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DEPREM MÜHENDISLIÖINE YÖNELEN DEPREM ŞIDDETININ TAYININDE IHTIMAL VE 

ISTATISTIK METODLARININ UYGULANMASI 

ÖZ KELIMELER : Bölgenin sismlsitesl - Deprem bölgeleştirmesi - deprem şiddeti - en büyük 
(ekstremum) değerler teorisi - gelişigüzel (random) vibrasyon - kuvvet spektral yoğunluğu . 

ÖZET : Yer sarsıntılarının gelişi güzel karakteri dolayısiyle yapıların depreme karşı projelendlrll· 
meslnde Ihtimal teorilerin in nazarı dikkate alınması gereği Incelenmiştir . Depremierin mühendisliğe 

yönelen şiddet tarifleri mukayese edilmiş ve zemin ivmesinin kuwet spektral şiddet i nin proje mil· 
hendisllğl Için en uygun bir şiddet ölçüsü olduğu gösterilmiştir. Belirli bir bölgede en muhtemel 
deprem kHrakteristiklerinin tahmininde sisml~ bölgelendirme mülahazaları lle en büyük reğerier 

teoreminln uygulama tarzı Izah edilmiştir. 

YAYINLANDIÖI YER : TEKNIK 
Erhan Ermutiu. 

BÜLTEN - MAYIS 1971 - Sayı 22 - Sayfa 1·13 - Y. Müh. Dr. 
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NEHRIN DENIZE YAKIN KlSlMLARlNDA INŞA EDILEN KÖPRÜ AYAKLARlNDA YERSEL 

OYULMALAR 

ÖZ KELIMELER Köprü ayakları - oyulma çukuru - oyulma derinliği - oyulma zamanı - yersel 
oyulmalar 

ÖZET : Bu makalede. nehrin denize yakın kısımlarında inşa edilmiş köpril ayaklarında meydana 
gelen oyulmalar incelenmiş ve muhtemel oyuima derinliğinin nasıl hesaplanacağı izah edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar ayak çevresinde maksimum oyulmanın menba tarafta olduğunu nehirde sürünlü 
maddesi arttıkça denge haldeki oyulma derinliğinin azalmakta olduğunu göstermiştir: 

VAYINLANDIÖI YER : TEKNIK BÜLTEN - MAYIS 1971 - Sayı 22 - Sayfa 14·31 - Y: Müh. Vedat 
Başak. 

~:.ı. ~~~~~~;;~;;~:2:··~:~:~~::~:~:~~::::~:~::~>:~:,::~::~~:··r ················ ······· 
ÖZET : Yeraltı ve susltı yapılarının korozyonu olayında genel mekanizma ve muhtelif fizikokimyasal 
faktörlerin etkisi Incelenmiştir . Ayrıca koroıyondan korunmak Için alınması gerekli tedbirler hakkında 
kısa bli;ıi verilmiştir. Yurdumuzda çeşitli amaçlarla yeraltına gömülmüş olan metalik boruların 

durumu ele alınmış ve korozyon bakımından muhtemel tehlikeler ortaya konulmuştur . 

YAYINLANDIÖI YER : TEKNIK BÜLTEN - MAYIS 1971 - Sayı 22 - Sayfa 32·45 - Y. Müh . Dr. 
Hayri Yalçın 





KARŞIDAN SU ALMA YAPILARININ KULLANILMA VERLERI VE YAPIM TIPININ GELIŞ
TIRILMESI 

ÖZ KELIMELER : Asılı madde hareketi - bağlamalar - karşıdan su alma - prlz 
- su alma yapıları - sürüntü maddesi hareketi - yanal su alma 

ÖZET : Sürüntü malzemesi hareketinin fazla miktarda yer aldığı dağ akarsularında kullanılan karşıdan su 
alma yapıları, dağ ve ova akarsuları arasında geçiş teşkil eden ve çok miktarda katı madde taşıyan 
akarsularda da kullanılabilir . Karşıdan su alma yapısı, akarsuyun karakterine göre hareketli bir bağ

lama lle birlikte Inşa edilebilir. Kıyı boyunca meydana gelen akım yığılmalarını önlemek ve cldar 
etkisini ortadan kaldırmak Için karşıdan su alma yapısı hareketli bağlamanın Ikincı açıklığına yerleş

tlrilebillr. Bu şekilde yapılan model deneyleri, özellikle asılı maddelerin daha az Içeri girmesini sağ

lamıştır. 

VAYINLANDIÖI YER : TEKNIK BÜLTEN - MAYIS 1971 - Sayı 22 - Sayfa 46-56 V. Müh. Dr. Sıtkı 

Bursa lı . 
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AÇIK KANALLARlN DÜŞEY VE YATAY KURBLU KlSlMLARlNDA BASlNÇLARlN TEORIK 
' VE DENEVSEL YOLLARLA INCELENMESI 

ÖZ KELIMELER : Açık kanal - basınç - düşey kurb - konkav akım - konveks akım 
- yatay kurb. 

ÖZET : Açık kanalların yatay ve düşey kurblu kısımlarında basınçların hidrostatik kanunlara uy
madığı maiOmdur. Bu Incelemede açık kanalların kurplu kısımlarında yer alan permenan akımlar 

teorik olarak incelenerek bu kısımlardaki akımlara alt basınç formülleri verilmiştir . Incelemenin 
Ikinci kısmında Ise su yapıları modelleri üzerindeki açık kanalların kurblu kısımlarında basınçlar 

deneysel olarak ölçülmüş neticeler teorik neticelerle beraber grafik olarak gösterilmiştir : Neticede 
teorik eğrilerin deneysel eğrileri çok yakından takip ettiği görülmüştür. Iki eğri arasındaki ayrıların, 
teorik formülde ortalama hızın kullanılması ve ortalama hızın tayininde yapılan hatalardan Ileri 

i ::~::iL:~~~::bl~:~ TEKNIK BÜLTEN - MAYIS 1971 - Sayı 22 - Sayfa 57-65 - V. Müh. 
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i ENINE KESITLER IÇIN MÜŞTEREK BIR HlZ IFADESININ KULLANILMASINA DAIR ı 

TEKLIF 

------' 
ÖZ KELIMELER : Dairesel boru - hidrolik cllölı yüzey - hidrolik pürüzlü yüzey - karışım mesafesi 
- ortalama hız- serbest yüzeyil kanallar 

ÖZET : Serbest yüzeyil kanallar Için bazı zorluklar mevcut olduğundan, daire kesltll borularda oldu
ğu gibi prat i ğe Iyi Intibak eden bir hız Ifadesi henüz bulunamamıştır . Fakat bazı kabullerle ve karı

şım mesafesi teorisini kullanmak sureti lle Keulegan tıpkı boru formüllerine Identik bir Ifade orta
ya koymuştur. Makalede Keulegan formülünün hangi esaslara dayanılarak çıkartıldığı ve bu esnada 
ne gibi kabullerin yapıldığı ele alınmış, açık kanal hız formülü yerine dairesel kesit formülünün kul
lanılması suretiyle yapılacak hatanın % 2nin altında olduğu gösterilmiştir. 

YAVINL~NDIÖI VER : TEKNIK BÜLTEN - MAYIS 1971 - Sayı 22 - Sayfa 66-85 - Doç. Dr. Şahap 
Aksoy. 
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DSI'de görevli teknik personelin hemen hemen hepsi kayıtlı oldukları ihtisas oda
sının teknik mecmualarına abone oldukları gibi, DSI'nin gene teknik konularda yayın 
yapan bir bülten ve bir dergisini de muntazaman almaktadırlar. Büyük bir çoğunluğun da 
yabancı dilde bir veya birkaç mesleki mecmuayı takip ettiği bilinmektedir. Bu gün bü 
tün dünyada bir hafta içinde yayınlanan teknik makalelerin sayısı 30.000 i aşmış bulun
maktadır. 60 çeşitli dilde yayınlanan bu makalelerin hepsinin belirli bir konuda ihtisas
laşmaya yönelmiş bir kişiyi ilgilendirmeyeceği açıktır. Ancak şahsi kütüphanelere giren 
makalelerin sayısı gene de küçümsenemeyecek kadar fazla olabilmektedir. 

Muntazam olarak gelen · ve şahsi kütüphanelere giren bu makalelerin arandığı za
man bulunabilmesi için hemen hemen her şahıs özel bir metod uygulamaktadır. Bu, 
genellikle elde mevcut imkan ve zamana göre değişmekte ise de genellikle lüzum halin· 
de makalelerin teker teker elden ve gözden geçirilmesi şeklinde olmaktadır. 

Yayın kurulumuz bu konuda okurlarına yararlı olabilmek gayesiyle uygulamasını en 
basit olarak gördüğü ve teknik yayın yapan ülkelerce her geçen gün daha fazla ilgi gö
ren ve gene her geçen gün daha çok sayıda yayın organlarınca benimsenen bir •makale 
arşivlema ve arama • metodu tavsiye etmek ve Teknik Bülten'de uygulamak kararını al
mış bulunmaktadır. 

Makale arşivlema ve arama metodu şu ana guruplardan teşekkül edecektir : 

ÖZET KARTI: 

Her özet kartı dört kısımdan oluşacaktır.: (Örnek 1) 

Öz Kelimeler 

Özet 

ÖRNEK: 

76 

UÇUCU KÜL ILE KAR VE BUZ ERiTILMESI 

Uçucu kül ·Kar eritilmesi • Buz eritilmesi • Taşkın hafifletil
mesi • Güneş enerjisi sağurulması 

Termik santrallardan çıkan uçucu külün güneş enerıısı so
ğurma özelliğinin tespiti için düşünülen alet ve yapılan la
boratuvar çalışmaları tanıtılmakta, üzerine uçucu kül ser
pılmış kar ve buzun erime hızının artışını tesbit eden arazi 
deneyleri anlatılmaktadır. Metodun, kar erimesi ile hasıl olan 
akışı, yağmur ile hasıl olan yağıştan ayırarak taşkın debisinin 
pik değerini azaltabileceği fikri ortaya atılmakatdır. 

Yayınlandığı Ver : TEKNiK BÜLTEN - EYLÜL 1969, 

Sayı : 17 Sayfa 1 · 18 V. SAYMAN- S. KOCAÇlTAK 

04·-······ .. ································································································································· ··· ······-··· · 

al Üst sırada, makalenin içindekileri belirleyebilecek nitelikte seçilmiş •Öz Keli
meler•: Öz kelimelerin adedi, makalede adı geçen alet, edavat, düşünce, işlem v.s. 
ile ilgili olarak az veya çok olabilecektir. Makalenin yazarı tarafından seçilecek öz kell· 
malerin teknik llsanda herkes tarafından kullanılan kelimeler olması, arandığı zaman 
kolay bulunabilmeleri yönünden tercih edilmelidir. 
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b) Öz kelimelerin altında özet: Birbirinden bağımsız öz kelimelerin makaleyi bü
tünyle tanıtmaya yetmeyeceği nedeniyle makalenin yazarı tarafından, kısa cümleler ile 
yapılmış bir özeti yazılacaktır. Özet hazırlanmasında, makalenin en Iyi tarif edilmiş ol
masına itina edilecektir. 

c) Alt sırada bibliyografik bilgi : verilecektir. Makalen,in yazarı yayınlandığı 
organının adı, yılı, sahife numarası yazılacaktır. 

d) Sağ üst köşede kayıt sıra numarası : Arşivlenen makalelerin arşiv kayıt nu
maraları sağ üst köşedeki özel yerine yazılacaktır. 

Özet kartı Teknik Bülten'in her sayısında o sayıdaki makaleler ·için tertiplenerek 
basılı halde okuyucuya sunulacaktır. 

ÖRNEK: 2 

Uçucu kül 

o 1 2 3 4 s 6 7 8 9 

---- ---- ---
76 

ÖZ KELIME KARTLARI 

Özet kartlarının üst kısmında sıralanan her yeni öz kelime için, okuyucu, bir öz 
kelime kartı açacaktır. (Örnek 2) . Öz kelime kartına, özet kartındaki numara işlenecek
tir. Bir makale fçin yazarı tarafından kaç tane öz kelime verilmiş ise, özet kartın numa
rası o kadar öz kelime kartına ayrı ayrı işlenecektir. 

Her hangi konuda arşivinde makale olup olmadığını arayan bir kişi aşağıdaki şe

kilde hareket edecektir. 

- Aradığı konuyu tarif edecek öz kelimelerin neler olabileceğine karar verecek, 

- Bu kelimelere ait öz kelime kartlarını bulup çıkaracak, 

- Öz kelime kartlarında numaraları yazılı özet kartlarını bulacak, 

- Özetleri okuyarak işine yarayacak makaleleri seçecek ve sağ üst köşedeki nu-
mara yardımı ile a rşivden çıkaracak . 
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Bültenin 17 sayısındaki •Uçucu Kül ile Kar ve Buz Eritilmesi• adlı makaleyi ele 
alalım: 

Bülten tarafından basılı olarak verilecek özet kartı örnek 1 de gösterilmektedir. 
5 adet öz kelime seçilmiştir . kalın olarak yazılmış öz kelimeler konuyu en yakından 

ilgilendiren kelimelerdir. Okuyucu tarafından her öz kelime için bir tane olmak üzere 
bu makale için 5 adet öz kelime kartı açmak gerekecektir. Özet kartı numarası bu kart
ların her birine ayrı ayrı örnekte görüldüğü şekilde işlenecek ve alfabetik sıraya göre 
tasnif edi!acektir. 

Görüldüğü gibi, özet kartları yayın organınca hazırlanarak verildiği takdirde oku
yucuya sadece bu kartları keserek sıralayıp numaralamak ve öz kelime kartları açarak 
özet kartına verilen numarayı işiemek kalmaktadır. Özet kartı olmayan makaleler için 
okuyucunun biraz daha zaman harcayarak kartı bizzat hazırlaması gerekecektir. 

YAYlN KURULU 
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DEPREM MÜHENDiSLiGiNE YÖNELEN DEPREM 
ŞiDDETiNiN TAYiNiNDE iHTiMAL VE iSTATiSTiK 

METODLARININ UYGULANMASI Cl 

H. Erhan ERMUTLU (2) 

SU M MARY 

Since earthquake ground motions are randam in nature, the neces
sities of probabilistic design methods are discussed. The enginnering 
intensity scales of eartihquakes are compared and the power spectral 
intensity of ground acceleration is found to be the most appropriate way 
for desing purposes. In order to estimate the most probable earthquake 
characteristics of a particular seismic region, the use of extreme value 
theorem and the considerations of seismic regional.ization are explained. 

ÖZET 

Yer sarsıntılarının gelişi güzel karakteri dolayısıyle yapıların dep
reme karşı projelendirilmesinde ihtimal teorilerinin nazarı dikkate alın

ması gereği incelenmiştir. Depremierin mühendisliğe yönelen şiddet ta
rifleri mukayese edilmiş ve zemin ivmesinin kuvvet spektral şiddetinin 

proje mühendisliği için en uygun bir şiddet ölçüsü olduğu gösterilmiştir. 
Belirli bir bölgede en muhtemel deprem karakteristiklerinin tahmininde 
sismik bölgelendirme mülahazaları ile en büyük değerler teoreminin uy
gulanma tarzı izah edilmiştir. 

1. GiRiŞ: 

Depremler, medeniyet için en tahrip edici tabii afetlerden biri ola
gelmiştir. Tarih boyunca çok kereler, şiddetli yer sarsıntıları yer kabu
ğunu sallanmış, bir çok şehiri ve binlerce insan hayatını mahvetmiştir. 

Hernekadar, kuvvetli yer sarsıntılarının vukuu nadir ise de, gerek 
büyük şehirlerin nüfusunun gerekse yapı boyutlarının büyük ölçüde ar
tışı, depremierin gün geçtikçe daha da tahrip edici olmasına sebebiyet 
vermektedir. Deprem karakteristiklerinin önceden kestirilememesi dola
yısiyle, sismik bölgelerde inşa edilecek olan mühendislik yapılarının; 
özellikle, çok katlı yüksek binaların, bacaların, büyük açıklıklı köprüle-

(1) IMO V. Teknik Kongresi Tebliğidir. 
(2) Y. Mü h. Dr.- DSI Araştırma Dairesi- Strüktür laboratuvarı Fen Heyeti Müdürü 



rin ve büyük barajların emniyeti bilhassa önem kazanmaktadır. Bu tip 
yapılar, yapının inşa edileceği bölge için , şiddeti ihtimal hesapları göz 
önünde tutularak tayin edilecek olan temsili bir depreme mukavemet 
edecek şekilde projelendirilmelidir. 

