Bu tablonun incelenmesinden yüksekliklerin 35 lt/sn'lik bir debiye 
kadar azaldığı sonra çoğ~ldığı sonucu çıkmaktadır. Gerçekte dalgacık· 

lar basarnaklara dönüşrneğe başlamıştır ve belirli bir gecikme ile direç
lerde de bir artım görülecektir. Bundan sonra dalgacıktan söz açılamaz. 

Görülüyor ki dalgacık geometrisi taban şekillerinin oluşumu ile yakından 
ilgili bir keyfiyettir ve matematiksel bir analizi de henüz yapılamamıştır. 

49 



3.13 - Kum Basamakları : 

f", boyutsuz sayısı (55) taban şekillerinin tarifinde bir parametre 
rolü oynamaktadır. D < 0.5 mm. çapları için f', nin belirli bir değerinden 
sonra dalgacıklar dönüşerek basamak şeklini alır, (Şekil : 3.6). Bu dönüş
me olayı günümüzde de tam olarak bilinememekle beraber geçişin tedrici 
olduğunu anlatan belirtiler vardır . 

so 

. Şekil: 3.6 

Dönüşüm olayının sırası aşağıda verilmiştir : 

- Tam teşekkül etmiş kum dalgacıkları : 

f', arttıkça Ud/Uo artmakta ve dalga yüksekliği (o) azalmakta
dır, tabanda birbirinden ayrı gül yaprakları teşekkül etmiştir. 

ud = dalgacık hızı 

2 - Geçiş devresi : 

Uo = danenin hızı 

- Gül yapraklarının boyu ve eni artar ve bunlar birbirlerini, 
kesrneğe başlar 

- f', arttıkça o azalacağına artmaya başlar 

f', arttıkça -~:- artmaya devam eder. 



3 - Tam teşekkül etmiş kum basamakları : 

- Gül yapraklarının yerini Şekil : 3.6'da profilleri verilen ba
samaklar alır. 

- f"ı arttıkça ô artar. 

- f'ı arttıkça Ud/Uo azalmaya başlar. 

Basamakların kişisellikleri dalgacıklarınkinden farklıdır. Bunlar dal
gacıkların tarifinde yapılmış olduğu gibi sırasiyle verilecektir. 

1 - Tabandaki akım iki boyutludur. Dolayısiyle basamaklar da iki 
boyutlu bir şekil alırlar. 

2 - Basamaklar memba- mansap yönünde hareketlidir. Dane hare- . 
keti de dalgacıklar halinde olduğu gibidir. 

3 - Basamaklar planda düzgün sıralar teşkil eder, (Şekil : 3.7). 

4 - Su yüzü dalgacıklar ile kaplanmıştır. 

5 - D > 2.5 mm. için basamak teşekkül edemez. 

6 - U. D < 15 için basamak teşekkül edemez. 
\1 

7 - Tabanın basamaklar ile kaplı bulunması halinde akımın gelişen 
karakteristiklerine taban direncinin artımiarı tekabül eder. 
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8 - Q debisi arttıkça taban malzemesi granülometrisinin sabit kal
ması şartiyle basamak yüksekliği artar. Ud = Uo için bu yük
seklik ani bir düşüş göstererek sıfır olur. 

9 - Basamak hızı dane hızından büyüktür. 

Dalgacıklar ile basamakları birbirinden ayırdedebilmek için yukarda 
verilen kriterlerden başka şekil 3.8 de gösterilmiş olanı incelemekte fay-

da vardır. --.!:!...:._, ~eg-iskenleri ile tarif edilen düzlem gerçekte Liu'nun 
W V ' 

tarif etmiş olduğu düzlemdir. 

2 4 6 e ı' 2 4 6 e ı' 4 6 e ı• 2 4 6 8 ı• 
ı• ı~ 

8 8 

6 vv V / 6 

4 
y :/ \ h tl' / l.L ~ / y h IV V /j 

V V 01:% V V A~ V V hti-':1/ 1/ / ~ % 
4 

V~~ ~ ~ / l4 ~~ / .d :%/'V 1/ d ~ ~ 2 
;:::~ i7 vrs; A ~ ~/ A ~ // o~ V V 2 

~ ~ yj 77 ~ ~ ~ // vi ~ ~ /7 ~ ~ ~ / / 
ıt ı.! 

8 :C:' 8 

6 77\ ~ / 
.ll. ·!'d / 6 

4 
h /\, V ~ 1/.: V / /, 

/ V \. /-!:?: V V ki" ~ !/ / ~:% 1/ V !ht% 4 
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2 

V A ~~ 1/~ ~ ~V / ld ~;:;: 1/ [d ~V 
1\ 1~ ~ :/>( ~ rvv ~ ~ '/V [h 0-j vv 2 

~ ~ ~ ~ 77 ~ca ~ ~ K vv "~ ~ ~ 77 ld ~ ~ vv 
ı o ıl 

8 8 

6 ~;t i')( IT 6 
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V V~~~ ı~ · V V V V 
7 7 ~~h~ ~ :X ~ :%;; )<., / &J~ ~ / L ~:% 

4 

2 
/.~ 'vi :!.::~' ~ a ~~ ~~~~ / ~ ~~ 
~cf ~ ~ '/V ........... .2) ~ V ?'')'. ~~V/ ~ ~ V/ 2 

.d :% ~ // · ~ ;%: ~ ~;>< ~ ~ 'i:: / 7 v ~ ~ ~ // ıt ıJ 
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4 
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Şekil: 3.8 
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Albertson- Richardson- Simons bu düzlem üzerine basamakların po
ğuş limitlerini de koymuşlardır. 

Belirli D çapındaki daneler ile örtülü olan bir hareketli tabanda 
ğişik U. ler için temsilci noktaları koyacak olursak bunlar bir doğru 
rinde kalır. Bu doğrunun denklemi : 

de
üze-

log~= log a +n log U. D 
W V 

(3.4) 

U D 
olur. Buradan-·- = 1 için •a• nın değeri aşağıdaki gibi elde edilir: 

V 

1 
a= DW 

V 

•a• bilinince de «n» hesaplanabilir: 

(U.vD)n-1= 1 

Bu denklemin geçerli olabilmesi için : 

n = 1 

(3.5) 

(3.6) 

şartının sağlanması gereklidir. Demek ki temsilci doğrular yatay üzerine 

45° eğimlidir. a =u~/v olduğuna göre ordinat eksenini DW/v cinsinden 

derecelendirmek de mümkündür. 

Yukarda söylenilenler özgül ağırlığı değişmeyen taban malzemesi 
için geçerlidir. Özgül ağırlığın değişmesi halinde doğrular bir doğrultuya 
paralel kalmak şartiyle kayar. Bunu önlemek kolaydır. Filvaki temsilci 
noktaların üzerlerinde kaldığı her doğruya DW /v gibi bir oturma Reynolds 
sayısı bağlanaöilir . 

Yukardaki bilgilere dayanarak 3.4 denklemi : 

ı U. l 1 l U. D og- - og - - + og w - DW V 
(3.7) 

şeklini alacaktır . Buradan : 

ı u. ı 1 
og U D = og DW 

w-·- (3.8) 
v V 

bulunur. DW /v sayısının bu doğrular için bir parametre olduğunu böyle
ce görmek mümkündür. Filvaki doğruların her noktası için 3.8 geçerlidir. 