2. DEPREME DAYANlKLI YAPILARlN iHTiMAL TEORiSi ESASLARI· 
NA GÖRE PROJEtENDiRiLMESi : 

Gelecekte vuku bulacak bir yer sarsıntısına karşı, deprem bölgesin
deki bir yapının mukabelesinin hesabı belirsizdir; çünkü , yer sarsıntıları 
doğal olarak tamamiyle gelişi güzel (random) karakterdedir ve dinamik 
karakteristiklerinin önceden kesin olarak bilinmesi imkansızdır. 

Bir deprem şokunun yapı üzerindeki şiddeti aşağıdaki faktörlere 
bağlıdır : 

- Sarsıntı sırasında açığa çıkan enerji miktarı, 

- Deprem odağının derinliği , 

- Yapının episantrdan uzaklığı, 

- Yer sarsıntısının süresi, 
- Yapı civarının jeolojik durumu, 
- Deprem şok dalgalarının yönü. 

Deprem oluşumu sırasında yukarıdaki parametreler sabit olamıya

cağı için , belirli küçük bir sismik bölgede dahi, herbir yer sarsıntısı fark
lı karakter gösterir ve hiçbir zaman aynen tekerrür etmez. 

Bununla beraber, istatistik ve ihtimaliyet mülahazaları ile, belirli bir 
bölgedeki deprem aktivitesinin en muhtemel karakteristiklerini tahmin 
etmek mümkündür. Ancak, bu gün için eldeki kantitatif deprem datası
nın çok az sayıda oluşu , Dünyanın çoğu bölgeleri için yalnızca yaklaşık 
tahmini değerlerin tayinine imkan vermektedir. Sık depremiere maruz 
bölgelerde deprem çalışmaları ve şiddetli deprem ivmelerinin kayıt iş
lemi büyük bir hızla geliştirilmektedir ve yakın bir gelecekte daha iti
mad edilebilir deprem karakteristiklerinin tahminini sağlayacak bol mik
tarda data toplanmış olacaktır. 

Depreme maruz mühendislik yapılarının dinamik analizi ile uğraşan 
araştırıcıların çoğunluğu, yapı mukabele hesaplarında; deprem hareke
tinin deterministik geçici bir ·hareket olduğu kabulüne dayanarak, geç
mişte vuku bulmuş bir depremin ivme-zaman eğrisinin kullanmışlardır. 

Ancak yukarıda belirtildiği üzere yer sarsıntıları tamamiyle belirsiz ve 
gelişi güzel karakterdedir. Bu itibarla , geçmişte vuku bulan bir depreme 
göre hesap edilen mukabele değerleri, gelecekte vuku bulacak deprem
Iere mukavemet etmesi istenilen bir yapının projelendirilmesinde kul
lanılamaz , çünkü, gelişi güzel karakterde olan hadiselerin ihtimal terim
leri ve istatistik ortalamalar ile belirlenmesi gereklidir. 

2 



Depreme maruz mühendislik yapılarının ihtimal esaslarına dayanan 
mukabele hesapları için gelişi güzel titreşimler teorisini kullanan me
todlar geliştirilmektedir. (Ref. 1). Böyle bir metod, esas olarak yapının 
dinamik karakteristikleri ile temsili bir yer sarsıntısı ivmesinin kuvvet 
spektral yoğunluk eğrisinin bilinmesini gerektirmektedir. 

Yapının lüzumlu dinamik karakteristikleri, tabii titreşim frekansları, 
mütekabil titreşim modları ve söndürme oranıdır. ilk iki karakteristik, 
süratli ve büyük hafıza kapasiteli kompüterle~ yardımiyle, matris özel 
değerler analizi metodları kullanılarak teorik olarak hesaplanabilir. Yapı
nın depreme karşı mukabelesi, yapının söndürmesine büyük ölçüde bağ
lıdır. Çeşitli tip yapılar için söndürme oranı, protatip yapılar üzerindeki 
deneysel araştırmalar ile yaklaşık olarak tayin edilebilmektedir. 

Temsili depremin ivme kuvvet spektral yoğunluğu da, yapının inşa 

edileceği bölgede daha evvelce vuku bulan depremierin ivme kayıtları
nın istatistik ortalamalar ve ihtimal mülahazaları ile değerlendirilmesi 

suretiyle tahmin edilebilir. Büyük mühendislik yapıları uzun bir servis 
süresi için inşa edildikleri veçhile, yer sarsıntısı ivmesinin yapının ha
yat periyodu içindeki en muhtemel maksimum kareler ortalamasının tah
mininde en büyük (extremum) değerler teoremi tatbik edilebilir. 

Hernekadar, deprem ivme kayıtlarının istatistik analizi, yer sarsın
tısının stasyoner olmayan karakterini ortaya koymuşsa da, stasyoner ol
mayan gelişi güzel sayılar teorisi hakkındaki bilgilerin bu günkü sevi
yesi muvacehesinde, mühendislik yapılarının mukabele hesaplarında yer 
sarsıntısı hareketinin stasyoner gelişi güzel bir hareket olduğu kabulü 
yeterli görülmektedir. 

3. DEPREM ŞiDDETiNiN MÜHENDiSLiK ÖLÇÜLERi : 

Deprem mühendisliğinin en önde gelen problemlerinden birisi, dep
remin kuvvet veya şiddetinin yeter yaklaşımla tayin edilebilmesidir. Böy
le bir şiddet değeri, gerek yer sarsıntısını veya yapıyı, gerekse her iki
sini birlikte karakterize eden değişkenierin bir fonksiyonu olarak ifade · 
edilebilmeli ve bu suretle direkt mukabele hesaplarında kullanılabilme

lidir. 

Yapıların depreme karşı projelendirilmeğe başlanıldığı ilk zamanlar
da, yer sarsıntısını ölçebilecek uygun aletlerin bulunmaması sebebiyle, 
depremin şiddeti ancak insanların tepkisi ve meydana gelen hasarın 

gözlenmesi yoluyla tayin edilebilmekteydi. Meşhur DÜZELTiLMiŞ MER
CALLi ŞiDDET CETVELi (Ref. 2) bu konuda hazırlanmış olan ve en yay
gın şekilde kullanılan bir şiddet cetvelidir. Bununla beraber bu cetvel, 
deprem mühendisliği bakımından, deprem sırasında doğan kuvvetler hak
kında hiçbir bilgi vermemekte, ancak aynı bölgede olan çeşitli deprem-

.. 3 



lerin veya aynı depremin farklı yerlerdeki tesirlerinin mukayesesine im
kan verebilmektedir. 

RICHTER (Ref. 3) tarafından ortaya atılan diğer bir yaklaşık metod 
olan DEPREM BÜYÜKLÜGÜ CETVELi ise, yer sarsıntısı sırasında açığa 
çıkan enerji miktarının sınıflandırılması esasına dayanmaktadır. RICH
TER BÜYÜKLÜGÜ, episantra uzaklığı 100 km. olan bir yerde, kısa peri
yodlu standart torsiyon sismometresi ile ölçülen maksimum kayıt bo
yunun mikron (milimetrenin binde biri) cinsinden değerinin 10 tabanına 
göre logaritması olarak tarif edilmektedir. Gerçekte, bu büyüklük, yer 
sarsıntısın ı n episantrdan 100 km. uzaklıkta bir noktadaki şiddetinin öl
çüsüdür. Deprem mühendisliği bakımından RICHTER büyüklüğü, depre
min kapasitesi konusunda bir fikir vermekte , fakat deprem bölgesinin 
muhtelif noktalarında yer sarsıntısının şiddeti hakkında yeterli bilgi ih
tiva etmemektedir. 

Bir deprem sırasında, belirli bir noktadaki deprem şiddetinin kesin 
ölçüsü alet kaydına dayanmalıdır . Mühendislikte kullanılabilecek böyle 
bir ölçü , yer sarsıntısı ivme kayıdının deprem sırasında ölçülebilen pik 
değeri olarak alınabilir. Ancak böyle bir ölçü yer sarsıntısının frekans 
bileşenleri hakkında hiçbir bilgi verememektedir. 

Yer sarsıntısı şiddetinin, aletsel ivme ölçümüne dayanan ve sarsın

tının frekans bileşenlerini de aksettiren ölçüsü ilk defa HOUSNER (Ref. 
4) tarafından ortaya atılmıştır. Ve bu ölçü şimdilik en yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. 

MUKABELE SPEKTRUM ŞiDDETi adı ile anılan HOUSNER'in deprem 
şiddeti, hız mukabele spektrum eğrisinin, depreme maruz yapılar için 
tehlikeli frekanslar bölgesi olan 0.4- 10 Hz. arasındaki alanı olarak tarif 
edilmektedir. (Şek . 1). Bu tarif, aşağıdaki denklemlerle formüle edile
bilir: 

10 

HI (/..) = 1 Sv (/.., fo) dfo 
0.4 

Sv ()..., fo) = max ı ~ ı 
. .. 

Ü -+ 2 Wo A U + Wo2 U = - Xg (t) 

(1) 

(2) 

(3) 

Burada u, tabii titreşim frekansı fo, açısal frekansı Wo ve viskoz söndür
me oranı )... olan tek kütleli, lineer titreşim yapan bir sistemin temele 
nisbetle yapabileceği deplasman; Sv de hız mukabele spektrumudur. 

(1) denklemi ile verilen H 1 şiddeti hem yapının )... ve fo özellikleri
ne hem de yer sarsıntısının süresi , frekans bileşenleri, fokal mekaniz
ma, vs . gibi karakteristiklerine de bağlıd ı r. Halbuki yukarıda bahsedilen 
ivmenin pik değerinin deprem şiddeti olarak kullanılması halinde bu de-
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ğişkenler hakkında hiçbir bilgi edinilememektedir. H 1 terimi, frekansları 
0.4-10 Hz. olan normal yapıların potansiyel pik mukabele değerlerini 

ihtiva etmekte olması dolayısiyle fiziki olarak pik ivme şiddetine naza
ran daha ileri ve geniş bir mana ifade etmektedir. Bununla beraber, ge
rek S:,. mukabele spektrumunun elde edilmesi, gerekse integrasyon işle

mi çok zaman alan birer proses olmaları dolayısiyle , H 1 ifadesi , bilhas
sa deterministik olmayan analizlerde, deprem şiddeti için uygun ve ye
terli bir metod olarak görünmemektedir. 

Gelişi güzel (random) titreşimler teorisi görüşü altında deprem şid

deti, RMS (kareler ortalamasının kare kökü) ivme değeri yardımiyle 

ifade edilebilir. Yer sarsıntısı ivmesinin RMS değeri, i Xı (t) ~ ,i = 
1,2 .. . , N ile gösterilebilen bir gelişi güzel proses için verilen 

( 
1 N )..!... sı (tl = -.... :I: Xı2 2 

N 1= 1 

(4) 

denklemine göre zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. 

Eğer i X ı (t) ~ stasyoner bir hareket ise, S 1 (t) değerinin uzun bir 
zaman periyodu için takr iben sabit olması beklenebilir. Birkaç büyük 
deprem için elde edilen SI (t) eğrilerinden görüleceği üzere (Ref. 5), 
depremin RMS ivmesi genellikle başlangıçta süratle değişmekte, aricak 
t zamanı arttıkça sabit bir büyüklüğe erişmektedir. Bu duruma göre, 
eğer deprem akselerogramında başlangıçtaki geçici ve nihayetteki aza
lan kısımlar yapı mukabelesine az tesir etmekte ise ve depremin esas 
kısmı bu küçük amplitüdlü kısırnlara nisbetle çok daha uzun süreli ise, 
benzeşim gayesi için yeter derecede eşdeğer bir stasyoner proses bu
lunmuş olur. 

Stasyoner olmama tesiri dolayısiyle depremin RMS ivmesinde mey
dana gelen değişimlerden kaçınabiirnek için, düzeltilmiş zaman- ortala
malı RMS şiddeti; 

T 

MSI = -
1
- f SI (t) dt = -

1
- ~ Sl ı 

T N 1- 1 o -

(5) 

denklemi ile ifade edilebilir. Burada, T, yer sarsıntısının devam süresi
dir. 

Yer sarsıntısı ivmesinin spektral özelliklerini de ihtiva etmek üzere 
yukarıda tarif edilen üç şiddet arasındaki en önemli farkı, SI (t) ve MSI 
değerlerinin yapının transfer karakteristiklerinden bağımsız olarak yal
nızca zemin titreş i mlerinin karakteristiklerine bağlı oluşu; buna muka
bil HOUSNER'in HI SPEKTRUM ŞiDDETiNiN hem yapıya hem de deprem 
özelliklerine bağlı olmasıdır. 
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Eğer deprem akselerogramının esas fazının stasyoner olduğu -kabul 
edilebilirse, bu takdirde 

,. sı (JJ === sı= -(J s. (w) d~)-} 
n · 

.. 

(6) 

bağıntısı cari olmaktadır. Burada s. (w), x9 (t) zemin ivmesinin kuvvet 
spektral yoğunluk fonksiyonu, n ise w frekansının tesirli aralığını gös
termektedir. (6) denklemi ile verilen sı şiddet değeri, doğr-udan doğru

ya zemin ivmesinin kuvvet spe~tral yoğunluğunun bir fonksiyonudur ve 
bu değere DEPREMiN SPEKTRAL ŞiDDETi adı verilebilir. 

Şekil 2 de El Centro , Kaliforniya, 18 Mayıs 1940 deprem ivmesinin 
N-S bileşeni için RAVARA (Ref. 6) tarafından hesaplanmış olan kuv
vet spektral yoğunluk eğrisi gösterilmiştir: Genellikle spektral yoğunluk 
eğrisi frekans artıkça hızla azalmakta ve 1 O Hz. den büyük frekansla
rın pratik olarak ehemmiyeti kalmamaktadır. Bu itibarla (6) denklemin
deki integralin üst limiti 10 Hz. olarak alınabilir . 

' -

Yer sarsınt ı sı ivmesinin güç spektral yoğunluğu ve kuvvet spektral 
şiddeti tarifleri, deprem hareketinin bir .seri gelişi güzel olaylar ile di
rekt ilgisini ortaya koymakta, bu suretle konuyu gelişigüzel titreşimler 

teorisi . sınırlarına sokrtıaktadır. Bu teoriye göre zemin ivmesinin spektral 
yoğunlu, .s. (w) ile, lineer yapı mukabelesinin spektral yoğunluğu, So 
(w) arasında • 

So (w) = 1 H (iw) j
2 'Sx (w) (7) 

direkt bağıntısı mevcuttur. Burada H (iw), yapının dinamik karakteris
tiklerine bağlı olan frekans transfer fonksiyonudur. Bu bağıntıdan ha
reketle, lineer yapı mukabelesinin RMS değeri için bir üst sınır elde edi
lebilir. 

Rio = (f So (w) dw )+ = ( f ı ~ (iw) r Sx (w) dw )+ 
n n 

~ (JJH (iw) r dw )~ (f s.2 (w) dw )! caı 

Bu metodun, beton kemer barajların deprem tesirleri altındaki dav
ranı .şının hesabında tatbik ediliş tarzı, ER MUTLU (Ref. 1) tarafından de
taylı olarak gösterilmiştir. Depremin gOç spektral şiddeti , yapı muka
belesinin RMS değerinin kolaylıkla hesaplanmasına yol açması yanısıra, 
aşağıdaki önemli üzellikleri de haizdir: 

- Direkt kompüter rutini yardımiyle kolaylıkla hesaplanabilir, 
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- Gerek deterministik, _ gerekse deterministik olmayan deprem mu
kabele hesaplarına tatbik edilebilir, 

- Direkt olarak ikinci mertebe yapı mukabelesi istatistiğine yol 
açar, 

- Analiz neticeleri çeşitli depremler arasındaki korelasyona im
kan verir. 