Bu kurallar karşısında~' U. D düzlemini 45° lik DW doğruları ile taramak 
W V V 

mümkün olacaktır. 
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_Q_.__ = -::-:-:'-:1 --:---
DW/v = 1 

w 

ordinatından absisler eksenin çekilen paralel yatık doğrular bu doğruların 
ifade ettikleri DW /v sayılarında keser. O halde kesin denklem : 

ı U. l 1 l U. DW og- = og -- + og --•--
W DW w V (3.9) 

V 

şeklini alır ki, bir idantiklikten ibarettir. 

bane Reynolds sayısının taban şekli kategorilerine etkimesi "k" pü
rüzlülük boyunun etkisi hakkında bazı araştırmalar yapılması sonucunu do
ğurmuştur. Buna göre şöyle bir sınıflandırma yapmak mümkün olabilmiştir. 

- k. ;;:::: 7 8 için taban düz kalamaz, taban şekilleri derhal teşekkül 

eder. Bu limit ineelenetek olursa D :;:::: 2 mm. gibi karakteristik bir çapa 
varılır. Demek ki 2 mm. den daha büyük taban çapları için taban şekli te
şekkül etmeden tabanda hareket olamıyacaktır. 

- k.;;:::: 10 8 için dalgacıklar yerlerini basarnaklara bırakır, limit çap 
bu halde 2.5 mm. dir. 

- k. ;;:::: 40 8 için basamaklar yerlerini ters basarnaklara terkeder. 
Bu takdirde limit çap D = 5 mm. dir. 

Richardson- Albertson- Simons tarafından verilen bu kriterler ile ta
ban şekillerinin tarifinde verilen çaplar ve kriterler arasındaki uyuşmaz
lık açıktır. Yalnız burada D yerine k parametresinin seçilmiş bulunduğu
na dikkati çekmekte fayda vardır . Tablo : 3.2'de değişik taban şekillerinin 

bir karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırmaya ters dalgacıklar so
sokulmamıştır. Filvaki tablodaki doneler nispeten eski olduğundan yeni 
tarifleri bünyesine almamaktadır. 

3.14 - Ters Dalgacıklar: 

Ters dalgacıklar yeni tarif edilmiş taban şekilleridir. Karakteristik

leri aşağıda verilmiştir : 
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- Tabanda akım boyutları; dolayısiyle taban şekilleri üç boyutlu 

olur. 

2 - Ters dalgacıklar memba- mansap yönünde hareketlidir. Dane 

hareketi dalgacıklar için tarif edilmiş olduğu gibidir. 

3 - Ters dalgac ı klar planda üç boyutlu karışık şekiller teşkil eder

ler (Şekil : 3.9) bu halde gül yaprakları teşekkül etmez. 

4 - Su yüzü düzgündür. 



TA BL O : 3.2 

Taban Şekilleri Konusunda Simons- Richardson'un Elde Ettikleri 
Sonuçların Özeti 

Basmaktan ters Ters Kum 
dalgacıkları Basamaklar basamağa geçiş basamaklar Düz taban 

h (sm) 

l (sm) 

l 

h 

H 

h 

<3 

< 60 

10- 20 

4- 24 

4.5 - 16 

120 - 300 600 ,..., 900 

14- 28 30- 50 

1 - 5 

n 0.019 - 0.027 0.018 - 0.035 0.018 - 0.021 0.10 - 0.13 

cv g 

Askıda 

madde 

7.8 - 12.4 

Yok Az 

SF < 0.28 

U sm/d 

0.38- 0.60 

0.6- 21 

h =Taban kıvrımının yüksekliği 

L = Taban kıvrımının uzunluğu 

H= Su derinliği 

n = Manning sürtünme katsayısı 

C= Chezy katsayısı 

SF= Froude sayısı 

U = Taban kıvrımının hızı 

0.012 basamak-
lar için 

Var Var 

0.60 - 1.00 > 1.3 

0.015 

14- 15 

5 - Ters dalgacıklar 0.5 < D < 1 mm. limitleri arasında teşekkül 
eder. 

6 - U.j
5
° < 15 tir. 

7 - Tabanın ters dalgacıklar ile kaplı bulunması halinde akımın ge-
lişen karakteristiklerine taban direncinin artımiarı tekabül eder. 

8 - Ters dalgacıkların hızı dane hızından daha yüksektir. 

9 -SF< 1 dir. 

Görülüyor ki ters dalgacıklar, dalgacıklar ile basamaklar arasında bir 
geçiş taban şeklinden ibarettir. 
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Şekil: 3.9 

3.15 - Ters Basamaklar: 

Genel olarak nadir rastlanan taban şekilleridir. Tarifleri aşağıda ya
pılmıştır: 

1 - Tabanda akım iki boyutludur, dolayısiyle taban şekilleri de iki 
boyutlu olur. 

2 - Ters basamaklar mansap-memba yönünde hareketlidir. Yani 
su hareketi yönünün tersinde bir taban hareketi vardır. Akım 

taban şeklinin mansap nihayetini oyarak, mansap dalgasının mem
ba şevine yığar. Dane hareketi daima memba- mansap yönün
dedir. 

3 - Planda iki boyutlü nisbeten iri taban dalgacıkları görülür. 

4 - Su yüzü büyük dalgalar gösterir, köpüklüdür; taban hareketini 
takip eder. 

5 - Ters basamakların teşekkül etmesi halinde rejim kritik altıdır. 

Hareketli tabanlar üzerinde teşekkül eden taban şekilleri Tab
lo : 3.3'te özetlenerek tarif edilmiştir. 
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Taban şeklinin Ismi SF 

1· Taban düz <1 

2 • Dalgacıklar <1 

3 ·Ters dalgacıklar < 1 

4 • Basamaklar <1 

TA B LO : 3.3 

Taban Şekillerinin Özet Tarifleri 

u 
f" 1 -"- Su yüzü u ,t 

/ ~Düzgün 
// 
/~ • 

/ ~Dalgalı 

Hareket yönü 

Memba· mansap 

5· Taban düz 1 Belirli /Düzgün 

D 

o 

~< 0.5mm. 

~0.5<0<1 
~<2.5 

1 < 2.5 

6 · Ters basamaklar Çok dalgalı Mansap ·memba negatif 

Tablodan görüldüğü gibi taban hareketinde bir gecikme bahis konu
su olmaktadır . Bu gecikme geçiş rejiminde de vardır ve incelenmesi 
faydalı sonuçlara götürmektedir, (*). 

3.2 - Taban Şekillerinin Hareketi : 

Taban şekillerinin hareketi gayet karışıktır. Bu karışıklık taban şe

killerinin girdikleri sınıflar göz önüne alındığı takdride nisbeten giderile
bilmektedir. Dolayısiyle inceleme sınıfiara göre yapılacaktır. Bu araştır

ma yalnızca dalgacık ve basamakları ele almaktadır. Taban şekillerinin 

yer değiştirmeleri de, buna göre, yukarda bahis konusu edilen iki sınıfı 

kapsayacaktır. 

3.21 - Hareketin Renkli izleyiciler Yardımı ile izlenmesi : 

Taban hareketinin gayet karışık olan bünyesini aydınlatabilmek mak
satı ile bu hareketi meydana getiren kum daneleri renklendirilmiştir. Bo
yama işleminde muvaffakiyete ulaşabilmek için ise özel bir teknik kulla
nılmıştır. Böylece flokülasyon önlendiği gibi flotezon'un da önüne geç
mek mümkün olabilmiş ve boyalı daneler beyazlar gibi hareket ettirile
bilmiştir. 

Dalgaların oluşumları noktasal enjeksiyon metodu ile izlenmiştir. Bu 

tekniğin kullanılmasında enjeksiyon noktasının yerinin önemi anlaşıldı

ğından evvela bu problem çözümlenmiştir, (bk_, 3.23). 

(*) F. ŞENTÜRK : Tabii akar3ularda taban direncinin ve taban şeklllerinin hidrolik 
karakteristikler yönünden t ;;rifi ve Incelenmesi. MAG 13- A, Ankara 
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Şekil 3.10'u inceleyelim. Burada bir dalgacığın civarındaki danelerin 
hareketi gösterilmiş bulunmaktadır. Tabanın taban şekilleri ile kaplan
mış bulunduğu kabul edilecek olursa sıvının taban civarındaki hareketi 
bazı özellikler gösterir. Akıma şiddetli bir türbülans hakimdir. Dalgacık

ların tepe notaklarından mansap yönüne fırlayan sıvı kitlesi bir sonraki 
taban şeklinin sırtına düşerek parçalanır. Bu noktaya «patlama noktası• 
ismi verilmiştir. Patlama noktası sabit değildir; her yönde şiddetle hare
ket eder. Merkezinde kum daneleri etrafa savrulur ve kaynar. Tabanın ge
nel manzarası mısır patlatılan bir tavanınkini hatırlatır. Böylelikle bahis 
konusu olan dalganın sırtı oyularak karakteristik bir çukurluk meydana 
gelmektedir, (bk. Şekil : 3.1 O). Akımın iki boyutlu olması halinde bahis 
konusu edilen çukurluk tek ve süreklidir. Akımın üç boyutlu olması ha
linde ise bu yeknesak çukurluk parçalanır ve dağılır. Gül yapraklarının 
teşekkülü bu sebebe bağlanabilir. 

1 --o 

Şekil : 3.10 

Bir taban şeklinin sırtında yer alan dane hareketini ınceliyelim. Akı

mın şiddetine ve danenin özgül kişiselliğine ( GJ, D) bağlı olarak bu 
daneler küçük veya büyük bir hızla sürüklenir ve yuvarlanarak hareket 
eder. Taban şeklinin en yüksek noktasına geldikleri zaman ise mansap 
boşluğuna fırlatılır. En hafif olanları patlama noktasının mansabına dü
şerek yoluna devam eder. (Şekil de 1 No. ile gösterilmiştir). Daha ağır

ları patlama noktasının membaına düşer ve ters akıma kapılarak taban 
şeklinin şev eteğine itilir, (Şekil : 2 No. ile gösterilmiştir). En ağırları 

yuvarlanarak ilerler ve şev üzerinde kayar, (Şekil de 3 No. ile gösteril
miştir). Burada danelerin mutlak ağırlıkları değil türbülans şiddetine 

oranlanan izafi ağırlıkları bahis konusu edilmektedir. Taban şekilleri geo
metri bakımından homogen olmadığı için bunların tepe noktalarının yük
seklikleri de aynı değildir (bk. 3.24). Dolayısiyle dağurdukları türbülan
sın şiddeti de farklı, farklıdır. Şekil 3.10 da gösterilen (1) numaralı dane 
daha mansaptaki bir taban şeklini geçerken (2) ile gösterilen danenin 
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durumıma düşerek memba yönünde harekete başlayabilir. Bu şartlar al
tında hareketli bir taban dikkatle incelenecek olursa görülecek olan man
zara şudur: Yüzeyin her noktasında kum danecikleri türbülans etkisi ile 
kaynamaktadır. Bunlardan ayrı olarak hareketli malzeme gruplar halinde 
memba veya mansap yönlerinde ilerler. Patlamalardan dökülen daneler 
ise bu gruplardan bir tanesine karışır. Yüksek hızlı akımlarda suyun yük
sek tabakalarında askıdaki malzeme vardır ki, bu incelemenin konusu dı
şındadır. Şev topuğu civarındaki kum hareketi ayrı bir özellik taşımak

tadır, ve 3.22 bölümünde incelenmiştir. 

3.22 - Gömülme ve birikme olayının şev kaymalarına etkisi, ta
ban şekillerinin hareketi 

Şev topuklarında hareketli malzeme özel bir dikkatle incelenecek 
olursa aşağıdaki belirlemeler yapılabilir: 

1 - Mansap-memba yönünde ilerleyen kum daneleri şev topuğu

ne erişir ve buradan şevi aşağıdan yukarıya tırmanmaya çalışır. Dane 
kişiselliğine bağlı olarak bu tırmanma keyfiyeti, bazı hallerde, şevin te
pe noktasına kadar devam edebilmektedir. 

2 - Memba- mansap yönünde yuvarlanarak harekte eden kalın 

malzeme tepe noktasına ulaşır ve buradan aşağıya kayar. 

Yukarda tarif edilen iki yolu izleyerek gelen malzemeler şev orta
sında karşılaşır ve birikir. Alt tarafta nisbeten ince daneler üst tarafta 
ise kalınlar yer almıştır. Birikme dolayısiyle şev gittikçe dikleşir. Bu sı

rada iki olay yer alabilmektedir. Bunlardan biri kalın danelerin inceler 
üzerinde kayarak en derin noktaya inmeleridir. Diğeri ise şevin kritik 
açıya varmış olması dolayısiyle olduğu gibi yıkılmasıdır. ilk halde taban
da oldukça homojen danelerden kurulu cepler teşekkül eder. ikinci hal
de cepler tabakalar halinde yayılır. Her iki şekle de tabiatta sık sık tesadüf 
etmek mümkündür. 

Hareketli taban içeri~inde özel granülometreli bir tabakanın yer al
ması «şev sürme" olayı ile ilgilidir. Bu olay yukarda bahsedilenden fark
lıdır. Şevin topuğuna yığılan ağır danelerin teşkil ettikleri ağırlık dolayı

siyle gittikçe dikildiğini düşünelim. Bu dikilme bazı hallerde, yıkılma

dan öyle bir değer alır ki şev topuğunu mansap yönünde ileriye doqru 
sürer ve burada depolanmış olan kalın malzemeyi de tıpkı bir buldozer 
bıçağının yapacağı gibi ince bir tabaka halinde serer. Bu olayda türbülan
sın etkisi büyüktür. Zira şevi aşağıdan yukarıya doqru yalıyan akım da
nelere etkidiği zaman bunlar sıvı içinde askıda kalabilmektedir. Demek 
ki bu anda izafi ağırlıkları suyunkine eşittir. Taban şeklinin üst tarafın

daki daneler böyle bir olaydan etkilenmedikleri için yukardan bastırarak 
şevi sürer. 
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3.221 - Şev Açısının Değişimi : 

Şev açısının değişimi, üzerinde çalışılan malzeme için belirlenmiş

tir. Daha yukarda da söylenilmiş olduğu gibi bu değer Dm = 0.40 mm. 
olan kumlarda 40° ile 50° arasında kalmaktadır. Su altında ölçülen bu 
açının aynı şartlar altında içsel sürtünme açışı ile olan ilgisinin bilinme
sinde fayda vardır. Bu konu araştırmanın kapsamına girmediğinden üze
rinde durulmamıştır. 

3.222 - Taban Şekillerinin Hareketi : 

Taban şekillerinin hareketi yukarda verilen bilginin ışığı altında in
celenebilir. Şekil: 3.11 'i göz önüne alalım. Burada bir kum dalgasının 

hareketi gösterilmiştir. Şekil : 3.11 a'da normal bir dalganın boyuna kesiti 
görülmektedir. Şekil : 311 b'de kalın malzemenin memba, ince malzeme
nin ise mansap tarafa taşındığı ifade edilmektedir. Dalganın mansap şevi 
dikilmiş ve şekil 3.11 a'da gösterilenden daha büyük bir değer almıştır 

[54- 55]. Bu olaydan daha yukarda bahsedilmiş idi. Şekil: 311 c'de şevin 
yıkılması gösterilmektedir. Kalın malzeme taban şeklinin altında kalmış 

bu süre zarfında ve bu olay sebebiyle de dalga mansap yönünde ilerlemiş
tir. Olay açıklandığı şekilde sonsuz olarak devam eder. 