Bü'tün bu Üzellikleri dolayısiyle, mühendislik yapılarının projelendi
rilmesi hususunda, bir depremin karakteristiklerinin, yer sarsıntısı iv
mesinin kuvvet spektral yoğunluğu; ve deprem şiddetinin de ivmenin 
KUVVET SPEKTRAL ŞiDDETi tarifleri ile en uygun bir şekilde ifade edi· 
leceği sonucuna varılabilir. 

4. DEPREM BÖLGELEŞTiRMESi : 

Yapıların ihtimal teorisine göre projelendirilmesinde kullanılacak 

olan örnek depremin Bölüm 3'te belirtilen karakteristiklerinin tayini için, 
yapının inşa edileceği bölgede geçmişte vuku bulan çok sayıda deprem 
ivmesinin itimad edilebilir kayıtlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Gerçekte, 
bu kayıt işlemi, kısa aralıklı sismograf istasyonları ağının teşkilini ge
rektirdiği için çok pahalı bir iştir. Bu itibarla kayıt işlemi masrafını müm
kün mertebe azaltmak için çok dikkatle hareket etmek gereklidir. Bu 
hususta makro ve mikro- bölgelendirme mülahazaları ön plana alınma

lıdır. 

Deprem mühendisliğinde çok önemli bir husus olan deprem bölge
lendirmesi MEDVEDEV (Ref. 8) tarafından genel bir şekilde özetlenmiş; 
geçmiş deprem kayıtlarından faydalanılarak, gerek jeotektonik çalışma

lar ve gerekse küçük şiddette depremierin kayıtları yardımiyle lokal 
şartların araştırılmasının birleştirilmesi ile bölgenin sismisitesi hakkın

da yeterli bir fikir sahibi olunabileceği gösterilmiştir. Medvedev'in ma
kalesi içinde yayınlanmış olan SSCB deprem bölgeleri haritası bu konu
daki en son araştırmaları ve bu arada çeşitli zemin durumları hakkındaki 
mülahazaları da ihtiva etmektedir. 

Bilhassa sismisitesi yüksek olan bölgelerde yapılacak olan mühen
dislik yapılarının projelendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan mik
ro- bölgelendirme problemi BUNE (Ref. 9) tarafından belirli bir bölge 
üzerinde yapılan geniş bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma

da, 30-60 Km. aralıkla 18 sismograf istasyonu teşkir edilerek beş sene
lik bir çalışma periyodu içinde 2000 kadar deprem kaydedilmiş, bunla
rın episantrları tesbit edilerek, bu büyük sayıdaki data yardımiyle, epi
santr ve jeolojik faylar arasındaki bağıntılar hakkında geniş bilgiler elde 
edilmiştir. Bu arada bölgenin gerek lokal: gerekse genel jeotektonik du
rumu ile depremierin oluşumu arasındaki bağıntılar ile deprem bölge 
haritalarının formülasyonunda bu gibi bilgilerden ne şekilde yararlanı

labileceği konusunda metodlar araştırılmıştır. 
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5. BiR BÖLGENiN SiSMiSilESi : 

Bir bölgenin sismitesi birkaç şekilde ifade edilebilmektedir. En ko-
_lay metod, deprem episantrlarının harita üzerinde işaretlenmesidir. Bu 
metod, herbir episantr, yarı çapı depremin büyüklüğü ile orantılı oları 
bir daire ile gösterilmek suretiyle biraz daha mükemmelleştirilebilir. Di
ğer bir metod, sismisitenin, seçilen birim alanda, birim zaman süresi 
içinde açığa çıkan deformasyon- enerji miktarı cinsinden ifade edilme
sidir. Bu metod, tetkik edilen bölgedeki aktif tektonik zonların belirlen
mesinde oilhassa yararlıdır. 

Matematiksel yolla sismisite, birim zaman içinde belirli büyüklük
teki depremin tekerrür sayısını belirten deprem büyüklük ve tekerrür 
frakansı bağıntısının hesabı suretiyle ifade edilebilir. Diğer matematik
sel bir metod da, belirli uzunlukta bir zaman süresi içinde meydana ge
lebilecek en büyük depremin büyüklüğünün, istatistiğin en büyük (ekstro
mum) değerler teoremi yardımiyle tayin edilmesidir. 

Proje mühendisliği bakımından sonuncu metod olan istatistiğin en 
büyük değerler teoremi, bir bölgenin sismisitesini en uygun bir şekilde 
ifade etmektedir. Çünkü bu metod ile, yapıların sismik projelendirilme
sinde lüzumlu olan deprem karakteristikleri tayin edilebilmektedir. 

6. EN BÜYÜK DEGERLER TEOREMiNiN DEPREM ŞiDDETLERiNE UY· 
GULANMASI: 

istatistiğin en büyük değerler tearaminin gayesi, verilen bir periyod 
içinde gözlenen en büyük değerlerin analizi suretiyle, be:irli bir süre 
içinde meydana gelebilecek en büyük değerin tahmin edilmesidir. En 
büyük değerler teoremi, literatürde geniş bir şekilde izah edilmiş olup 
(Ref. 10), burada yeniden izahına girişilmeyecektir. 

En büyük değerler matematiksel tekniği , deprem problemlerine ilk 
defa NORDOUIST (Ref. 11) tarafından tatbik edilmiş ve Güney Kaliforniya 
bölgesinde meydana gelen depremler ile dünyanın en büyük depremleri 
analiz edilmiştir. Nordquist, gerek dünyanın en büyük depremleri, ge
rekse küçük bölge depremleri için GUMBEL ihtimal grafiğine işlenen 

noktaların hemen hemen birer doğru üzerine düştüklerini göstermiştir. 

Bu neticeler, şiddetli depremlerin, gözlenen büyüklük dağılımının, en bü
yük değerler teorisi ile mutabakat halinde olduğuna dair elde edilen ilk 
delillerdir. 

Son yıllarda bu metod Yeni Zelanda'nın sismisitesinin etüdünde 
DICK (Ref. 12) tarafından kullanılmış olup elde edilen sonuçlar Güney 
Kaliforniya ve Dünya depremleri için Nordquist tarafından bulunan de
ğerlerle mukayese edilmiş ve bu istatistiki metodun, geçmişteki deprem 
kayıtlarına gayet iyi intibak ettiği ve gelecekteki büyük depremierin te
kerrürü için de anlamlı sonuçlar verdiği gösterilmiştir. 
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Batı Kanada'da küçük bir bölgenin sismisitesi üzerinde çalışmalar 

yapan MILNE ve DAVENPORT da (Ref. 13). en büyük değerler istatis
tiğinin depremler için geçerli olduğunu ortaya koyan benzer sonuçlar 
almışlardır. Bu araştırmacılar, en büyük değerler istatistiğinde kullanı

lan esas parametrelerin bölge sismisitesinin de esas ölçüsü olarak adap
te edilebileceğini ve bu parametrelerin proje mühendisi için gerekli en 
mühim done olan muhtemel en büyük deprem şiddeti hakkında doğru

dan doğruya bilgi verebileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Yukarıda bahsi geçen bütün araştırmalarda deprem şiddeti RICH
TER BÜYÜKLÜGÜ ile ölçülmüştür. Bölüm 3'te izah edildiği üzere bu 
büyüklük cetveli, proje mühendisliği için yeterli bilgileri ihtiva etme
mekte, buna mukabil, deprem karakteristikleri, en uygun şekilde yer 
sarsıntısı ivmesinin kuvvet spektral yoğunluğu ve kuvvet spektral şidde

ti ile ifade edilmektedir. 

Bu makalede tavsiye edilen ihtimal teorilerine dayanan projelendir
me metodunda bu kuvvet spektral karakteristikleri göz önünde tutulmuş 
olup, bu itibarla depremin bu karakteristiklerine ait detaya ihtiyaç bu
lunmaktadır. Maalesef, bugüne kadar bu alanda çok az çalışma yapılmış 
olup, yer sarsıntısı ivmesinin kuvvet spektral şiddetinin muayyen bir te
kerrür süresindeki muhtemel maksimum değerinin tahmininde en büyük 
değerler teoreminin uygulanmasını gösterebilecek yeterli data mevcut 
değildir . Bununla beraber, geçmiş depremierin kuvvet spektral şiddetle
rinin kullanılması suretiyle, gelecekteki depremler hakkında gerekli tah
mini bilgile~in elde edilebileceği muhakkaktır. 

Gelecekteki depremierin kuvvet spektral karakteristiklerinin tahmi
ni için, geçmişte kaydedilmiş yer sarsıntısı ivme kuvvet spektral yoğun
luklarına en büyük değerler teoreminin uygulanmasında aşağıdaki mü
lahazalar göz önünde tutulmalıdır : 

(1) Belirli bir bölgede kaydedilecek bir yer sarsıntısı ivmesinin üç 
bileşeninin kuvvet spektral yoğunlukları analog veya sayısal kompüter 
tekniklerinden biri ile hesaplanır. (Ref. 14) 

(ll) Herbir bileşenin kuvvet spektral şiddeti (6) denklemi ile he
saplanır. 

(lll) Kuvvet spektral yoğunluk eğrileri, bu eğri ordinatlarının mü
tekabil kuvvet spektral şiddetine bölünmesi suretiyle normalize edilir. 

(IV) Eğer normalize edilmiş bu spektral yoğunluk eğrileri yatay 
ve düşey bileşenler için, veya mikro ve şiddetli sarsıntılar için farklı 

karakter gösteriyorsa; bu eğriler deprem yönü veya kuvvet spektral şid

detine göre tasnif edilir. 

(V) Herbir spektral eğri sınıfı için ortalama normalize edilmiş ·bir 
kuvvet spektral eğrisi tayin edilir, bu eğrilerin içinden, en şiddetli dep
remiere ait olanı projelendirme işlerinde nazarı itibare alınabilir. 
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(VI) Yeter sayıda data toplandığında , hesaplanmış olan kuvvet 
spektral şiddetlerine en büyük değerler teoremi tatbik edilir ve sonuçlar 
GUMBEL ihtimal grafiğinde noktalanır. Bu noktalardan uygun bir doğ

ru geçirilmek suretiyle, gelecekteki depremierin kuvvet spektral şiddet

lerinin tahmini için gerekli ihtimal parametreleri tayin edilir. 

Bu noktada çok önemli bir soru akla gelmektedir: Muayyen bir tip 
mühendislik yapısı için hesaba katılması gereken tekerrür periyodu ne 
olmalıdır? Bu tekerrür periyodu, gelecekteki deprem şiddetinin tahmini 
ile direkt olarak bağlı bulunduğu için, seçiminde önemle durmak gerek
lidir. Gereğinden uzun seçilen bir periyod ekonomik olmayan çözüm
lere götüreceği gibi ; gereğinden kısa seçilen bir periyod ise yapının em
niyetini tehlikeye sokabilir. 

Hernekadar bu sorunun cevabı halen münakaşa edilmekte ise de, 
projelendirilecek yapı tipi ve tahmin edilen servis hayatı göz önüne alı

narak bu soruya uygun bir cevap bulunabilir. Misal olarak; beton ke
mer barajlar çok uzun bir servis süresi için inşa edilirler ve yıkılmala

rı halinde mansap tarafta bulunacak birçok şehir ve kasaba tahrip ola
cağı cihetle yapının emniyeti ön planda düşünülmelidir. Bu itibarla be
ton kemer barajlar için uzun tekerrür periyodu seçilmesi zorunludur. Bu 
periyod için 500 yıl optimum bir değer olarak alınabileceği gibi, inşa 
tarzı çok kritik olan kemer barajlarda bu periyodun 1000 yıla çıkarılma

sı tavsiye edilebilir. 

7. SONUÇ: 

Deprem sırasında zemının hareketi tamamiyle gelişigüzel karakter
dedir. Bu itibarla gerek zeminin hareketi, gerekse yer sarsıntısına maruz 
kalan yapıların mukabelesi, istatistik ve ihtimal teorileri yardımiyle in
celenmelidir. Bu konuda gelişigüzel titreşimler teorisinin uygulanması 
iyi neticeler vermektedir. 

Mühendislik yapılarının projelendirilmesinde ancak, alet ölçümüne 
dayanan, kantitatif deprem şiddetleri kullanılabilir. Şimdiye kadar dep
rem şiddetini tarife kullanılmakta olan kalitatif değerlerin mühendislik 
uygulaması bakımından hiç bir pratik değeri yoktur. Alet ölçümüne da
yanan deprem şiddetlerinden; HOUSNER'in SPEKTRUM ŞiDDETi herne
kadar şimdilik en çok kullanılmakta olanı ise de; gerek gelişigüzel tit
reşimler teorisine dönük olması , gerekse uygulanmasının kolaylığı ne
denleri ile KUVVET SPEKTRAL ŞiDDETi, deprem mühendisliği bakımın
dan en anlamlı olan deprem ş i ddeti olarak tarif edilebilir. 

Deprem karakteristikleri olan kuvvet spektral yoğunluğu ve şidde

tinin belirli bir bölgedeki en muhtemel değeri nin tayini için; makro ve 
mikro bölgelendirme mülahazaları göz önünde tutularak, en uygun şe
kilde bir kuvvetli hareket sismografı ağı teşkil edilmeli ve ölçme istas-
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yonlarından toplanacak datalara en büyük değerler teoremi uygulanma
lıdır. 

Türkiye'de bu tür deprem datası devcut olmayıp, şimdilik bu yön
de ancak tek, tük yerel çalışmalara başlanabilmiştir. Gelecekte, deprem 
bölgelerinde inşa edilecek büyük mühendislik yapılarının projelendiril
mesinde büyük önemle kullanılabilecek olan deprem datalarının bir an 
önce toparlanmasını sağlıyacak olan kuvvetli hareket sismografı ağının 

tesisine derhal başlanması, deprem mühendisliği konusunda yapılması 
gereken en önemli hamledir. 
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NEHRiN DENiZE YAKIN KlSlMLARlNDA iNŞA EDiLEN 
KÖPRÜ AYAKLARlNDA YERSEL OYULMALAR (1) 

Vedat BAŞAK (2) 

Scour around a structure in a stream is called local scour. A scour 
hole develops with slopes nearly equal to the angle of repose of the 
bed material in water depending upon the type and geometry of the . 
structure and the natural characteristic of the stream. If the depth of 
he foundation is determined without considering this aspect during the 
design then instability sets in and the structure fails. 

The subject of local scour has been studied extensively by many 
researchers . In this paper, the writer investigates local scour arounnd 
bridge piers located near a sea, a lake or a big rezervoir, and attempts 
to explain a method to determine the possible depth of the scour hole. 

Results: 

Previous studies made by several researchers have shown that 
the equilibrium depth of the scour hole decreases with increasing sedi
ment movement in the river and becomes more or less constant as the 
river gets saturated with sediment. Because of this, the most critica! 
condition in local scour takes place before reaching the maximum disc
harge. The scour hole around pier, attains its maximum depth at the 
upstream end of the pier. 

Determining The Equilibrium Depth of Scour: 

There are there cases which should be considered in determining 
the equilibrium depth of local scour. 
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1 - No sediment transportation in the river : In this case the 
scour depth is given by equation (18). 

2 - Continuous sediment transportation in the river : If the river 
is saturated with sediment, that is, if there is a long alluvial 
reach upstream of the pier, then the scour depth can be ob
tained either by equation (19) or (20). 

1. IMO V. Teknik Kongresi tebliğidir . 
2. Y. Müh. DSi Araştırma Dai resi Hidrolik laboratuvarı Fen Heyeti Müdürü 



3 - lntermediate case : If the available sediment upstream is less 
than the sediment carrying capacity of the river (this case 
corresponds to the situation in which there are upstream se
diment holding structures) then an intermediate value is cho
sen between cases 1 and 2. According to Laursen and Toch 
(7), this is the most critica! condition in local scour and in 
certain cases the scour depth can attain a value 40 % larger 
than the equilibrium depth for brief translent periods. 

Effect of The Shape of The Pier On Local Scour : 

The formule given above are for cylindrical piers. The values for 
elliptic or sharp pointed piers are sornewhat less while they are higher 
for rectangular piers. The scour depth is 40 % more araund rectangular 
piers than in circular piers, In bridges with massive piers, if . the piers 
are parallel to the stream, D should be taken as the pier width. When 
the flow is at an angle, D is taken as the witdh of the projectian of the 
pier against the flow. 