Boyalı kum ile yapılan gözlemlerde taban şekillerinin hareketi yukar
da söylenildiği gibi ayrıntıları ile incelenebilmiştir. Taban böylelikle geçi
rimlilikleri birbirinden farklı tabakalar ile üşt üste kaplanmış olur. 

Şekil: 3.12 de bu fark deneysel olarak gösterilmiştir. Tabana dik yön
de yapılan çizgisel bir boya enjeksiyonu tabakalar içinde farklı mesafeler 
geçmiştir. 

3.23 - Renkli Kurnun Yerleştirileceği Noktanın Tespiti : 

Bu nokta öyle bir nokta olmalıdır ki enjekte edilecek kum kitlesi 
toplam harekete uysun. Dolayısıyle patlama noktasının hemen mansabı 
seçilmiş ve izleyiciler bu noktaya yerleştirilmiştir. Görülen manzara şudur : 
izleyici türbülans etkisi ile çok kısa bir zamanda bütün kanal sathına yayıl
mış ve şev yataklarında toplanmıştır. Bu gözlemin önemi,.. büyüktür çünkü 
radyoaktif izleyiciler aracılığı ile çalışılmaya başlanıldığı zaman elde edi· 
Jen spektrumlar şekli ancak bu yoldan anlaşılabilmiştir. Bunların çok dik 
bir şevle nihayetlenmeleri şev sürme olayına bağlanabilir. Görülüyor ki dane 
hızlarının tespitinde danelerin hareketinin önemi açıktır (bk. 2.55). 

3.24 - Hareketli Kalınlık Kavramı : 

Harekeli bir tabanı göz önüne alalım. Q debisine bağlı olarak hare
ketin hangi derinliğe kadar inebildiğinin bilinmesi faydalı sonuçlar doğu
rabilir. Bu yönde sistematik bir deney serisi yapılmamıştır. Fakat hare
ketin niceliği hakkında bir fikir edinilebilmiştir. 
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Şekil: 3.11 
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Hareketli bir malzeme ile kaplı bir kanal tabanında hareket yalnızca 
belirli bir kalınlığı ilgilendirir. Bu kalınlık değişkendir. Debiye, eğime ve 

hareketli malzemenin kişiselliğine bağlıdır. Dolayısiyle U· D ve ~D for-
v Cil, 

mundaki bir boyutsuz parametre yardımı ile belirlenebilir. 

Şekil: 3.12 

Hareketli tabakanın kalınlığı taban şekilleri arasındaki vadilerin en 
derininin en derin noktasının geometrik yerinin yüzeyine uzaklığına eşit

tir. Problem böyle kurulduğu takdirde hareketli tabanın en derin nokta
larının hareket düzlemine paralel bir düzlem içinde bulunacağı meydana 
çıkar. Bu düzlernin eğimi akımın ortalama eğimine eşit olmalıdır. 

Dm = 0.40 mm. çapındaki malzeme ile yapılan deneylerde bu düz
lem gayet açık olarak görülmüş ve meyli de ölçülmüştür. Bu meyil 
1 = 0.0001 dir ve akım hattı meyline eşittir. 

3.25 - Taban Şekillerinin Doğmaları, Şekillenmeleri ve Ölmeleri : 

Düz bir taban üzerinde görülen ilk dalgalanmalar bilindiği gibi hare
ketin başlamasından hemen sonra yer alır. Hareketli kum daneleri grup
lar halinde ve süreksiz bir hareket içindedir. Bundan sonraki devre için
de •f• parametresinin değerine (SS) bağlı olarak ·geometrik 
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karakteristikler belirlenir. Böylece düzenlenmiş taban şekillerinden kum 
dalgacıklarını göz önüne alalım ve hareketlerini inceliyelim. Göze çarpa
cak ilk husus dalgacığın devamlı olmadığıdır. Yani bir dalgacık taban üze
rinde teşekkül ettikten sonra akım müddetince mevcudiyetini muhafaza 
edemez. Bir süre sonra ya parçalanır ve parçaları harekete devam eder. 
yahut yavaş, yavaş sönerek ölür. Bu özellik «yıkanma » olayını açıklaya· 

bilecek özelliktedir. Ayrıca kum hareketi ile dalga hareketini bir sürekli
lik düşüncesi içinde birbirine bağlamamak gereklidir. Böyle düşünüldüğü 
takdirde kum danelerinin hızlarının dalga hareketi hızına eşit olabilece
ği ileri sürülebilir ki gerçekle ilgisi yoktur. Bu hususu derhal görmek 
mümkündür. Filvaki ters basamaklar halinde kum hareketi memba- man
sap yönünde iken taban şekli hareketi mansap-memba yönündedir. 

Taban şekillerinin bu özelliklerini yakından incelemekte fayda vardır . . 

- Dalgaların yeniden teşekkülü : 

Tabanı kaplayan taban şekillerinden bazıları nispeten geniş ve bü
yüktür. Bunların sırtı düz bir taban gibi çalışarak burada yeni dalgaların 

doğmasına yol açar. Olay daha ziyade basamaklar halinde yer alır. ( ~ ) 

oranı geçerli olandan farklı bulunacağından yeni doğan taban şeklinin 

basamaktan farklı olması mümkündür. Dolayısıyle basamakların üzerinde 
dalgacıklar görmek kabildir. Aynı olay yaygın granülometreli taban malze
mesinde de görülür. Fakat sebebi hareketteki kurnun farklı çaplarıdır. 

Dalgacıklar ile kaplı bir tabanda yeniden teşekkül edecek taban şekil
leri ancak dalgacıklar olabilir. Bunlar zaman zaman patlama noktasının he
men mansabında doğarak çok çabuk gelişir ve hızla ilerler. 

- Bölünme olayı : 

Bu olay hareket süresince sonsuz sayıda teşekkül eder. Bir gül yap
rağının iki ucundan yer alan şiddetli akım yan tarafta ilerleyen bir taban 
şeklini ikiye biçer. Böylelikle bölünen dalgacık, hızı artmış bir şekilde ha
reketine devam eder. (Şekil : 3.13.) 

- Ölme olayı : 

Dalgacıkların hızları cüsseleri ile orantılıdır. Büyük bir dalga nispeten 
yavaş hareket eder; küçük dalgalar ise daha hızlıdır. Bu olay gayet kolay
lıkla anlaşılmaktadır. Zira büyük dalgayı hareket ettiren kum kitlesi büyük 
olur. Katı madde debisi de ortalama bir görüşle sabit olduğu için küçük dal
galar, büyüklere nazaran gerekli malzemeyi mansap şevlerinde daha çabuk 
toplar ve dolayısıyle daha çabuktur. 

Dalgacık hızlarının farklı olması taban malzemesinin homojen karışı
mını sağlar. Dalgalar sürekli olarak birbirlerinin üstüne binerler ve karışır

lar. Bu sebepten dolayı şev sürme olayı dolayısıyle meydana gelen homo· 
jen granülometreli tabakalar süreksizdir. 
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Bölünme dolayısıyle yeniden meydana gelen bir dalgacık iki şekilde 
gelişir: 

~ 
.X: 
<( 

J 1 
Şekil: 3.13 

1 - Önünde bir gül yaprağı boşluğu ·1ar ise bu takdirde hızı yavaşlar 
ve kendisi de büyür. 

2 - Önünde bir gül yaprağının sırtı varsa bu takdirde hızı artar. Dal

gacık gül yaprağının üzerine tırmanır. Bu yüzey yukarı doğru eğimli oldu

ğundan, yüksekliği azalır dolayısıyle hızı daha da artar nihayet tepe nokta
sı civarında yüksekliği sıfır olur. Dalgacık ölmüştür. Tepe noktasına geldi

ği zaman yüksekliği sıfıra eşit değil ise o takdirde her iki dalga birleşerek 

tek bir dalga teşkil ederler ki, bu da dalgacığın . ölümü demektir. 
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3.26 - T a b a n Ş e k i ı ı e r i n i n H a r e k e t S ü r e s i n c e 
Gelişimleri: 

Yukarda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi hareketli tabail 
sürekli bir gelişim içindedir. Bu gelişim sıvı akım ile ahenkdar olarak cere
yan eder. Akımın şartları değişecek olursa taban şartları da değişir, öyle 
ki, tabiatın özlediği gayeye erişilebilsin. 