Effect or The Bed Forms : 

When the trough of a dune passes the scour hale the depth of 
scour increases by half the dune height. Because of this, the depth of 
the scour hale should be increased by this amount. 

Effect of Closeness to The Shore : 

The presence of the shore is effective when a/0 <30. When a/D 
1 the value found with the above procedure should be increased by 

25 % When a/D = 30 this increase is zero. For intermediate values a 
linear variation can be assumed. 

Effect of The Shore Slope : 

When a/D = 10, the slope of the sea- bed, ~. becomes important. 
For ~ = 45°, the affected increase is zero for a/D = 1 O and 1 O % for 
ajD = 1. This effect decreases as gets smail. 

Effect of The Channel Contraction : 

The velocity of the stream increases between the bridge piers and 
as a result the water surface drops down. After passing the bridge, the 
stream velocity decreases because of the enlargement and the water 
surface rises. The downstream level is lower than the upstream level 
of the water surface due to the head lass accross the bridge. The sedi
ment carrying capacity increases because of the accelarated flow bet-
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ween the piers and if the river bottom is not protected the bed will be 
scoured in proportion to the contraction caused by the piers. This re
sults in a complete lowering of the river bottom. This value should be 
added to the depth of the scour hole . 

GiR 1 Ş: 

Akarsu içine yerleştirilmiş bir yapı etrafında yer alan oyulmaya yer
sel oyulma denir. Yapının tipine, şekline ve akarsuyun tabii şartlarına 

bağlı olarak yapı çevresinde, şevleri taban malzemesinin su içindeki 
kayma açısına yakın bir çukur meydana gelmektedir. Proje esnasında bu 
husus göz önünde bulundurularak temel seviyesi tesbit edilmediği tak
dirde yapının sabilitesi bozulmakta ve çökmektedir. 

Versel oyulma konusu şimdiye kadar bir çok araştırmacı tarafından 

detayı ile incelenmiştir . Biz bu makalede nehrin denize, göle veya bir 
rezervuara yakın kısımlarında inşa edilen köprü ayaklarında meydana 
gelen yersel oyulmaları inceliyecek ve muhtemel oyulma derinliğinin 

nasıl tayin edilebileceğini izah etmeye çalışacağız. Tesbit edebildiğimiz 
kadarı ile bu konuda bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmamış
tır. 

Versel Oyulmanın Nedenleri: 

Denge rejimindeki bir akarsu içerısıne inşa edilen ayaklar, köprü 
kesiminde debuşeyi daraltmakta ve akımın hızlanmasına, dolayısı ile su
yun sürükleme gücünün artmasına sebep olmaktadır. Bu, köprü altın

da bütünü ile nehir yatağının alçalmasına sebep olmaktadır. Yapının men
ba yüzüne çarpan akım ipciklerinin bir bileşeni yapı boyunca tabana 
yönelerek oyulmaya sebep olmakta, bir kısmı ise en kesit içinde muh
telif yönlere dağılmakta ve esas akım doğrultusuna verev oldukları için 
ayak boyunca bir helikoidal akım meydana getirmektedir. Ayni şekilde 
ayak mansabında meydana gelen ölü bölge varteks oluşumuna sebep 
olmaktadır. Böylece ayağın etrafında yersel oyulma meydana gelmek
tedir. Bugüne kadar yapılan laboratuvar araştırmaları ve gözlemler 
"Makro Türbülans .. ın oyulmaya en fazla tesir eden etken olduğunu gös
termiştir. Onun için esas akım hızı taban hareketi başlangıç hızı altında 

olsa dahi yapı etrafında oyulma olmaktadır. 

Daha Önce Yapılmış Araştırmalara Toplu Bir Bakış : 

Oyulmanın sınıflandırılması : Ayak tesiriyle meydana gelen yersel 
akım neticesi ayak civarında ani taban alçalmasına yersel oyulma de
nir. O halde en mantıki sınıflandırma oyulma çukuruna giren ve çıkan 

sürüntü maddesi taşınımı miktarına göre yapılmalıdır. 
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Laursen (1) * e göre oyulma olayı : 

d o. 
d t 

= q,,- q.2 (1) 

şeklinde ifade edilebilir. Burada dO./dt = Birim zaman zarfındaki yersel 
oyulma hacmini (m3/sn) göstermektedir. q,, = akımın oyulma çukururı

dan dışarıya sürüntü malzemesi taşıma kapasitesini (m3/sn) ve q,2 = 
ayaktan önceki akımın taşıdığı sürüntü maddesi (m3/sn) ni ifade etmek
tedir. 

Yersel oyulmanın kantitatif değerlendirilmesi için (1) eşitliğine is
tinaden üç hal düşünülebilir; 

1 inci hal: Oyulma olmaması hali. Yani, 

q,, = q,2 = o 
2 nci hal : Yatakta sürüntü maddesi hareketi yokken oyulma. Yani, 

q,, > > q.2 = o 
3 üncü hal: Yatakta devamlı sürüntü maddesi hareketi varken 

oyulma. Yani, 

q,, > q.2 >o 

Sadece 2 ve 3 halinde çok dik yersel oyulma söz konusudur. 2 nci 
hal q,1 sıfırdan biraz büyük olduğu anda başlar. Yani ayak tarafından ra
hatsız edilen akımın türbilansı ayak civarındaki zemin taneciklerini ha
reket ettirecek kadar kuvvetli olduğu anda başlar. 

Şekil : 1 den de görüleceği gibi her iki halde de limit durumda ay
ni max. oyulma derinliğine ulaşılmaktadır . Taban hareketi yokken yani 
hızlar küçükken limite daha uzun sürede ulaş ı lmakta, taban hareketi var
ken yani hızlar yüksekken limite dı:ıha kısa sürede ulaşılmaktadır. Ta-

H 

2. Hal 
Taban kuvveti 

yokken 

H 

3 . Hal 
Taban kuvveti 

varken 

Şekil : 1 Oyulma derinliğinin zamana bağlı değişimi" 

t 

(•) Parantez içindeki rakam literatür listesindeki sıra numarasını göstermektedir. 
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ban hareketi esnasında Hm•x da aperiodik dalgalanmalar olmaktadır. Bu 
dalgalanma nehir yatağında hareket eden kum dalgacıklarının tesiri ile 
olmaktadır . Kum dalgacığının kreti geçerken Hmax azalmakta kum dalga
cığının en çukur noktası geçerken artmaktadır. Oyulma derinliğindeki 
bu artma ve eksilme en fazla dalga yüksekliğinin yarısı kadardır. 

Yaklaşım hızının oyulmaya tesiri şöyledir. 

H 

0.1 Hmox 

u 
Şekil : 2 Oyulma derinliğinin hıza bağlı değişimi 

(Sabit bir ayak ve taban malzemesi dane çapı için) 

Belirli bir U değerinden sonra nihai oyulma derinliği hızdan bağım
sız gibi görülmektedir. Shen (2) üç -ayrı genişlik ve uzunluktaki kanalda 
yaptığı laboratuvar tecrübeleri ve onlardan önce yapılıp neşredilmiş ve 
karakteristikleri belli tecrübe datalarından istifade etmek sureti ile ayak 
Reynolds sayısını ordinatta denge oyulma derinuliğini apsiste almak ve 
çift logaritmik ölçek kullanmak kaydı ile bütün mevcut dataları kullana
rak şekil : 3 ü hazırlamıştır. 
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Bütün mevcut datadan elde edilen noktalardan en küçük kareler me
toduna göre geçirilen eğrinin denklemi : 

Hmax = 7,3 X 10-4 X R. 0
'
619 dir. (2) 

Netice feet olarak bulunmaktadır. Muhtelif ayak boyutlarına göre 
durum ise Şekil : 4 de gösterilmiştir. Bundan da görüleceği gibi belirli 
bir ayak için oyulma derinliği ayak Reynolds sayısı arttıkça süratle art
makta ve Hmax a ulaştıktan sonra yavaşça azalmaktadır. Muhtelif ayak 
ebadına göre eğrilerde belirli bir kayma vardır. Bu, ayak Reynolds sa
yısının tek başına bütün doneleri bir eğri üzerinde toplamaya kafi gel
mediğini ifade etmektedir. Laboratuvarda iki ayrı ayak eb'adı için yap
tığımız tecrübeler bu grafik üzerine çizilmiştir. Bunların da ayni karak
teri gösterdiği ve zarf eğrisinin bunları da içine aldığı müşahade edil
miştir. 

~ 

Hd/D nihai oyulma derinliğinin ayak genişliğine oranı ile ayak 
Froude sayısı arasındaki bağıntı aşağıdadır. 

0.2 j V r---r--

J 0.1 1-----+f--f--1!-----f'l-+--l-+-+-+-----+-~ 

~·----~.~-+-1Hr~-rr+++---_, _ _, 

1 1 0.05 f----,H--+--It-t--t--+-+-+-++---+---l 

1 
1 0.021----/t-+--tf--t-+--t--1-+t+---+---i 

O. O 4 ıı....o4----L-2 __ 3.ı...__....ı.4___..ı5__.ı...6....J7_8ı....9.ı....t.ı....O_S -,--R...ı...a-~ 

Şekil: 4 

Kum ebadına bağlı olarak değerlerde bir dağılma görülmektedir. 
No. lu eğrinin denklemi 
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) 

H d 
D 

l ft ) 

0.1 L-. __ .ı.__ __ _ı__.ı.__.....ı_.....ı_ __ .....ı 

0.1 1.0 Fr 

Şekil: 5 

11 ,O F2
, (3) 

(4) 

Devamlı taban hareketi olan bir yerde (3) ve (4) denklemleri ile 
verilen denge halindeki oyulma derinliği çok muhafazakardır. (4) denk
lemi halinde oyulma derinliği takriben hızdan bağımsızdır. Bu halde 
Breusers (3) silindirik ayaklariçin : 

Hmax = 1.4 D (5) 

eşitliğini teklif etmektedir. Diğer taraftan Larras (4) muhtelif Fransız 
nehirlerinden toplanan değerlere istinaden 

H max = 7 .42.K. D3 
/

4 

eşitliğini vermektedir. 

(6) 

Burada K ayak şekline bağlı bir katsayısıdır. Silindirik ayaklar için 
K = 1 ve dikdörtgen ayaklar için K = 1,4 dir. 

(5) ve (6) denklemleri süperpoze edilmiş olarak Şekil : 6 dadır. 

Chabert ve Engeldinger (5) yaptıkları laboratuar deneylerinde Hmox 
ın 1,5 mm. dane çapına kadar, kum dane çapı arttıkça büyüdüğünü gös
termişlerdir . 
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Şekil: 6 

Kum Dalgacıktarının Oyulma Derinliğine Etkisi : 

Shen (2) laboratuar tecrübelerine istinaden 

/ 

V 
/ 

[.,•y 

1/ 

v 
v 

D(ftl 
100 

kum dalgacığı yüksekliğinin yarısından az olduğunu tesbit etmiştir. Bu
rada H dc ortalama yatak tabanına nazaran kum dalgacığı kreti (tepesi) 
ayak yanında iken oyulma derinliği, Hdt de kum dalgacığı çukur noktası 
ayak yanında ikenki oyulma derinliğidir. 

Laboratuar Deney Şartları : 

Deneyler DSi Araştırma Dairesi Hidrolik Model Laboratuarında 4 
m. genişlik ve 25 m. uzunluktaki bir kanal içinde yapılmıştır. Tek ayak 
ile çalışılmış ve ayak kanalın ekseni üzerine yerleştirilmiştir. Ayağın 
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konduğu yerde kanal tabanına takriben 1.5x1 .5 m. eb'at ve 40 cm. derin
likte bir çukur yapılmış ve kanal tabanına 10 cm. yükseklikte ortalama 
dane çapı 0,7 mm. olan kum yerleştirilmiştir. Böylece oyulmanın yeral
dığı bölgede kum derinliği 50 cm . olmaktadır. Ayak olarak 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 10 cm. çapında beton çubuklar kullanılmıştır. Ayrıca ayak formunun 
oyulmaya tesirini incelemek için üçgen, elips, daire, kare, altıgen kesitli 
ayaklar denenecektir. Yapılan deneyleri iki ayrı katagoride mütalaa et
mek yerinde olur. 

1 - Normal köprü ayaklarında yer alan yersel oyulmalarla ilgili 
deneyler. 

Bunlarda nehirde akımın üniform olduğu kabulünden hareket edil
miştir. Birinci katagoride yapılan tecrübelerde kanalda mümkün mer
tebe üniform bir akım elde etmeğe çalışılmıştır. Onun için kanala veri
len debi değiştirilmek sureti ile muhtelif hız ve derinlikler temin edil
miştir. Ayak, kanal başlangıcından 10 m. mesafeye konmuştur. Deneyler 
esnasında su ısısı tesbit edilmiştir. 

Akımın hızına bağlı olarak oyulmanın oluşumu gittikçe hızlanmak

tadır. Kazık üzerine milimetrik bir eşel yerleştirilmiş ve oyulmalar be
lirli zaman aralarında gözlenmiştir. Oyulma derinliği denge haline gelin
ceye kadar deneye devam edilmiştir. 

2 - Denize açılan nehir ağızlarında inşa edilen köprülerdeki oyul
malar. 

Burada şu hususu hemen belirtmek yerinde olur. Sahil mühendisli
ğinde «astuary" tabir edilen med ve cezirin etkisi altında olan ve adeta 
denizin bir parçası, bir koy gibi mütala edilen deniz ağızları konumuz 
dışındadır . Esas etüt etmek istediğimiz denizden 5 ila 50 m. mesafede 
nehir yatağı üzerinde inşa edilen ve normal halde deniz ile hiçbir iliş

kisi olmayan, yatak tabanı deniz seviyesinden yüksek olan, köprülerdir. 
Bunun 1 inci katagoriden farkı, nehri n sabit seviyeli bir rezervuara (fe
yezan süresince sabit kabul edilebilir) dökülmesidir. Genellikle bu ke
simdeki akım üniform değildir. Tedricen değişken bir akım vardır. Yer
sel oyulmadan çıkan malzeme oyulma çukurunun hemen mansabında 

birikmemekte gittikçe hızlanan ve doayısı ile taşıma gücü artan sular 
tarafından denize doğru taşınmakta ve sahilin eğimine bağlı olarak de
niz içerilerine taşınmakta veya sahil boyunca mevcut akıntı ile sürük
lenmektedir. 

Bu tecrübeler esnasındaise ayak, kanalın sonuna yerleştirilmiştir. 
Ayak ekseninin rezervuar başlangıç hattına mesafesi ve rezervuar için
deki kum şevinin eğimi değiştirilmiştir. Feyezan süresince denizin sa
kin yani dalgasız ve seviyesinin sabit yani nehir debisi ile değişmediği 
kabul edilmiştir. 
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Boyutsal Analiz : 

Bir akarsu içine yerleştirilen bir kazık etrafında yer alan yersel oyul
manın boyutsal analizi : 

Bağımsız değişkenler 

Akıma ait değişkenler : 

b, h, U, U* pw u 

Sürüntü maddesi ile ilgili değişkenler : 

d, ..i, F, 

Oyulma ile ilgili değişkenler : 

H, t, a 

Kazıkla ilgili değişkenler : 

D, FK 

Denizle ilgili değişkenler : 

a, ~ 

Diğer bütün değişkenler bunlarla ifade edilebilir. Eğer bunları kom
bine eder boyutsuz hale koyarak h/D yi diğer değişkenler cinsinden 

ı fade edersek, - = f -'- , Fr, Re* ,F,,..i, - , a FK , - , ~ (7] . h ( b h tU a ) 
D D D D D 

olur. 