Bilindiği gibi küçük debilerde taban direnci büyüktür. Büyük debilerde 
ise bu direnç azalır. Bu olay akım derinliğini düzenleyen gayet alaka çeki
ci bir mekanizmadır. Basamaklar ile ters basamaklar arasında bulunan ve 
tabanı dalgasız, düzgün bir hale getiren yıkama olayı da tabii gelişimin ki
şisellik gösteren bir kesimidir. 

Görülüyor ki, tabiat ortalama çözümün peşindedir. Yaygın granülomet
reli bir taban halinde mesela akım en ince danelere göre kendini ayarla
maz. Ancak akım taşıyamıyacağı büyük kitlelere çarpar ise ona göre yeni 
bir kural içine girer (iksa meyli kavramı 55). 

Tabiatın aradığı ortalama akımın tarifi mümkün olamamıştır. Konu ile 
ilgilenenler olayı hissetmekte fakat matematik yönünden açıklayamamak-

t d "o U. D b .... k d ~ 1 . . . b" 1 a ır. m'o sayısının -"- sayısının uyu e9er erı ıçın sa ıt o ması 

keyfiyeti de bunun bir habercisidir. Fakat tabiat kanunu daha geniştir; üni
versal bir kapsamının bulunması zorunludur. Bu konuya herhalde gelecek 
günlerde eğinilecektir. 

3.3 - Taban Şekillerinin Hızları : 

3.31 - H ı z K a v r a m ı : 

Taban şeklinin hızının tarifi fevkalade güçtür; çünkü bu hız sabit de
ğildir. Sıfırdan itibaren artar sonra azalır nihayet bulur. Standart bir hız 
açıklanmamış olduğundan bu araştırmada dalganın doğuşundan ölüşüne 

kadar geçen zaman ölçülmüş ve bu zaman içinde dalganın katettiği mesa
fe de ölçülerek ortalama hız elde edilmiş ve bu değer kullanılmıştır. 

Gerçekte aşağıda sayıltın hızların belirlenmesi ve bu hızların olaya na
nı! etkidiğinin bulunması gereklidir. 

- Ortalama hız: tarifi verilmiştir. 

- Ağırlıklı hız: bu hız aşağıdaki gibi tarif edilebilir: 

U -~u!_ · - T u; t süresi içindeki hız 

T; : toplam gözlem süresi 

- Max. hız : dalganın en yüksek hızıdır . 
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ilerki çalışmalarda değişik hızların etkime dereceleri üzerinde duru
Jacaktır. Şekil: 3.14'de tipik bir hız değişimi grafiği görülmektedir. Bura
da dalgacığın yüksekliğinin değişimine ve geçtiği tabanın durumuna göre 
değişen hızlar verilmiştir. Yukardaki tarifiere göre bulunan hız değerleri : 

Uo = · 0.45 m/saat 

u. = 0.48 m/saat 

Um•• = 0.77 m/saat 
dir. 

Uo ile U. nın bu özel örnekte birbirine yakın çıkmaları önemli olmasa 
gerektir. Başka bir misalde bu değerlerin tamamen farklı olmaları bek
lenebilir. 

Değişik deneylerden elde edilen Ud hızları (Ud ile dalga hızının ortala
ma değeri gösterilmiştir) tablo 2.3'te verilmiştir. 

OJ 

Q.6. 

ru. 

Q.L 
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4 - HAREKETLi TABANDA ÖLÇÜLEN DEGiŞiK HlZLARlN MUKAVESESi: 

Taban hareketi denildiği z~man taban şekillerinin tamamının hareketi 
anlaşılmaktadır. Fakat bilindiği gibi taban şekillerinin sınıflarının kişiseı
likleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyle herhangi bir kıymetlendirmeye ge
çilmezden evvel sınıflandırma işinin açık olarak yapılması gereklidir. Bu 
işlernde (55) sayılı raporda belirtilmiş olan kriterler kullanılacaktır. Yi
ne aynı raporda taban hareketinin etkenleri sıralanmış ve bunların birbir
lerine 

f (~'U. D, U''. ı ,_b_)_ 0 C.U'D V w D - (4.1) 

gibi bir denklem ile bağlı oldukları bulunmuştur. Bilindiöi gibi 

/ 

f ( 
't"o U. D) 

C.U'D '-V- =O (4.2) 

Schields'in 

f (~,~·-)-o c.u'D W - (4.3) 

Liu'nun kriteri idi. 

u 
Ud ile dalga hızını Uo ile kum danelerinin hızını gösterecek olursak Uo d 

orantısına benzer bir boyut analizi ile böyle bir denklemin Içine sokmak 
mümkün olur : 

(4.4) 

Burada U". ı taban şekillerine izafe edilmiş olan sürtünme hızı, W dane 
oturma hızı, h teşekkül etmiş üniform rejimde su derinliği, D hareketli 
malzemenin karakteristik çapıdır . 

Aynı denklem içinde dane Froude sayısını da incelemek mümkündür. 

Aslında bu sa;ı -~~~- şeklindedir. C.U'D verildiğine göre W hızına geçilebi-

U" 
lir. Demek ki, dane Froude sayısı ile W ı hareketlilik endisi arasındaki 

fark matematik yönden yalnızca bir kare alınması işleminden ibaret kal
maktadır. 

U" 
Dolayısıyle W değişken olarak seçilmiştir. Hareket tam türbülans-

lı olduğu için U. 
0 

teriminin etkisinin ihmal edilebileceği düşünülmüştür. 
V 

Bu şartlar altında 4.4 denklemi deneysel yoldan açıklanmaya çalışılmıştır. 
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4.1 - f ( ~: 'U~...L) Değişimin Deneysel Voldan Belirlenmesi: 

Daha yykarda vermiş olduğumuz esaslar içinde yapılan deneyierin 
sonuçları Tablo : 4.1 'de özetlenmiştir. 

TA BL 0: 4.1 

Ud/Uo Orantısının Değişimi 

Dm = 0.0004m W = 0.053 m/sn 

· Deney u o u d U o U" • t 

No. Dalgacık şekli m/sn ml/sn m/saat m/saat Ud/Uo m/sn 

1' Dalgacık 0.28 0.015 0.20 0.047 4.3 0.028 

2' 0.31 0.020 0.54 0.23 2.3 0.030 

3 0.37 0.030 0.60 0.29 2.1 0.031 

6 0.42 0.035 0.64 0.45 1.4 0.031 

1 1.28 0.045 1.77 1.44 1.2 0.034 

Dm = 0.00034 m W = 0.053 m/sn 

30 Dalgacık 0.010 0.13 0.030 4.33 0.027 

31 0.020 0.4() 0.11 3.6 0.032 

32 0.030 1.02 0.33 3.1 0.034 

33 0.040 1.84 0.61 3.0 0.035 

34 Basamak 0.050 1.94 0.70 2.8 0.037 

35 0.070 3.50 1.40 2.5 0.054 

36 0.060 2.84 1.10 2.58 0.041 

37 • 0.080 4.20 0.94 4.46 0.052 

Dm = 0.0004 m. W= 0.05 m/sn 

23 Dalgacık 0.005 0.030 0.003 10.00 0.019 

24 0.010 0.046 0.010 4.60 0.024 

25 0.020 0.156 0.037 4.20 0.025 

27 • 0.030 0.540 0.172 3.10 0.027 

26 0.040 0.700 0.470 1.49 0.031 

21) 0.050 0.940 0.623 1.50 0.037 

29 0.045 0.768 0.400 1.92 0.033 

Dm = 0.0004 m. W = 0.053 m/sn 

18 0.030 0.71 0.11 6.45 0.031 

15 • 0.040 1.18 0.51 2.31 0.032 

21 • 0.050 1.44 0.43 3.35 0.032 
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TABLO: 4.1 (Devam) 