Kullanılan en büyük ayak çapı 10 cm. dir. Dolayısı ile ayaktan ötürü 
enkesit daralması çok az olduğundan ihmal edilmiştir. Taban malzemesi 
olarak tabii kurı:ı kullanıldığından ..i ve F,.değişimleri incelenmemiştir. 

a açısı doğrudan doğruya danelerin su içindeki stabilitesi ile ilgilidir. 
Bu da danenin yoğunluk ve şekline bağlıdır. O halde bunu da ihmal ede
biliriz. Bizim için önemli olan maximum oyulma derinliğidir. Oyulmanın 

developman müddeti ile ilgili değiliz. O halde: 

~ = f ( ~ , F, , R. , ~ , ~. ) olur. (8) 

Biz modelde h, D, a, FK ve ~ yı değiştireceğiz. Debi ve diğer değiş
kenler sabit kalmak şartı ile h değiştirmekle, 

~ , F,, R. değiştirilmiş oluyor. 

Her şey sabitken ayak çapı değiştirilmekle 

h a F R d V • t" · 1 · 1 
0 . 0 , ,, . egış ırı mış o ur. 
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Ayak 

Oyulma esnasındaki taban 

b 

o 

Şekil: 7 

Diğerleri sabitken kazık en kesit şekli değiştirilirse 

FK değişir. 

Ayağın sahile mesafesi değiştirilirse ~ ve sahil eğimi değiştiri

lirse B değişimi incelenmiş olur. 

Versel Oyulmada Benzeşim: 

Versel oyulmada en önemli rol taban sürükleme gerilmesindedir. 

Bu bakımdan aynı oyulma formunu elde edebilm_ek için : 
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(Taban sürükleme gerilmesi) protatip 

(Taban sürükleme gerilmesi) Model 



(Kritik sürükleme gerilmesi) protatip 
(Kritik sürükleme gerilmesi) Model 

olmalıdır. V. Başak (6). 

(9) 

'tb = pw . gh 1 dir. (10) 

U = C V h 1 Chezy bağıntısından ( 11) 

h 1 = ~: elde edilir; bunu yukarıda yerine koyarsak; 

U2 
'tb = pw g C2 olur. Buradan benzeşime geçersek (12) 

protatip 
= K'tc elde edilir. ( 13) 

model 
K2 

Buradan K2: = K'tc ve K2u = K2c . K'tc elde edilir. (14) 

Yersel oyulmada Froude benzeşimi uygulanmalıdır. Yani; 

(15) 

Ayrıca oyulma çukurunun stabilitesi ve oyulma içindeki akımın da
ğılmasında benzeşim elde edebilmek için model distorsiyonsuz inşa edil
melidir. 

Yani : Kh = KI olmalıdır. 

p halde oyulma olayında iyi bir benzeşim için model ölçeği : 

Kh = KI = K2u = K'tc K2c ya 
sadık kalınarak seçilmelidir. 

(16) 

(17) 

Buna rağmen protatipteki ayak Reynolds sayısını modelde temsil 
etmeye imkan yoktur. Modelde 103 -104 mertebelerinde çalışılırken ta
biatta bu değer 106 -107 mertebesindedir. O halde bulunan eğrinin ekst
rapole edilmesi gerekir, ki bu da tahminden ileriye gidemez. Modelde;ı 

elde edilen değerlerle tabiat gözlemlerini de nazarı dikkate almak su
reti ile genel bir bağıntı bulmak icap eder. 

Deneylerden Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi : 

Her şeyden önce laboratuar deneylerinin şu anda tamamen sonuç
lanmadığını ifade etmek isterim. Burada bugüne kadar yapılan deneyie
rin ışığı altında bir değerlendirme yapmağa çalışacağız. Bütün deneyler 
tamamlandıktan sonra, bugün için varılan sonuçlarda bazı değişiklikler 
olabileceğini şimdiden kabul etmek gerekir. 

1 - ilk önce normal şartlarda yani üniform akım halinde köprü 
ayaklarındaki oyulmaların, ayak genişliği ve ayak Reynolds sayısına bağ

lı olarak nsıl değiştiği incelenmiştir. 
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Şekil : 8 de oyulma derinliğinin ayak Reynolds sayısına göre deği-
şimi metrik sistemde verilmiştir. iki ayrı ayak genişliğinde yapılan bir 
seri tecrübe grafik üzerine işlenmiştir . Shen (2) tarafından teklif edilen 
(2) eşitliğinin metrik sistemde ifadesi olan: 

Hmax = 2.22 X 10-4 X Ra 0,619 ( 18} 

egrısı ile tecrübe neticelerinin iyi intibak halinde olduğu müşahade edil
mektedir. 

Şekil : 9 da ise ayak genişliği ile denge oyulma derinliği arasındaki 
bağıntı görülmektedir. Elde. ettiğimiz değerler Breusers (3) in teklif et
tiği 

Hmax = 1.4 D (19) 

eşitliğinin verdiği değerden büyük ve Larras (4) ün teklif ettiği denkle
min metrik sistemde karşılığı olan 

Hmax = 1.05 X K D3
/

4 (20) 

eşitliğinin verdiği değerden küçük bulunmuştur. Ancak deney sayımız ve 
ayak genişliği itibarı ile çalıştığımız aralık yeni bir denklem teklif et
memiz için kafi değildir. Esasen model ölçeği bahsinde de söz ettiğimiz 

gibi laboratuar şartlarından çok küçük ayak genişlikleri için tecrübe 
yapabiliyoruz. Dolayısı ile ayak Reynolds sayısının mertebesi mesela bi
zim deneylerimizde 104 civarındadır. Tabiatta ise ayak genişlikleri bir 
kaç metredir. Eğer akım ayağa verev veya dik geliyorsa bu genişlik ba
zı hallerde 1 O- 15 m. yi buluyor demektir. Onun için genel bir sonuca 
varmak, ancak tabiat şartlarında gözlemler yapmakla mümkündür. 

2 - Köprü ayaklarının sahil hattına yakın olması halinde yaptığı

mız deneylerde ise sahil hattı eğiminin (Şekil : 7 de ~ ile gösterilen eği
min) 10° , 20 ° , 30°, 45° olması hali ve her eğim için köprü ayağı ekseni
nin sahil hattına mesafesinin (yani şekil : 7 deki a mesafesinin) ayak 
çapına oranının 1 den 40 a kadar muhtelif değerler alması halinde oyul
ma derinliğinin değişimi incelenmiştir. Bu katatarideki tecrübeler de he

nüz sonuçlandırılmamıştır. Ancak şu ana kadar elde edilen değerler bu

rada bahsedilmeye değer görülmüştür. Tecrübeler ilerledikçe · bu sonuç

larda bazı değişiklikler muhtemeldir. 

Şu anki sonuçlara göre -5--> 30 değerleri için sahilin oyulma de

rinliğine etkisi olmadığı mü_şahade edilmiştir. ; < 30 olması halinde 

sahilin etkisi vardır , oran küçüldükçe etki artmaktadır. Şimdiye kadar 

yaptığımız tecrübelerde bu artışın yüzde yirmibeş mertebesinde olduğu 

durumlar olmuştur. Tedricen değişken akımın köprü kesitindeki hızını 
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hesaplamak güçtür. Onun için normal nehir şartlarındaki hız ve ayak 

Reynolds sayısına ve ; oranın değişimine göre oyulma derinliğinin 
tesbitine çalışılmaktadır . Sahil eğiminin artması da oyulma derinliğini 

artırmaktadır. Ancak bu ; oranının 10 dan büyük değerleri için fazla 

etkili görülmektedir. ~ < 1 O değerlerinde oran azaldıkça oyulma de

rinliğindeki artış büyümektedir. Limit halde artış yüzde on mertebesini 
aşmamaktadır. 

H d 
(m) 

10 
t 

SONUÇ: 

~ 
/ 

/ ,.,.<;; 

/ o/ 
~~ 

V 

~ 

V 
l# 

~ 
ı~~ V " ~ 

-~ .:,.. ~ 

./ ,/ 

V 

10-1 D (m) 

Şekil: 9 

Muhtelif araştırmacılar tarafından bugüne kadar yapılan inceleme
ler, nehirde sürüntü maddesi hareketi arttıkça dengedeki oyulma derin
liğinin azalmakta ve nehir, sürüntü maddesine doygun hale gelince aşağı 
yukarı sabit kalmakta olduğunu göstermiştir. Dolayısı ile yersel oyulma 
bakımından en kritik duruma maksimum debiden evvel ulaşmak müm
kündür. Ayak çevresinde oyulman ı n maksimum olduğu yer ayağın men
ba tarafıdır. 

Nihai Oyulma Derinliğinin Tayini : 

Yersel oyulmanın denge derinliği tayin edil irken üç husus nazarı 
itibara alınmalıdır. 

1 - Nehirde sürüntü maddesi taşınımı olmaması hali : Bu halde 
oyulma derinliği (18) denklemi ile tayin edilmelidir. 
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2 - Nehirde devamlı bir sürüntü maddesi olması hali : Köprü men
baındaki akım sürüntü maddesi hareketi bakımından doygun halde ise, 
yani nehir yatağında çok uzun tulde ve yeteri kadar kum ve çakıl varsa 
oyulma derinliği (19) veya (20) denklemlerinden biri ile hesaplanmalı

dır. 

3 - Nehir, sürüntü maddesi hareketi bakımından yukarda bahsedi
len iki hal arasında ise: Nehir, taşıma kapasitesinin altında sürüntü mad
desi taşıyorsa , yani sürüntü maddesine doygun değilse, (bu hal menba 
tarafta yatağın kısmen tahkim edilmiş olması , rüsup tutucu tesislerin 
bulunması veya yatağın kısmen bitki örtüsü ile kaplı bulunması haline 
tekabül ediyor) bu takdirde 1 ve 2 nci şıklarda elde edilen değerler ara
sında bir değer seçilir. Laursen and Toch (7) oyulma derinliği bakımın

dan en kritik halin bu olduğun u, çünkü bazen geçici bir an için denge 
derinliğinden % 40 daha derin oyulma meydana gelebildiğini ifade et
mektedirler. 

Ayak Şeklinin Oyulmaya Tesiri : 

Yukardaki formüller silindirik ayaklar içindir. Sivri uçlu veya elip· 
tik ayaklarda bu değer bir miktar azalmakta dik dörtgen kesitli ayaklar
da ise artmaktadır . Dikdörtgen kesitli ayaklarda oyulma, daire kesitli 
ayaklara nazaran % 40 fazladır. Massif ayaklı köprülerde ayak akıma 

paralel olduğu takdirde D ayak genişliği olark alınmalıdır. Akım her 
hangi bir sebeple ayağa verev istikamette geldiği takdirde D olarak 
ayağın akıma dik yönde teşkil ettiği yüzeyin genişliği alınır. 

Kum Dalgacıklarının Tesiri : 

Yukarda da izah ettiğ i miz gibi kum dalgacığının en alçak noktası 

oyulma çukuru hizasından geçerken oyulma derinliği , dalga yüksekliği

nin yarısı kadar artmaktad ı r. Onun için yatakta kum dalgacığı varsa 

oyulma derinliğini bu oranda artırmak gerekir. 

Köprünün Sahile Yakınlığının Tesiri : 

; < 30 olması halinde oyulma derinliğine sahilin etkisi vardır. 

a 
0 = 1 iken yukardaki esaslara göre bulunan derinlik % 25 ar-

tın lmalıdır. 
D 

30 iken bu fark sıfırdır , ara değerler için değişim 

lineer .kabul edilebilir. 
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Sahil Eğiminin Tesiri : 

; < 10 olması halinde sahil eğiminin yani ~ nın oyulmaya et· 

kisi vardır. ~ = 45° için ~ = 10 iken bu etki sıfır, ~ = 1 iken 

ise % 10 dur. ~ açısı azaldıkça bu etki de azalır. 

Yatak Daralmasının Tesiri : 

Akım, yatak genişliği sınırlandırılmış köprü ayakları arasından ge· 
çerken hızlanmakta ve bunun neticesi olarak su seviyesi düşmektedir. 

Köprüyü geçtikten sonra genişleyen akımın hızı azalmakta ve dolayısı 

ile su seviyesi tekrar yükselmektedir. Daralma, genişleme ve sürtünme· 
den dolayı bir miktar yük kaybı meydana gelecek ve mansap su seviyesi 
menba seviyesinden biraz aşağıda olacaktır. Bu arada köprü ayaklraı 

arasında hızlanan akımın sürüntü maddesi taşıma kapasitesi artacağın

dan eğer köprü altında taban kaplaması yapılmamışsa, ayakların yata· 
ğı daraltması nisbetinde tabanda bir oyulma olacaktır. Bu, köprü altın

da toptan bir taban alçalması meydana getirir. Oyulma derinliğine bu 
miktarın da ilavesi gerekir. 

KULLANILAN SEMBOLLER LiSTESi 

Sembol Tar if i boyutları 

b Nehir genişliği L 
h Su derinliği 

u Ortalama hız LT- ı 

u. = v gh ı Ortalama sürükleme hızı Lr1 

ı Eğim 
pw Suyun yoğunluğu ML-3 

V Kinematik viskozite L2rı 

d Taban malzemesi dane çapı L 

d so Taban malzemesi ortalama dane çapı L 
d90 Taban malzemesinin yüzde doksanın-

dan büyük çap L 

A 
p•-pw 

pw Danelerin rölatif yoğunluğu ML-3 

p• Taban malzemesi yoğunluğu L 

FS 
c 

Dane şekil faktörü v ab 
H Oyulma derinliği L 

H d Denge halindeki oyulma derinliği L 

H max Muhtemel maksimum oyulma derin· 
li ği 
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t Oyulma zamanı T 

a. Oyulma çukurunun yatayla yaptığı açı 

D Ayak genişliği L 

FK Kazık şekil faktörü 

a Kazığın sahilden mesafesi l 

~ Sahil eğimi 

F 
u = Froude savısı 

" gh 

F, = u 
Ayak froude sayısı 

"V gD 

R. = UR 
Reynolds sayısı 

u 

Re 
UD 

Ayak reynolds sayısı = u 

R. = U. d Sürükleme Reynolds sayısı 
u 

o. Yersel oyulma hacmi La 

qs, Akımın oyulma çukurundan dışarıya 

sürüntü maddesi taşınım kapasitesi L3rı 

qs2 Tabii yataktaki akımın taşıdığı sürün-
tü maddesi miktarı L~-ı 
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TÜRKiYE'DE YERALTI VE SUALTI YAPILARININ 
KO ROZYONU iLE ILGiLi PROBLEMLER (1) 

Hayri YALÇIN (2) 

SYNOPSIS: 

The condition concerning corrosion of the metallic structures buried 
underground or water with several reasons, is studied in this paper. 

A statistics made in Turkey, puts forward the kinds, quantity and 
conditions in case of corrosion of these kinds of structures. In the ar
ticle below, additional knowledge in general and summary is also given 
about the electrochemical explanation and various prevention method;s 
of metallic corrosion, together with factors causing corrosion. This is 
done for the investigation of the general mechanism of underground 
and underwater corrosions. 

GiRiŞ: 

Korozyon, bir metalin kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlar
la iyon haline geçerek metalik özelliğini kaybetmesi olayına denilmek
tedir. Darbe, kesme ve sürtünme gibi tamamen mekanik tesirlerden ile- -
ri gelen mekanik erozyonlar bu taritin dışında bırakılmıştır. 

Metal olarak, yeraltı ve sualtı yapılarında diğer metallerle kıyasla

namıyacak ölçüde çok kullanılan demir metali incelenecektir. Demir ay
ni zamanda, Nernst Elektropotansiyel Cetvelindeki yeri dolayısıyle de 
tipik bir metalik korozyon göstermektedir. Ham demirden- çeliğe kadar 
yapı endüstrisinde muhtelif isimlerle kullanılan bütün malzemeleri de
mir adı altında toplamak ve bunlar için genel bir korozyon denklemi ver
mek kabil olmaktadır . Metal yapısından ileri gelen muhtelif sapmalar bu 
genel korozyon denklemi içinde bir detay olarak incelenebilir. 

Yeraltında ve sualtında meydana gelen korozyonun elektrokimyasal 
teorisinde son zamanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün bi
lim, mühendislikte karşılaşılan birçok korozyon problemine ekonomik öl
çüler içinde uygun çözüm yolu bulabilmektedir. Bütün ülkeler endüstri
lerini geliştirmek için korozyonla mücadeleyi bilimsel şekilde ele almış 

1. IMO IV. Teknik Kongresi Tebllğldir. 

2. V. Müh. Dr. DSI Araştırma Dairesi Kimya laboratuvarı Fen Heyeti Müdürü 
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bulunmaktadırlar. Yurdumuzda da bu tip çalışmalara önem verilmesi, ge
lişen endüstrimizin sıhhati bakımından kaçınılmaz bir zaruret olmakta
dır. Şurası unutulmamalıdır ki, bilimsel yollarla yapılacak korozyon mü
cadelesi yalnızca yapılarımızın maliyetini azaltmakla kalmıyacak, ayni 
zamanda sınırlı olan ulusal kaynaklarımızın çürüyüp gitmesini de önle
miş olcaktır. 

dır. 

ELEKTROKiMVASAL KOROZVON TEORiSi 

Demir su içinde aşağıdaki denklemlere göre korozyona uğramakta-

Fe Fe++ + 2 e 

2 H++ 2 e 2 H 

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

Demir atomu, iyon halinde çözeltiye geçerken, su içinde bulunan 
hidrojen iyonu da atom haline geçer. Bu reaksiyonlardan birincisi ana
dik, ikincisi katadik reaksiyon olarak bir arada yürür. Korozyonun hızı 

pratikte toplam reaksiyonun (1) hızı ile ölçülür. 

Halbuki bu reaksiyon hissedilir ölçüde cereyan ettikten sonra, te
şekkül eden hidrojen atomları bir film halinde metal yüzeyini kaplar. Dış 
bir tesir mevcut değilse, denge anında demir metali çözeltiden iyice 
tecrit edilmiş duruma gelir. Bu olaya POLARiZASYON denir, Polarizasyon 
sonucu (1) denklemi cereyan etmez ve demirin korozyonu tamamen 
durur. 

Korozyonun devamı, demirin depolarizasyonu yani demir sathı üze
rinde hasıl olan hidrojen filminin kaldırılması ile mümkün olur. Depola
rizasyon olayı pratikte başlıca iki yoldan gerçekleşebilir. 

2 H+ 1/2 Oı-~2 HıO 
2 H Hı 

(a) 
(b) (2) 

(2a) denklemi polarizasyona sebep olan hidrojen atomlarının suda 
çözünmüş olan oksijen ile birleşme denklemidir. (2 b) denklemi hidro
jen atomlarının molekül haline geçerek gaz habbecikleri halinde reaksi
yon ortamından uzaklaşmasına karşı gelir. (a) ve (b) denklemlerinden 
herhangibirinin cereyanı ile polarizasyona sebep olan hidrojen filmi 
uzaklaştırılmış olacaktır. Böylece (1) denklemi, yeni hidrojen atomları 

hasıl etmek üzere yeniden cereyan edecektir. Şu halde korozyonun hızı 

pratikte (2a) ve (2b) denklemlerinin hızına bağlı olmaktadır. 

Tabii sularda genellikle (2a) reaksiyonu korozyon hızını tayin eden 
hakim reaksiyondur. Su içinde bulunan çözünmüş oksijen depolarizas
yon reaksiyonu için gerekli .oksijeni temin - eder. Su altı yapılarında ko-
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rozyon olayının cereyanı, suda çözünmüş oksijen miktarı ve difüzyonu 
ile doğrudan ilgilidir. 

(2b) reaksiyonu asidik sular için muteberdir. Bu takdirde teşekkül 

eden hidrojen moleküllerinin basıncı bir atmosfere erişerek gaz haline 
gelebilir. Bu sebeple demirin korozyonu asit ortamda çok süratle vuku
bulur. 

Demirin korozyonu çözeltinin asitliğine, pH, bağlı olduğu gibi meta
lin çözeltiye karşı haiz olduğu elektropotansiyele de bağlıdır. Bir çözelti 
içine daldırılmış olan demirin elektropotansiyeli aşağıdaki formül ile he
saplanır. 

RT 
EFe = Eo + -- Ln a Fe + + 

nF 

Görüldüğü üzere, çözelti içine daldırılmış demirin elektropotansiye
li , ,EFe, demirin standard potansiyeli , Eo, ile çözeltide mevcut demir iyon
larının aktifliğine bağlı kalmaktadır. Tabii sularda genellikle litrede 10-6 

mal gr c i varında demir iyonu mevcut olduğuna göre, tabii sularla den
gede bulunan demirin elektropotansiyeli, 

EFe = Eo + ...!!...!... Ln aF. ++ 
nF 

EFe - 0,44 + 0,02958 log 10-6 

EFe - 0,618 volt 

Olarak bulunur. Yuvarlak olarak- 0,6 volt kabul edilen bu potansi
yel demir yapıların korozyonunda önemli bir limit değer olarak kullanı

lır. (Eğer ölçümler hidrojen elektroda karşı değilde, pratikte olduğu gi
bi bakır/ba kırsülfat yarı piline karşı yapılırsa bu değer-0 ,85 volt ola
rak bulunur.) 

Buradan çok önemli olan şu sonuca varılabilir: Tabii sular içine ba
tırılmış olan demirin elektropotansiyeli , eğer, - 0,85 V değerinden daha 
negatif bir potansiyelde tutulabilirse, metalden çözeltiye demir iyonları 

geçemez. 

Pourbaix, demir potansiyeli ve çözelti pH sı arasında ilginç bir diyag
ram ortaya koymuştur. (Şekil - 1) Apsiste çözeltinin pH sı ordinatta 
demirin elektropotansiyeli olmak üzere çizilen bu diyagramda belli baş
lı üç bölge mevcuttur. 

1. Dayanıklı bölge (immunity) 

2. Koroıyon bölgesi 

3. Pasiflik bölgesi (koruyucu oksit filmi teşekkülü) 
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Diyagramda ortaya çıkan en önemli husus , O ile 1 O pH arasında bu
lunan çözeltiler içinde - 0,6 volttan daha negatif potansiyelde tutulan 
demir metal i hiç~ir şekilde korozyona uğramaz . Tabii suların pH sının 
genellikle 6-9 arasında değiştiği göz önüne alınırsa, bu değerin yeraltı 
ve sualtı yapıları içiri ne derece önemli olduğu ortaya çıkar. 

.......... 

O 
l ı kı 

ksııen çı ışı 

--1.0 ~~\ 
0.8 88~~ r--,.~~0 ~-
0.6 [:0~/~~ı.. ı - r--..._ 

....... ·-

'/,'////r ../"' PASiFLiK -

0.
4 ~~~{~~~ K~ruyucu oksit 

0.4 

0.2 ~~~~~~ tabakası teşekk·uıü 
o ~~r0V~~~·~-- -r--r--- ·-o 
f%r7;~~ 'i;'/:~~ 

- 1.0 
• 

o 

ŞEKiL- 1 

VERALTI ve SUALTI YAPILARINDA KOBOZVON OLAYINA ETKI 
YAPAN FAKTÖRLER 

Yeraltı ve sualtı yapılarındaki korozyonu elektrot ve elektrolit açı
sından ayrı ayrı incelemek yerinde olacaktır . 

a. Elektrot (Metal) : 

Korozyonun hızı ve şiddeti üzerine metal cinsi ve yapısı aşağıdaki 
etkileri gösterebilir. 
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1 - Metalin standard elektrot potansiyeli (asillik durumu) 

2 - Metal üzerinde hidrojen aşırı gerilimi 

3 - Metal satıhla r ının fiziksel ve kimyasal homojenliği 

4 - Teşekkül eden koruyucu kabuğun satha yapışabilme durumu. 

Standard elektrot potansiyeli - 0,44 V. olan demir, termodinamik stabi-
litesi düşük olan metaller grubuna girer. Bu sebepten sulu ortamlarda 
kolaylıkla korozyon eyilimi gösterir. Bilindiği gibi ticari demir ve çelik 
içinde daima muhtelif oranlarda grafit vardır. Grafitin az veya çok oluşu 
korozyon olayını büyük ölçüde etkilemektedir. Zira grafitin hidrojen aşırı 

gerilimi demirden daha küçüktür. Dolayısiyle grafit üzerinde toplanan 
hidrojen atomları daha kolay olarak hidrojen molekülü halinde ayrışabi

lir. (2 b) denklemi gereğince hidrojen çıkışı ile birlikte yürüyen demir 
korozyonunda hidrojen aşırı geriliminin rolü büyüktür. 

Korozyon olayının cereyan edebilmesi için mutlaka iki ayrı meta
lin ayni bir çözelti içine daldı r ılmış olmasına lüzum yoktur. Ayni bir me
talin muhtelif iki bölgesi satıhlarındaki pürüzlülük, farklı tavlama arne
liyesi görmüş olması, satıhların farklı temizlikte olması gibi çeşitli se
bepler sonucu farklı elektropotansiyeli haiz olabilir. Bu takdirde kısa 

mesafeler içinde yersel anot ve katot bölgeleri teşekkül eder. Katotta 
hidrojen çıkışı anotta çözünme vukubulur. Tabiatta raslanan olaylar ge
nellikle galvanik korozyon adı verilen bu şekle uygundur. 

6. Elektrolit (Su veya zemin) : 

Metal civarında bulunan elektrolit korozyon olayına aşağıdaki etki-
lerde bulunabilir. 

1 - Çözeltinin oksijen muhtevası 
2 - Çözeltinin pH sı 
3 - Çözünmüş tuz konsantrasyonu ve konsantrasyon dağılımı 
4 - Metal ile temas eden çözeltinin akış hızı 

,5 - Metal sathı üzerine koruyucu kabuk teşkil etme özelliği 

6 - Zemin cinsi ve rutubeti 
7- Sıcaklık 

8 - Mikrobiyolojik olaylar 

Tabii sular ve zeminler içinde pH genellikle nötr değer civarında 
bulunduğundan korozyon olayına daha çok oksijen konsantrasyonu etki 
yapar. Oksijen konsantrasyonu elektrolitin her yanında ayni olmayabilir. 
Oksijen konsantrasyonunun fazla olduğu bölgeler katot, az olduğu bölge
ler anot olur. Aynen bunun gibi su ve zemin içinde çözünmüş olarak bu
lunan gazların ve tuzların farklı konsantrasyonda olması yersel veya 
uzun mesafeler içinde konsantrasyon pili teşekkül etmesine sebep ola
bilir. 
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Metal boru hatları, değişik fiziksel ve kimyasal karakterde zemin
leri katederler. (Kil, kalker, kum, tatlı su, tuzlu su, bataklık vs.) Dalayı
sile yeraltı boruları çok değişik karakterde elektrolit içinde bulunurlar. 
Bu durumda yeraltı borularında, dış bağlantıları boru hattının kendisi 
olmak üzere yer yer konsantrasyon pilleri teşekkül edebilir. Tuz konsant
rasyonunun veya rutubetin fazla olduğu bölgeler anat olurlar. 

Genel olarak yeraltı yapılarının korozyonu zemin içine oksijen nü
fuz etmesi ile artar. Zeminin rutubeti, porozitesi ve satha (atmosfere) 
olan uzaklığı çok önemli faktörlerdir . Bunun dışında tuzlu olan zeminler 
(düşük rezistivite) koroıyon bakımından tehlikeli sayılır. Yeraltında ko
rozyon olayı bir süre devam ettikten sonra metal sathı civarında kalevi 
bir ortam hasıl olur. Bu kaleviyet metal sathı üzerinde esas maddesi kal
siyum karbonat olan tabii bir koruyucu tabaka hasıl eder. Bazı hallerde 
bu koruyucu örtü korozyonu tamamen durduracak ölçüde etkili olabilir. 

Yeraltı yapılarındaki korozyonun diğer önemli bir sebebi de mikro
biyolojik olaylardır. Leptothrix, spirophyllum, crenothrix vb. gibi bazı 

bakteri tipleri biyolojik bir faaliyet sonucu demir atomunu demir iyonu 
haline sokmaktadırlar. Zemin pH ı, organik madde miktarı ve sıcaklık 

müsait olduğu takdirde (genellikle bataklık bölgelerde) bu bakteriler 
derhal faaliyete geçmektedirler. Demire doğrudan etki yapan bu bakte
riler dışında koroıyon bakımından önemli olan diğer bir bakteri çeşidi 

de Micro spara desulfuricandır. Anaerobik bir bakteri olan bu bakteri 
kalsiyum sülfatı hidrojen sülfüre indirgemektedir. Hasıl olan hidrojen 
sülfür demirin koroıyonunu çabuklaştıncı olarak rol oynamaktadır. 

KORUYUCU KAPLAMALAR 

Madeni yapıları koroıyondan korumak için ilk akla gelen tedbir sa
tıhların uygun bir malzeme ile kaplanmasıdır. Kaplamaların elektriki ge
çirimliliklerinin az oluşu yanında ekonomik oluşları da tercih sebebidir. 

Kaplama olarak endüstride çok çeşitli malzeme kullanılmaktadır. 

Son yıllarda mükemmel özellikte kaplama malzemeleri keşfedilmiş ve 
tatbikat bulmuştur. Ancak sağlam şekilde yapıştırılmış olan en iyi kap-

lama malzemesinde bile daima mikroskopik delikler olup, koroıyon bu 

noktalarda başlamakta ve pas teşekkülü ile birlikte hasıl olan hacim gen

leşmesi kaplamayı zamanla bozmaktadır. Şu halde koroıyondan emin bir 

şekilde korunmak için kaplama yapılması gerekli olmakla beraber yeterli 

değildir . Bu sebeple önemli yapılarda kaplama ·1e birlikte katadik koru

ma da yapılması yolu tercih edilmektedir. 

Yeraltı ve sualtı yapılarında ençok kullanılan kaplama malzemeleri 

şunlardır: 
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a) Inorganik Kaplamalar : 

1 - Sıcak Galvaniz (Hot dip galvanizing) 

Eritilmiş çinko içine daldırılarak demir üzerine 300 ila 600 g/m2 

olacak şekilde çinko kaplanmaktadır. Bu metot ile kaplama yapılmadan 
önce kaplama yapılacak satıhların son derece dikkatle temizlenmesi ge
rekmektedir. Özellikle 5 cm çapından daha küçük borular için ekonomik 
olan bu metod yurdumuzda da tatbikat bulmuştur . Çinko kaplama, elekt· 
roliz ile de yapılmaktadır. 

2 - Soğuk Galvaniz (Cold galvanizing) 

% 90 civarında çinko tozu ihtiva eden polystyrene esaslı bir boya 
çeşidir. Fırça ile tatbik edilir. Atmosferik koroıyon için son derece da
yanıklı olan bu boya su altı yapılarının koroıyondan korunması için de 
kullanılabilir. 

3 - Çinko Silikon kaplama 

Galvaniz ve seramik arasında bir kaplama çeşididir. Dış etkilere 
karşı son derece mekanik dayanıklılık gösterir. 

b) Organik Kaplamalar : 

Pek çok çeşit organik kaplama malzemesi vardır. Organik kaplama-
lar genellikle üç tip içinde mütala edilirler. 

1 - Solventin buharlaşması ile katılaşanlar 

2 - Oksitlenerek katılaşanlar 
3 - Polimerizasyon reaksiyonu ile katılaşanlar. 

Yeraltı ve sualtı yapılarında ençok kullanılan organik kaplama kö
mür katran zifti (CTP) tipi boyalardır. Bu malzemeler muhtelif mineral 
katkılarla mekanik etkilere karşı daha dayanıklı hale getirilirler. Sıcak 

tatbikli olarak veya solvent içinde çözünmüş halde soğuk olarak tatbik 
etmek mümkün olmaktadır . 

Bunun dışında çok kullanılan kaplama tipleri, klorlanmış lastik, fe
nal plastiği , epoksi, vinyl, akrilik, uretan ve bilhassa polietilen kaplama
lardır. Yapı cinsi ve durumu göz önüne alınarak bu malzemelerden en 
ekonomik olanı tercih edilir. 

Kaplama bozuklukları mevzii koroıyon (pitting) olayını artırması ba
kımından çok tehlikelidir. Bu sebeple kaplama malzemesi seçimine ve 
özellikle işçiliğe son derece önem verilmelidir. 

KATODiK KORUMA 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yeraltı ve sualtına gömülü ma
deni yapılar için en ekonomik koruma metodu, geçirimsiz bir kaplama 
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yapmak ve katodik koruma ile takviye etmektir. Hiç şüphesiz çıplak bir 
metalik yapının da katodik olarak korunması kabildir. Ancak bu taktir
de tesis ve işletme masrafları çok büyüktür. 