Ud/Uo Orantısının Değişimi 

Dm = 0.0004m W = O.OSm/ sn 

Deney Q u~ UD U" • ı 

No. Dalgacık şekli m'/sn m/saat m/saat Ud/UD m/sn 

19 Geçiş 0.60 1.68 0.54 3.1 1 0.033 

9 0.080 1.95 0.60 3.25 0.035 

12 Basamak 0.090 2.10 0.95 2.21 0.036 

10 0.120 2.07 1.37 1.51 0.038 

16 • 0.130 2.05 1.34 1.53 0.045 

14 0.140 2.14 1.40 1.53 0.053 

11 0.160 2.28 1.61 1.42 0.055 

20 0.170 2.42 1.62 1.49 0.055 

22 0.180 3.40 1.95 1.74 0.057 

Dm = 0.00034 m W = 0.050 m/sn 

40 Geçiş 0.070 1.79 0.90 1.99 0.038 

41 • 0.080 2.22 0.70 3.17 0.040 

42 0.100 2.48 1.39 1.80 0.039 

45 0.100 2.83 1.43 1.98 0.042 

43 0.110 2.46 1.09 2.26 0.043 

44 0.120 3.04 1.29 2.35 0.050 

46 0.130 3.79 1.55 2.44 0.055 

47 0.150 4.14 1.66 2.49 0.060 

48 0.100 2.76 1.50 1.85 0.038 

49 0.100 3.43 1.05 3.26 0.042 

so 0.80 2.85 0.78 3.42 0.039 

51 0.70 1.90 0.65 2.92 0.037 
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TABLO: 4.1 (Devam) 

Dm= 0.0004m W= 0.53m/sn 

Deney h b U"•ı D U" • ı 
No. U" ,.1 /W (m) h/Dm (m) · U 

1' 0.528 0.107 268 0.50 11.2 0.1 

2' 0.566 0.128 320 • 12 0.097 

3 0.585 0.161 403 • 12.4 0.084 

8 0.585 0.168 420 • 12.4 0.074 

7 0.642 0.189 475 13.6 0.071 

om = 0.00034 m W = 0.053 m/sn 

30 0.54 0.087 256 0.50 9.2 

31 0.64 0.122 359 • 10.9 

32 0.68 0.154 453 • 11.6 

33 0.70 0.192 565 11.9 

34 0.74 0.241 709 12.6 

35 1.08 0.305 897 • 18.3 

36 0.82 0.257 756 • 14.0 

37 1.04 17.7 

om = 0.00034 m W= 0.05m/sn 

23 0.38 0.042 125 0.90 6.45 

24 0.48 0.063 186 8 . .2 

25 0.50 0.086 253 8.5 

27 0.54 0.101 298 9.2 

26 0.62 0.121 356 10.5 

28 0.74 0.136 400 12.9 

29 0.66 0.139 4{)9 11 .5 
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TABLO: 4.1 (Devam) 

Dm= 0.0004m W = 0.053 m/sn 

Deney h b u" .• ,D 
No. U"·• ılw (m) h/ Dm (m) 

18 0.585 0.096 240 0.90 12.4 

15 0.604 0.109 273 • 12.6 

21 0.604 0.119 298 12.6 

19 0.623 0.132 330 • 13.2 

9 0.660 0.185 463 14.0 

12 0.679 0.187 468 • 14.4 

10 0.717 2.224 56Ş • 15.2 

16 0.849 0.209 523 18 

14 1.000 0.275 688 21.2 

11 1.038 0.285 713 22 

20 1.038 0.283 707 22 

22 1.080 0.300 750 • 22.6 

Dm = 0.00034 m W = 0.050 m/sn 

40 0.'76 0.177 520 0.90 12.9 

41 0.80 0.181 532 • 13.6 

42 0.76 0.201 591 13.3 

45 0.84 0.202 594 14.3 

43 0.86 0.209 615 14.8 

44 1.00 0.218 641 ,,7.0 

46 1.10 0.227 668 18.7 

47 1.20 0.251 738 20.4 

48 0.76 0.182 537 12.9 

49 0.84 0.187 550 14.3 

50 0.78 0.176 518 13.3 

51 0.74 0.165 485 12.6 
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Deneyler iki ayrı kanalda yürütülmüştür. Bunlardan bir tanesinin ge
nişliği 0.50 m., diğerin i n ki, 0.90 m.'dir, (bk Bölüm 2). Dolayısıyle cidar et
kisini de incelemek mümkün olabilmiştir. Ayrıca hareketli malzeme de 
değiştirilmiş ve kum 2 ve kum 5 kullanılmıştır. Kum 3 kalın olduğundan bu 
malzeme ile dalgacıklar elde edilememektedir. 

Her deney ewela sınıflandırma bakımından incelenmiş ondan sonra 
kinematik karakteristiklerinin tanımlanmasına geçilmiştir. 

4.11 - D a r K a n a 1 d a Ku m 2 v e K u m 5 i 1 e 
Yapalan Deneyler: 

Bu deneyler ile ilgili sonuçlar Şekil: 4.1, 4.2 ve 4.3'te özetlenmiştir . 

Şekil 4.1 'de tabanın akıma gösterdiği direnç yardımıyle ve (f",) para
metresi kullanılarak taban şekilleri sınıflandırılmıştır. Kalın hat ile göste
rilen diagram kum 2'ye aittir ve referans (55) çalışması sonucu olarak elde 
edilmiştir. ince hat ile çizilmiş olanı kum 5'e aittir ve bu çalışma sonucu 
olarak elde edilmiştir. (D) çapı büyüdükçe diagramın f", parametresinin 
büyük değerlerine doğru kayacağı ewelki araştırmadan bilinmektedir. Bu 
sonuç burada da görülmektedir. Şekil üzerinde yapılan inceleme tabanda 
evvela dalgalanma sonra basamakların yer aldığını göstermektedir : 

O = 10 lt/sn. için taban şekli: kum dalgacıkları 

10 < O < 30 lt/sn. için taban şekli : geçiş rejimi 

O> 30 lt/sn. için taban şekli: kum basamakları 

Taban şeklinin sınıfları böylece belli olduktan sonra ~: oranı Şekil : 4.2 

den incelenebilir. 

Genel olarak varılan yargılar aşağıda sıralanmıştır: 

4.111 - Ud i 1 e Uo n i n K a r ş ı 1 a ş t ı r ı 1 m a s ı : 

Gerek dalgacık, gerekse basamakların sınıflarında 

Ud > Uo 

eşitlizliği geçerlidir. 

(4.5) 

Bu yargı diğer deneylerde de doğrulanmaktadır. Demek ki, durgun bir 
suda olduğu gi!9i taban şekilleri bu şekilleri meydana getiren zerrelerden 
daha hızlı hareket etmektedir. Hareketin süreksiz olması, yani dalganın 

sıvı hareketin başladığı andan bittiği ana kadar mevcut bulunması düşü
nülmediğinden böyle bir eşitsizlikten söz edilebilmektedir. Aksi halde 
Ud = Uo eşitliğinin geçerli olması gerekir idi. 
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4.112 - V ı k a m a O 1 a y ı: 

U • hızı arttıkça gerek Ud gerokse Uo artar. Yalnız Uo'nin artışı Ud'ninki
ne nazaran daha hızlıdır. Aşağıda açiklanacağı gibi Ud/Uo oranı değişik de
ğerler aldıktan sonra debinin belirli bir değeri için birime eşit olur. Bu an
da kum danelerinin hızı taban şekillerinin hızına eşittir. Fakat bu söyleni
len husus taban şekillerinin oluşumu ile bağdaşamaz. Yani taban üzerinde 
taban şekillerinin yer alabilmesi için kum hareketinin süreksiz olması ge
reklidir. Ud = Uo halinde bu süreksizlik ortadan kalkar. Dolayısıyle taban 
şekilleri akım tarafından yıkanır, taban düzlenir. Bu olaya «yıkama olayı• 
ismi verilmiştir. Bu anda akım kritik halettedir; yani SF = 1 dir. Yıkama 
olayı basamaklardan ters basarnaklara geçişte yer almaktadır. Akımın in
celiği bakımından da anlaşılır bir karakterdedir. Filvaki yıkama olayından 
sonra Ud hızı işaret değiştirerek negatif olmakta ve taban şekilleri man
saptan memba yönüne doğru harekete başlamaktadır. O halde orada 
Ud = O olmalıdır. Gerçekte Ud = O değeri Ud = Uo olarak ifade edilmek
tedir. Bu anda ortada dalgacık olmadığından Ud = O da denilebilir. 

Yıkama olayının şartları alaka çekicidir. Bunları incelersek : 

- s, = 1 u = v gh (4.6) 

U, 
- .ı =0 U' .ı = vf u (4.7) 

olduğu görülecektir. 

U = v gh su yüzeyinde teşekkül eden küçük sıvı dalgacıkların hızı
dır. Kritik akımın hızı bu dalgacıkiarın hızına eşittir. Bu anda tabanda U.ı 

hızı tarif edilemez, çünkü taban şekli mevcut değildir. Fakat U'.ı tarif edi-

lebilmektedir ve sürtünme hızının bu değeri U .ı ye de eşit olur. Bilindiği 

gibi . (4.7) [1] bağıntısı dolayısıyle U.ı den ortalama U hızına geçilebilir. 

Bu iki hız birbiri ile orantılıdır. Demek ki, sıvı dalgacıklarının U, hızı ile 

U. , birbirine sabit bir katsayı yardımı ile bağlanabilmektedir. 

Bu fikir U".ı ile U, arasında bir orantı bulunabileceğini ve Ud hızını 

U,'nin bir fonksiyonu olarak ifade etmenin mümkün olabileceği fikrini ge· 

tirmiştir. Basamaklar halinde böyle bir sabit orantırlan bahsetmenin müm

kün olabileceği görülmektedir. Tablo : 4.2 bu konuya ışık tutmak için ter

tiplenmiştir. 

Dalgacıklar halinde (4.8) c benzer bir bağıntı mevcut değildir. Burada, ta

ban şekillerinin hızından bahsedildiği zaman ortalama hızın gözönüne alın

dığını da unutmamak gereklidir. Gerçekte (k') katsayısının belirli sınırlar 

içinde değiştiğini kabul etmek zorunluğu vardır. inceienmekte olan halde bu 

sınırlar dar olduğundan sabit bir değer elde edilmiştir. Dalgacık haiinde bu 

sınırın daha geniş olduğu onlaşılmaktadır. 
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TABLO: 4.2 
- -

ud = k v gh = k' v h (4.8) 

K anel 
genişliği Dm h u d k' vh k' Taban şekli 

m m m m/s::ıat m/saat 

11.9 1.44 1.55 Basamak 
13.2 1.68 1.64 
10.5 1.95 1.94 
18.7 2.10 1.95 

0.90 0.0004 22.4 2.07 2.18 4.5 
20 .9 2.09 2.06 
27.5 2.14 2.36 
28.5 2.28 2.40 
28.3 2.42 2.39 
30.0 3.40 2.47 Rejim değişimi 

17.7 1.79 2.53 Bnsamak 
18.1 2.22 2.56 
20 .1 2.48 2.69 
20.2 2.83 2.70 
20 .9 2.46 2.75 

0.90 0.00034 21.8 3.04 2.51 6 

22.7 3.79 2.87 Geçiş rejimi 
25.1 4.14 3.1)1 
18.2 2.76 2.56 Basamak 
18.7 3.43 2.59 Geçiş rejimi 
17.6 2.85 2.52 
16.5 1.90 2.47 

4.113 - T a b a n Ş e k 1 i S ı n ı f 1 a r ı G ö z ö n ü n e A 1 ı n -
d ı ğ ı t a k d i r d e Ud/Uo n i n D e ğ i ş i m i n i n 
incelenmesi: 

U U" -d-oranının -vJ- boyutsuz sayısının fonksiyonu olarak değişimi in
U o 

celendiyi takdirde t<::ban hareketini belirleyen bir takım temel etkenierin 
varlığı görülebilir. Bunlardan sırasıyle bahscdiiecektir. 

Şekil 4.2'de de kanalda yapılan deneyierin sonuçları ver!lmektedir. 
Buna göre kum No. 2 ile yapılan deneylerde yalnızca dalgacık sınıfının 

mevcut olduğu görülmektedir. Bu husus tanımlama deneyleri yapılarak be
Ud 

lirlenmiştir (Şekil : 4.1). Dalgacıkların ilk teşekkülleri anında - Uo-oranı 

en yüksek değerini almıştır : 

u d 
Uo- = 4.5 

h 
O debisi arttıkça oran azalmış ve (1) sınırına çok yaklaşmıştır.-D- eğri-

sinin değişimi de eğrisinin değişimini yakından izlemektedir. 
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Kum No. 5 ile yapılan deneyler dalgacık ve basamak sınıflarını kapsa
mıştır . Burada görülen özellikler şudur. Dalgacık sınıfından basamak sını-

U 
fına geçerken u!- oranında net bir sıçrama vardır. Oran bir hamlede 

artmakta sonra alçalmasına devam etmektedir. Konuyu aydınlatmak için 
daha açık bir misal geniş kanalda yapılan deneylerden alınabilir. Şekil 4.6 
ve 4.7'de bu deneyierin sonuçları verilmektedir. Tanımlama çalışmaları . 
Şekil : 4.4 ve 4.5 te yer almaktadır. Şekil : 4.7 de kum No. 5 için dalgacık 
sınıfından basamak sınıfına atlayış kesikli çizgi ile gösterilmiştir. Duruma 
gayet net olarak işaret edilmektedir. Aynı olay kum No. 2 ile yapılan de
neylerde de görülmektedir. Sıçrama burada da kesikli hatlar ile gösteril
miştir (Şekil : 4.6). 

Demek ki taban şekilleri bir sınıftan diğer sınıfa geçerken hızlar ora
nında bir sıçrama yer almaktadır. Bu sıçrama olayı karakterize edilecek ni· 
teliktedir. Şekil 4.1-4.4 ve 4.5 te verilen ve taban şekillerinin tanımlanma
sını sağlayan grafiklerde bu sıçrama bölgeleri , çatalların tepe noktalarına 
isabet etmektedir. Böylelikle olayı iki ayrı yönden gerçeklernek mümkün 
olabilmiştir. 