Katodik korumanın temel prensibi korunması istenilen metal yapı

nın suni yollarla katot haline geti rilmesi esasına dayanır. Bu durum iki 
yolla gerçekleştirilebilir. 

1 - Bir akım kaynağından yeteri güçte bir doğru akım verilerek 
demir yapı n ın zemine karşı potansiyeli her .noktada - 0,85 voltun altına 

düşürülür. 

2 - Demirden daha elektronegatif bir metal ile pil teşkil edilir. 

Doğru Akım Verilerek Besleme Metodu : 

Bir doğ ru akım kaynağın ın negatif kutbu, korunması istenilen yapı

ya bağla nır. Pozitif uç bir anada bağlanarak topraklanır. Anot olarak 
grafit veya daha iyisi hurda demir parçaları kullanılabilir. Anot adedi ve 
yeri nin seçilmesi için öze l etütler yapılır. Anat sisteminin minumum 
elektrik! direnç göstermesi ve pasifleşmeden kolaylıkla çözünmesi arzu 
edilir. 

Doğru akım kaynağından verilen akımın şiddeti, demir yapının her 
noktası - 0,85 volttan daha elektronegatif olacak şekilde ayarlanır. 

Eğer metal yapı iyi bir şekilde kaplama yapılmış ise, daha az akım ile 
istenilen voltaja erişilebilir. Akımın yeterli olup olmadığı muhtelif istas
yonlardan boru/zemin potansiyel ölçümü yapılarak anlaşılır. 

Reaktif Anotlarla Katodik Koruma Metodu : 

Metal yapı, kendinden daha az asil olan bir metal ile irtibatlandırılır. 

Böylece teşkil edilen pilde demir katot olur. Hasıl olan akım, anodun 
parçalanması (iyon haline geçmesi) ile giderilir. (Şekil - 2) 

Reaktif anot olarak en çok çinko, alüminyum ve mağnezyum metal
leri kullanılır . Standard elektrot potansiyeli düşük olması bakımından en 
uygun anot mağnezyumdur . Ancak 3000 ohm/ cm den daha düşük rezisti
viteli zeminlerde mağnezyum anat kullanmak ekonomik olmamaktadır. 

Zira bu gibi agresif zeminlerde mağnezyum anodun kendisi de korozyo
na uğramakta ve fazla anat sarfiyatı olmaktadır. Teorik olarak bir gram 
mağnezyum anat ile 2 arnper saat akım temin edilebildiği halde, bu de
ğer pratikte % 50 randımanla ancak bir arnper saat olarak tahakkuk 
edebilmektedir. Eğer voltaj kafi geliyor ise, en ekonomik anot çinkodur. 
Çinko anatlardan % 90 randıman almak kabildir. Çinko anot agresif ze
minlere daha dayanıklı olduğu için düşük rezistiviteli zeminlerde ve özel
likle deniz suyu içinde tercih edilmektedir. Alüminyum anotlar sah hal
de kullanılmayıp genellikle çinko alaşımlar halinde kullanılmaktadır. 
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Reaktif anotlar, rezistivitesi zeminden daha düşük olan bir anat ya
tağı (backfill) içine yerleştirilir. Amaç, anat polarizasyonunu önlemek ve 
anodun kolaylıkla çözünebilmesini sağlamaktadır. Anat yatağı olarak 
anat cinsine ve zemin tipine göre muhtelif malzeme kullanılmaktadı r . 

En çok kullanılan terkip şöyledir . iki kısım bentonit, bir kısım alçı, bir 
kısım sodyum sülfat. 

e 

rF Anatton katoda doğru 
elekiran akımı olur 

\ 
w ow 
H+ OW Mg 
~ 

Pozitif hidrojen iyonlerı kotot Mg(OH)z 
civorıno göç ederler, Anot 
civarında Mg (0H)2 kolır. 

,.=.......ı..u:ıı~-Mğ+ 2e 

b Mağnezyum. iki elektron 
z vererek Mg++ _ hal ine geçer. 
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ŞEKiL -2 

Reaktif anotlarla katadik koruma yapılması halinde işletme masraf
ları, harici ak1mla besleme yapılması halinden genellikle beş defa daha 
pahalı olmaktadır. Buna rağmen, devamlı el-ektrik kaynağı temin edile
miyen yerlerde ve münferit küçük yapılarda reaktif anatlar tercih edil
mektedir. Nitekim yurdumuzda yapılan katadik korumaların büyük bir 
kısmında reaktif anatlar kullanılmıştır. 
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DEMiR YAPI MALZEMELERi VE KOROZYONDAN KORUNMASI 

Yeryüzünde imal edilen demir ve çelik en çok, 

1 - inşaat malzemesi olarak 

2 - Otomobil . endüstrisinde 

3 - Kalay kaplı olarak gıda sanayiinde 



kullanılmaktadır. Yalnız Amerika'da yılda 6 milyon ton kalaylı sac yiye
cek ve içecek maddelerin muhafazası için kullanılmaktadır. 

inşaat malzemesi olarak kullanılan demirin büyük bir kısmını yeral
tı ve sualtına gömülü su, gaz ve akaryakıt boruları teşkil etmektedir. So
ruların haricinde, su ve toprak koroıyonuna maruz kalabilen diğer belli 
başlı yapılar şunlardır: Su tankları, gaz depoları, gemiler, yüzen doklar, 1 
rıhtımlar, köprü ayakları, pilonlar, kablolar, betonarme demirler, cebri 
borular, hidroelektrik santral techizatı vs. 

Amerikada 1960 yılına kadar, 100 000 km. si gaz borusu olmak üzere 
toplam olarak 720 000 km. boru yeraltına gömülmüş vaziyettedir. Rusya
da yeraltı ve sualtı yapılarında kullan ı lan toplam demir miktarı ayni yıla 

kadar 30 milyon ton olarak bildirilmektedir. 

Yi rminci yüzyılın başında motor sanayiinin gelişmesi ile birlikte ye
teri büyüklükte pompalar yapılmış ve uzun mesafelere petrol boru hat
ları döşenmiştir. Nevarki, kaplamalı olmalarına rağmen bu boruları 15-20 
yıl sonra tamamen değiştirmek gerekm i ştir. 1824 yılında Humphry 
DAVY'nin esasını ortaya koyduğu katadik koruma tekniği ancak böyle 
bir zaruret sonucu yeniden tatbikat bulmuştur. Böylece binlerce kilomet
re boru hattını toprak altına tehlikesizce gömmek kabil olmuştur. Aynı 

şekilde tabii gaz naklinde de katadik korumanın tatbiki ile birlikte büyük 
ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Katadik koruma tesislerinin bakım ve işletme masrafları ihmal edi
lecek kadar azdır. Herhangi bir yapının katadik koruma masrafı hakkın

cia kesin bir değer verilmemekle beraber, tesisin maliyetinin % 1 inden 
az bir masrafla yapının ömrünün en az yirmi yıl artıniabiieceği kesin 
olarak söylenebilir. Böylece yalnız bakım masraflarını azaltmak ve ya
pının daha uzun ömürlü olması sağlanmakla kalmıyacak, tamirat, değiş

tirmeler ve işletme kesilmelerinin sebep olacağı zararlardan da kurtu
lunmuş olacaktır. 

Büyük yapılar için adeta kaçınılmaz bir zaruret olan katadik koru
ma, küçük yapılar için de ayni şekilde faydalıdır. Bütün ileri ülkelerde 
katadik koruma inşaat ve kimya endüstrisinde istisnasız kullanılır hale 
gelmiş ve hatta ev hizmetlerine kadar girmiştir . Amerikada evlerde kul
lanılan üç milyon civarında su tankının % 90 ına katadik koruma yapıl

mıştır. Böylece her yıl milyonlarca dolar tasarruf sağlanr-ıakta ve ayni 
zamanda su tanklarının delinme problemi de ortadan kalkmış bulunmak
tadır. 

TÜRKiYE'DE YERALTI VE SUALTI YAPlLARlNI~ DURUMU 

Yurdumuzda demir ve çelik üretiminde son yıllarda büyük artışla; 
olmuştur. 1960 yılında adam başına tüketim 19,1 kg. iken, 1968 yılında 
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bu değer 30 kg. civarındadır. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının tevsii ve 
Üçüncü Demir Çelik Fabrikalarının kurulması ile önümüzdeki yıllar için
de çelik üretimimizde büyük artışlar beklenmektedir. 

ÇiZELGE- 1 

1967 Yılına Kadar Türkiyede Yeraltı ve Sualtına Gömülmüş Boruların 

Miktarı ve Cinsi (*) 

Akaryakıt 

Boru Çapı Su Borusu Borusu 
mm. km. km. 

25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
90 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
300 
325 
350 
400 
425 
450 
500 
600 
800 
900 

1000 

Toplam 

5010 
3733 
3803 
3239 
2985 
427 

26 
405 

2655 
80 

597 
87 

212 
8 

163 
26 

140 
176 
100 

51 
51 
9 

13 
6 

33 
161 

24196 

3 

635 

824 

6 

55 

494 

4 
4 

2 843 

Havagazı 

Borusu 
km. 

60 

210 
375 
25 

270 

850 

310 
116 
155 

7 
43 

6 
5 

44 

2 791 

Derinkuyu 
Borusu 

km. 

490 

240 

290 

86 

1 136 

Toplam 
Uzunluk 

km. 

5010 
3793 
3803 
3449 
3850 
452 
296 
648 

3505 
80 

1832 
203 

1277 
8 

1326 
32 

147 
274 
100 
57 
56 
9 

494 
13 
54 
4 

33 
161 

30 966 

Toplam 
Ağırlık 

ton 

12 224 
11 370 
11 941 
12 450 
19 635 
2 811 
2437 
4 212 

29 687 
720 

22 167 
2 354 

19 635 
160 

31 426 
960 

5 410 
13 563 
5 000 
3 215 
3 600 

630 
38 630 

104 
5 081 

632 
7 359 

39 928 

307 371 

(*) Bu çizelge Türkiye'de konu ile ilgili 20 müesseseden temin edilen bilgiye istinaden 
hazırlanmıştır. Bu tip bilgilerin çıkarılmasındaki zorluk sebebiyle, bazı müesse
selerden bilgi almak kabil olmamıştır. Bunun yanında gözden kaçan yapıların da 
bulunması muhtemeldir. Çizelgede verilen rakamların bu açıdan değerlendirilme
si uygun olur. 
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Nitekim, küçük belediyelere ait içme suyu boruları hakkında da bilgi temin 
etmek kabil olmamıştır. Ancak, Ankara esas alınarak, küçük şehir ve kasabalara 
ait boru miktarı nüfusla oranlanarak hesapla bulunmuştur. 



Gerek otomobil endüstrisi ve gerekse konserveciliğe yönelmiş gıda 

sanayiinin gelişmemiş olması sebebiyle yurdumuzda demir ve çeliğin bü
yük bir kısmı inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Türkiyede sarfedilen 
her üç kg. demirden bir kilogramı inşaat betonarme demiridir. Ancak 
% 10 kadar demir çelik ve pik boru olarak kullanılmaktadır. 

1967 yılı sonu itibariyle yurdumuzda yeraltına gömülmüş demir ve 
çelik bo ruların cins ve miktarları çizelge- 1 de verilmektedir. Bu çizel
geden çıkan sonuç şudu~ 

1 - Yurdumuzda 30 bin kilometre (veya 300 .000 ton) boru yeraltı

na veya sualtına gömülmüş vaziyettedir. Bunlardan uzunluk olarak % 80 i 
su borusu , % 1 O u havagaz ı ve % 1 O u akaryakıt borusudur. 

Yeraltı ve sualtı borularının yarısı 40 mm. den daha küçük çaplıdır . 

2 - Yeraltına gömülü boruların, 

% 5 i çıplak olarak (genellikle derin kuyu sondaj boruları) 

% 70 i Galvaniz veya bitüm kaplı olarak, 

% 15 i içten bitüm kaplı, dıştan keçe veya jüt ile takviyeli, 

% 10 u iyi vasıflı kaplama ve ayrıca katadik korumalı durumdadır. 

Katadik koruma yapılmış borular genellikle akaryakıt borusudur. 

3 - Katadik koruma yapılmamış olan borularda, korozyona karşı 

herhangi bir tedbir alınamamakta , delinmiş olduğu anlaşılan borular sö
külerek yenileri ile değiştirilmektedir. Halen servis altında bulunan su 
borularının büyük bir kısmı yeryer delik olup düşük randımanla çalıştı

rılmaktadır. 

BORU SANAVii (*) 

Yurdumuzda halen boru imal eden fabrikalar ve yıllık kapasiteleri 
şöyledir: 

1 - Karabük Boru Fabrikası , 40.000 ton/yıl font boru, 

2 - i zmit Mannesmann Boru Fabrikası, 115.000 ton/yıl 

3 - Boru Sanqyii Anonim Şirketi, 23.000 ton/yıl 

4 - Ankara Sular idaresi, 4 000 ton/yıl 

Bu borular genellikle galvaniz veya bitümle kaplı olarak piyasaya ve
rilmektedir. Bitüm kaplanmış çelik boruların dış kısmına kreozot veya 
bitüm emprenye edilmiş çift kat bez çapraz olarak sarılmaktadır. Özel 
kullanma yerleri için sipariş üzere bez yerine asbest veya cam elyafı ile 
takviye edilmektedir. 

(*) Boru sanayi i ile ilg il i bilgiler 1966 yılı sonu itibariyledir. 

43 



Çelik boru yerine bazı halde plastik boru (P.V.C.) kullanılması müm
kün olmaktadır. Halen yılda 4.100 km. plastik boru imal eden bir fabrika 
mevcuttur. Plastik borularda hiçbir yeraltı ve sualtı korozyonu söz konu
su değildir . 

Memleketimizde 1000 mm. çapında daha büyük çapta boru imal edil
meyişi büyük bir eksiklik olarak kendini göstermektedir. Bu amaçla An
kara ve istanbul içmesuyu projeleri ile ilgili olarak prekontren betonar
me boruların imali yoluna gidilmektedir. 

SONUÇ 

Ünlü korozyon bilgini H. H. Uhlig bir makalesinde korozyon kont
rolü hakkında şöyle demektedir: «Halk sağlığının korunması amacı ile 
sıtma savaşı, verem savaşı vs. gibi hastalıklarla yapılan savaş insan öm
rü ve sosyal hizmet bakımından ne kadar önemli ise, korozyonla yapı

lacak mücadele de endüstri sağlığı bakımından ayni derecede önem ta
şımaktadır. Biri insanların ömrünü diğeri ise refahını ve hayat standar
dını hedef tutmaktadır." 

Ayrıca izahı gerektirmeyecek kadar açıktır ki, yatırımların randı

manını artırmak ve maliyetini azaltmak, yapıların mümkün olduğu ka
dar uzun ömürlü olmaları ile kabildir. Yatırım imkanları dar ve sınırlı 

olan yurdumuzda kalkınma çabalarımızın müsbet bir sonuca varması, di
ğer birçok faktörlerin yanında, işletme, bakım ve özellikle korozyon ko
nusuna yeteri önemin verilmesine bağlıdır. 

Ne yazıkki Yurdumuzda pekçok madeni yapı bugün kendi başına ve 
etkili hiçbir tedbir almaksızın çürümeğe terkedilmiş vaziyettedir. Korozif 
zeminlerde korozyonu önlemek üzere halen yapılmakta olan bitümlü kap
lamalar tam bir emniyet sağlamaktan çok uzaktır . Şehirlerimizin su ve 
gaz şebekelerinin bir gün tamamen değiştirilmesi gerekecektir. Değişti

rilen her boru yalnız kendi gitmekle kalmayacak , işletme kesiklikleri, iş
çilik masrafları vs. gibi maliyetinin çok fazlası bir zararı da beraberinde 
götürecektir. 