Bilhassa 4.6 ve 4.7 No.'lu şekiller incelendiği zaman bunların klasik 
hidrolikte kullanılan f, SR grafikleri ile olan yakınlığı dikkat nazarını çek
mektedir. Böyle olunca akım haleti ile taban hareketi arasında bir benzerlik 
kurmak mümkündür. Bilindiği gibi normal bir hidrolik akımda SR Reynolds 
sayısının belirli değerleri akım haletini laminer ve türbülanslı isimleri al
tında gösterilen iki sınıfa ayırdeder. Burada da aynı yaklaşım kullanılacak 
olursa laminer akım sınıfına dalgacıklar sınıfı türbülanslı akım sınıfına da 
baı5amaklar sınıfını tekabül ettirmek mümkündür. Bu söylenileni yapabil
mek için dalgacıklar sınıfını basamaklar sınıfından ayıran sabit bir Rey
nolds sayısının bulunması gereklidir. Bu sayı : 

U" .ı D 
V 

ile gösterilebilir ve değeri de 13 civarındadır. Geçiş rejimindeki S"~. ı 

sayısının değerleri Tablo 4.3'te toplanmıştır. 

TABLO: 4.3 

S" R ,t nin değerleri V= 0.9 X 10"6 

U" ,t Dm U" ,t Dm b 
O Lt/ see 

m/sn m ,. m 

0.032 ) .00034 11 0.50 20 
0.033 0.0004 13 0.90 60 
0.038 0.00034 13 • 70 
0.040 ).00034 13.5 • BO 
0.033 0.00034 11 .5 • 45 
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Tablonun incelenmesinden D çapının etkisi derhal görulmektedir. (D) 
arttıkça U .ı artmaktadır. D için öyle bir değer bulunabilir ki, bu anda 
S"R.ı > 13 olsun. O takdirde tabanda dalgacıklar teşekkül edemiyecektir. 
Daha evvel yapılan araştırmalarda çapın bu değeri bulunmuştur (1.00 mm.) 
(55). 

Bilindiği gibi D çapı 0.5 mm. ile 1 mm. arasında ise tabanda ters kum 
dalgacıkları ismi verilen bir sınıf teşekkül eder. Bu yeni sınıfın karakteris
tikleri incelenmiş değildir. Dolayısıyle burada konu hakkında herhangi 
bir şey söylenmesi mümkün olamamaktadır. Fakat S"R.ı = 13 değerinin 
sabit kalacağı buna mukabil dalga Reynolds sayısının aynı değerleri için 
U".ı nin azalacağı düşünülebilir. Zaten bu keyfiyet taban şekilleri arasın
daki farklılaşmayı meydana çıkartmaktadır. 

u 
Daha yukarda da söylenildiği gibi _Ud , U" 1 nin artan değerleri mu-

o • 

vacehesinde küçülen değerler almaktadır. Yeni bir sınıfa girildiği zaman 
bir evvelki sınıfın en büyük U". ı değeri bir sonrakinin en küçük değeri ol-

d ~ d ud k d ugun an ~ artma ta ır. 

u d 
Sınırda, SF = 1 için Uo 1 olması gerektiği mantıken doğrudur. 

Deneysel olarak da olayın böylece ortaya çıktığı görülmüştür. ·Bu sınıra 
yaklaşım nasıl olmaktadır?» sorusunun özel bir yeri vardır. 

Yaklaşım iki türlü olabilir. Birincisi ~: değişimi gittikçe küçülür ve 

U" 
sonunda (1) değerini alır . Böyle olduğu takdirde W.ı hareketlilik endisi-

nin sonsuz değerlere doğru gitmesi gereklidir. Halbuki böyle d~ğildir ve 
bu parametrenin değeri daima sonludur. Sürtünme hızının değişimi göz
önüne alınacak olursa Q nin artan değerleri için U".ı nin de arttığı ve sı

nırda U".ı = U'.ı olduğu görülür. Halbuki U".ı = U'.ı olduğu zaman as-
U" 

lında U".ı =O dır. Zira tabanda dalga yoktur. Dolayısıyle W.ı nin değe-

ri de sıfır olur. Demek ki, sınırda bir süreksizlik vardır. Dolayısıyle sınıra 
tedrici yaklaşım düşünülemez. 

Yapılan deneyierin sonuçları da bu yöndedir. Şekil : 4.2-4.6-4.7 in-
U U 

celendiği zaman~ eğrilerinin absis eksenine paralel fakat ~ = 1 

den farklı bir değerde oldukları görülecektir. 

Ikinci yaklaşım sınıra ani bir alçalışla varılması şeklinde tarif edile
bilir. O halde •sınıra yaklaşma• olayı yıkama olayının bir başlangıcıdır ve 
bir nevi geçiş bölgesi karakterindedir. O halde Ud/Uo oranın değeri birden 
artacak ve birden azalarak sınıra varılacaktır. 
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Tabiatta olay böylece oluşmaktadır. Şekil 4.2'de (80) noktası sınıra yak· 
laşma olayının başlangıcıdır. Bundan sonra akım aniden sınıra bağlanmış
tır. Aynı şekilde Şekil : 4.6'daki 180 noktası da bu görünüştedir. Son bir 
sıçrama sonra ani bir düşme yıkama olayını tarif eder. Tanımlama diagram
larında bu nokta büyük bir sıçrama ile şeklin sol üst köşesine kadar çık
maktadır. 

4.12 - Ge n i ş Ka na 1 da K u m 2 ve k u m 5 i 1 e 
Yapılan Deneyler: 

Geniş kanalda yapılan deneyler dar kanalda yapılandan farklı sonuçlar 
vermiştir. Yalnız cidar etkimesi bu deneyler sonucunda meydana çıkarıl

mıştır. Bütün deneyler aynı grafik üzerinde gösterildiği takdirde değişik 

etkenler hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilmektedir. Bu Işlem Şe

kil : 4.8'de gösterilmiştir. Diagramın incelenmesinden şu sonuçlara var
mak mümkün olabilmiştir : 

_ . U" ,t 
1 - Hareketteki katı malzemenin çapı arttıkça egrıler ----yv- endisi· 

nin artan değerlerine doğru kaçmaktadır. Bu husus W çökme hızı değerinin 
endisin payında olmasından dolayıdır. 

2 U" .t · d - · k u d d k ı k d - ----yv-nın egerı arttı ça---u;;- oranın a i sıçrama aza ma ta ır. 

3 - Kanal genişliğinin etkisi bu deneylerden elde edilen sonuçlar-
dan açık olarak görülememektedir. Geniş kanalda ince kum ile yapılan 
deneyler kum inceliği ve cidar etkisi dolayısıyle tefsiri güç bir konum 
göstermiştir. 

4.2 - ~: ' + Değişiminin Deneysel Voldan Belirlenmesi : 

Bu değişim şekil : 4.2-4.6- 4.7'de belirtilmiştir. Elde edilen kalitatif 
sonuçlar aşağıdadır : 

1 - ( +) eğrisi dalgacıklar sınıfında ~: eğrisini yakından iz

lemektedir. Yani rölatif pürüzlülük arttıkça sınıflar içinde hızlar oranı da 
limite gitmektedir. 

h 
2 - Geçiş bölgesinde -o oranı bir yükselme ile iki sınıfı birbirine 

bağlamaktadır. 

h 
Bu hali ile - 0- büyük bir özellik göstermemiştir. Dolayısıyle hızlar 

oranının değişimi yalnızca hareketlilik endisine bağlı olarak incelenebilir. 

80 



5- SONUÇ: 

Taban şekillerinin hareket esnasındaki özellikleri aşağıdaki gibi sınıf
landırılabilir: 

1 - ~: ~ 1 eşitsizliği her zaman geçerlidir. 

u d 
2 - --u;;- = 1 için taban şekilleri silinir ve tabanda yıkama olayı 

yer alır. 

3 - Sınıra ( ~: = 1) varış ani olur ve özel bir geçiş rejimi ile ta

rif edilir. 

T b k ll d k fl ud d k" b. 4 - a an şe i eri arasın a i sını ar ~ oranın a ı ır sıçrama 

ile tarif edilebilir. 

5 - Dar limitler arasında düşünüldüğü takdirde Ud, v h ile orantılıdır. 
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