Yeni teşekkül etmekte olan milli endüstrimizin sağlam ve sıhhatli 
bir gelişme göstermesi için korozyonla mücadele konusunda bilimsel 
ve teknik araştırmalara bir an evvel başlanmalı ve hatta vakit geçirilme
den bir ceMilli Korozyon Araştırma Merkezi, kurulmalıdır. 
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KARSIDAN SU ALMA YAPILARININ KULLANILMA 
1 

YERLERi VE YAPI M TIPiNIN GELiSTiRiLMESi (1) 
1 

Sıtkı SURSALI (2) 

SU M MARY 

Frontal water intakes are being used with success in mountain 
streams which transport an important amount of bed- load. From the 
point of view· of hydraulics, as they ar~ more convenient than lateral 
intakes in many cases, this type of intake structures can be utilized also 
in rivers forming a transition between mountain streams, which are 
subjected to an intensive sediment transportation. 

Whenever the sediment transport regime and the hydraulic cha
racteristics of the river allow, frontal intakes can be associated with a 
movable diversion weir. In this case, the frontal intake and the flushing 
cana! are situated in the side opening of the movable weir. 

Scale model tests have shown that this type of intake structures 
function satisfactorily, however, some accumulation of flow occurs along 
the intake side bank of river, which disturbs the two dimensional cha
racter of the river flow in a certain extent. This inconvenience causes 
especially the entrance of fine suspended materials into the canals, 
along the bank side of the intake. To overcome this, the frontal intake 
structure has been situated in the second opening of the' movable weir. 
Model tests, repeated according to this arrangement, have given more 
satisfactory results. 

GiRiŞ: 

Sulama veya enerji temini amacı ile inşa edilen su alma yapılarında 
karşılaşılan en önemli problemlerden birisi temiz su alma imkanının sağ· 
lanabilmesidir. 

Burada «temiz su» terimi ile «akarsuyun taşıdığı sürüntü maddele
rini ve asılı haldeki taneleri ihtiva etmiyen su» kastedilmektedir. 

Su alma yapılarının inşa edildiği bölgenin ve akarsuyun zorunlu kıl

dığı şartlarla birlikte su alma yapısının hangi amaçla inşa edildiği göz
önünde tutularak, her değişik hal için birbirinden farklı projeler düzen-

(1) IMO V. Tekn ik Kongresi Tebliğidir. 
(2) Y. Müh. Dr.· DSI Araştırma Dairesi· Uzman. 
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lenebilir. Bununla beraber su alma yapılarını, suyun su alma yapısına 
giriş şekline göre 3 ana grupta toplamak mümkündür : 

A) Yanal su alma yapıları 

B) Alttan su alma yapıları 

C) Karşıdan su alma yapıları 

Alttan su alma yapılarına «Tirol tipi bağlama» adı da verilir. Bu tip 
yapımlar ser~ meyilli dağ akarsularında kullanılır. Genellikle sel rejimin
de akan ve büyük taşları sürükleyen bu akarsularda alçak bir bağlama 
ile su kabartılır. Bu bağlamanın içi bir galeri şeklinde tertiplenerek üze
ri ızgara ile kapatılır. Büyük taşlar ve ızgara aralığından geçemeyen sürün
tü maddeleri, su alma yapısına zarar verm~den mansap tarafına aktarılır

ken, yer çekimi etkisi ile akımın bir kısmı bağlama içindeki galeriye alın
mış olur. Bu şekilde su alınırken asılı halde taşınan maddelerin hemen 
hepsi suyla birlikte kanallara girer. Yukarıdaki kısa açıklamadan anla
şılacağı gibi, alttan su alan Tirol tipi bağlamaların kullanılma yerleri ye
teri kadar kesinlikle sınırlanmış bulunmaktadır. 

Buna mukabil karşıdan su alma yapıları, Tirol tipi bağlamalar yeri
ne aynı görevi başarı ile yapmak üzere inşa edilebileceği gibi, merrıle

ketimizde alışılmış bir sistem olan yana! prizlerden yararlanılan yerle
rin büyük bir kısmında da daha uygun bir çözüm olarak kullanılabilirler. 

Bu makalede karşıdan su alma yapıları ile yana! su alma yapılarının kul
lanılma yerleri kısaca incelenecek ve karşıdan su alma sisteminin geliş
tirilmesi için basit bir çözüm teklif edilerek, bu çözümün tartışması ya
pı( acaktı r. 

1 - V ANAL SU ALMA YAPILARININ KULLANILMA YERLERi : 

Yana! su alma yapıları klasik su alma şekli olarak, bugün diğer tip
Ierin de kullanıldığı çeşitli hallerde yararlanılan bir yapım tipi olagelmiş
tir. Her projenin özelliğine göre, ana prensipler aynı kalmak şartı ile 
değişik yana! priz çözümlerinden faydalanılmaktadır. Yana! prizlerin, 
memleketimizde en çok kullanıldığı büyük yapımlar, ovadaki akarsular
dan sulama amacı ile su alan sabit veya hareketli bağlamalardır. Ova 
akarsularında eğim oldukça küçük olduğundan, s.m. ( * ) çoğunlukla kum ve 
ince çakıldır. Asılı tanecikler ise, özellikle sulama mevsiminde, kanal
larda çökelmeden taşınabilecek inceliktedir. Eğer katı madde taşınımı 

önemli değilse ve çok ince asılı maddeler taşınıyorsa yanal priz başarılı 

olarak kullanılabilir. Proje durumuna göre, temiz su alınması için prizin 
dış kurba yerleştirilmesi, ayırma duvarının uygun şekilde tertiplenmesi 
suretiyle spiral akımdan faydalanılması, yatak şekline göre iç kurb et
kisinden kurtulmak üzere klavuz sedde yapılması gibi çözümler uygula
nabilir. 

(*) s. m. = Sürüntü maddeleri 
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Akarsuların ovaya inmeden önceki katlarda akış rejimleri, katı mad
de taşınımı yönünden su alma yapılarının projelendirilmesinde daha dik
katli davranılmasını gerektirir. Bu bölgelerde, özellikle memleketimizde
ki akarsular, s.m. ile birlikte çok miktarda asılı madde taşırlar. Bu katı 

madde yükü dağ akarsularındaki kadar büyük boyutlu olmamakla bera
ber asılı halde taşınan taneciklerin miktarının artması su alma yapıları

nın, yalnız s.m. lerinin değil, asılı taneciklerin de içeriye en az girecek 
şekilde tertiplenmesi zorunluluğunu ortaya koyar. işte problemin bu nok
tasında, klasik yanal su alma yapıları yerine, bazı hallerde karşıdan su 
alma yapılarının kullanılabileceği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. 

2 - KARŞIDAN SU ALMA V APlLARlNlN KULLANILMA YERLERi : 

Karşıdan su alma yapılarının kullanılma yerlerini belirliyebilmek 

için, bu tip su almanın özelliklerini kısaca özetlemek faydalıdır. 

Karşıdan su almada hem yıkama, hem su alma akışın tabii doğrultu
su değiştirilmeden yapılmaktadır . Bu bakımdan yanal su almada akım 

ipçiklerinin prize saptınlması nedeniyle meydana gelen üç boyutlu akım 
ve bunun sebep olduğu çevrintiler söz konusu değildir. Bu durum, su 
almada asılı taneciklerin taşınımı yönünden son derece elverişli bir rol 
oynar. Gerçekten, iki boyutlu bir akım gözönüne alınarak çıkarılmış olan 
asılı tane taş ı nımının diferansiyel denklemi : 

E, ~+CW=O 
dz 

ve bu denklemin çözümü olan : 

w 
_C_= (~X _a_) KU . 

c. z h-a 
tipindeki 

denklemlerin gösterdiği eğrilerin incelenmesinden asılı madde konsant
rasyonunun su yüzüne yakın yerlerde küçük, tabana doğru büyük değer
ler aldığı görülmektedir. Ancak çok ince taneler üniforma yakın bir da
ğılım göstermektedir. Buna mukabil akarsuda, ortalama akış doğrultu

suna dik düzlemler de yer alan sökonder akımlar mevcutsa üst tabaka
larda da aşırı miktarda asılı tane bulunması beklenebilir. 

Şu halde sökonder akımları önleyerek ve akımın iki boyutlu karak
terini muhafaza ederek- veya akımı bazı tedbirlerle iki boyutlu hale ge
tirerek- üst tabakalardan su alınırsa, içeriye giren katı madde miktarı 

büyük çapta azaltılmış olacaktır. Yukarıdaki durum pratikte su yüzeyine 
en yakın olan akış doğrultusuna dik bir düzlemden, yani karşıdan su al
mak ve su alınan enkesitin altından devamlı bir yıkama yapmak sure
tiyle gerçekleştirilmektedir. 
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Yanal su alma da (alınan su/toplam su) oranı büyüdükçe faydalı 

spiral akımın etkisi kalmadığından, özellikle akan suyun büyük bir kıs

mının prizlere alındığı hallerde, karşıdan su alma en uygun çözüm hali
ne gelmektedir. 

Yukarıda işaret olunan noktalar gözönüne alınırsa, karşıdan su al
ma yapılarının yalnız Tirol tipi bağlamalarla eşdeğer bir su alma yapısı 

olmadığı anlaşılmaktadır. Bu tip su alma, dağ akarsuları ile yatak eği· 

mi % 1 den büyük akarsularda çoğunlukla s.m. ne karşı kwHanılabilece
ği gibi, asılı haldeki taşınırnın yüksek olduğu daha küçük eğimli akar
sularda da kullanılabilir. Dikkat edilecek önemli noktalar, suyun en üst 
tabakalardan alınması, su alma yapısı önünde iki boyutlu bir akımın mey
dana gelmesi için gereken tedbirlerin model deneyleri ile tesbiti, çakıl 

geçitinden sürekli yıkama yapılmasından ibarettir. 

Dağ ve Ova akarsuları arasında geçiş teşkil eden bölgedeki akarsu
ların taşıdığı katı madde miktarı, dolu gövdeli bağlamanın arkas ı nı kısa 

sürede dolduracak kadar büyükse, yıkamalar yetersiz kalabilir. Bu tak
dirde bağlamanın menbarnda çökelen katı maddelerin, zaman, zaman ası

lı hale gelerek- hangi tipte olursa olsun- prizlerden girme ihtimali artar. 
Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için karşıdan su alma yapısının, hare
ketli bir bağlama ile birlikte kullanılması uygun olur. Hareketli bir ka
bartma yapısının iyi işletilmesi halinde, akarsuyun tabii ak.ış rejimi en az 
rahatsız edilmiş olacağından su alma yapısının menbarndaki çökelme
ler ve yatağın dolması minimuma indirilmiş olu r. Böyle bir sistemin iş

letme sırasında temin edeceği faydalar, paraya çevrilerek karşılaştırma 

yapıldığı takdirde, hareketli bağlamanın, dolu gövdeye nazaran pahalı 

olmadığı görülür. 

3 - KARŞIDAN SU ALMA V APlLARlNlN GELiŞTiRiLMESi iÇiN BiR 
DENEME: 

Ortalama % 0,5 taban eğimindeki bir akarsudan Q = 3 m3/sn . mik
tarında temiz su alınması istenmektedir. Akarsu çok miktarda s.m. ve 
asılı madde taşıdığından ve kabarma alanı içindeki yamaçların stabili
tesi yönünden su seviyesini min. miktarda kabartarak temiz su alınması 

gerektiğinden hareketli bir bağlama ile karş ı dan su alan tipte bir su al
ma yapısı öngörülmüştür. Akarsuyun yatağı d üzenleneceğinden , hareket
li bağlama ve su alma yapısı ak ı şın tüm olarak doğrusal olduğu bir en
kesitte inşa edilecektir. Yukarıdaki şartlar altında karşıdan su almanın 
uygun bir çözüm olduğu görülmekle beraber, yanal priz sistemi ile de 
problemin halli mümkündür. Yapılan model deneylerinde- model şart

larının etkilediği hususlar gözönünde tutulmak kaydı ile- iyi bir yana! 
priz çözümü de bulunmuştur. Ancak basit bir karşıdan su alma tipi, di
ğer bütün yanal priz varyantiarından iyi sonuç vermektedir. 
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Şu halde- yerinde uygulanmak şartı ile- karşıdan su alma, projelen
dirme bakımından da kolaylıklar göstermektedir. 

Hareketli bağlamanın sağ kıyıdaki 4.50 m.'lik açıklığından, alt ko
tu tabandan 2.90 m. yüksekte bulunan ve 1 m. kalınlığındaki üst taba
kadan 0.67 m/Sn. giriş hızı ile karşıdan su alan sistem K1 varyantım teş

kil etmektedir. Normal bir karşıdan su alma yapısı olan bu tertipte, dü
zenlenmiş akarsu yatağı- herhangi bir tedbir alınmaksızın-iki boyutlu 
akımın gerçekleşmesine imkan vermektedir. Ancak deneyler sırasında 

sağ kıyıda cidar etkisi sonucu sökonder akımların meydana getirdiği yı

ğılmaların, prizin kıyıya komşu olan bölümünden daha çok asılı madde 
girmesine sebep olduğu gözlenmiştir. Bu zararlı etkiden kurtulmak ama
cı ile su alma ağzı ikinci açıklıkta aynı kota taşınmıştır. K2 varyantım 

teşkil eden bu tert ip Şekil 1 de ayrıntıları ile görülmektedir. 

Deneylerde asılı tanecikleri temsil etmek üzere y = 1.05 gr/cm3 

yoğunluğunda , dm = 1.5 mm. çapında özel olarak öğütülmüş ve ~lektrik 

yükü alınmış polietilen plastik taneler kullanılmıştır. Model şartlarında 

bu taneler asılı halde, ancak 257.5 m3/sn . gibi büyük bir debide hareket 
etmektedir. Pratik yönden çok daha önemli olan küçük debilerde deney 
yapabilmek için plastik badana boyası eriyiğinden faydalanılmıştır. Yer
çekimi etkisi ile, küçük hızlı akımlarda tabana çökelebilen bu eriyiğin, 

niteliksel yönden çok ince asılı maddeleri temsil ettiği kabul edilmiş
tir. Akarsuya, su alma ağzının tam karşısına gelen bir enkesit bölümün
den ve 4 düşey üzerinden yapılan boya enjeksiyonu sonunda, prizden içe
ri alınan suyun B bulanıklık derecesi laboratuvarda ölçülmek suretiyle 
prizden giren asılı tanecik miktarına geçilmiştir . C konsantrasyonu ile B 
bulanıklık derecesi birbirine lineer olarak - aşağıdaki şekilde- bağlı oldu
ğundan ayrıca konsantrasyon hesabı yapılmamıştır. : 

C = B X _C_o=---
8x103 

Co = 61.932 gr/litre 

Deney sonuçları Tablo: 1 de özetlenmiştir. Plastik tanelerle yapılan de
neylerde, prizden giren tanelerin (Gs), toplam tane ağırlığına (G) oranı 

gözönüne alınarak karşılaştırma yapılmıştır. 

Plastik tane deneylerinde Y1 varyantı 100 gradlık yana( prizi, Y2 ve 
Y3 varyantiarı 125 gradlık iyi etüd edilmiş yana! prizleri göstermekt~

dir ( * ). K2 varyantı ikinci gözdeki karşıdan su alma varyantını, A ve B 
harfleri bu varyantta farklı kapak açıklıklarını göstermektedir. 

K2 varyantının plastik tane deneyinde ve büyük debide en iyi sonuç 
verdiği görülmekted ir. Boya deneyi sonuçlarında akarsuyun min. debisi 

(•) Verilen açılar ortalama akış doğrultusu ile prize giriş doğrultusu arasında, 

memba taraftan ölçülen açılardır. 
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olan O = 5 m3/sn. den 3 m3/sn. su alınırken prize çok miktarda asılı 
madde girmesi çakıl geçiti kapağının pek az açılabilmesinden ileri gel
mektedir. Asılı madde konsantrasyonu büyük olan alt tabaka akımı priz 
altından çakıl geçiti kapağına çarparak geri dönmekte ve prizin emme 
alanına kapılarak içeri girmektedir. Bu deney, karşıdan su alma da sü
rekli alt yıkama zorunluğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Diğer de
neylerde, yeterli bir alt yıkama yapılabildiğinden normal sonuçlar elde 
edilmiştir. iyi etüd edilmiş yanal priz (Y2) ile karşıdan su alma (K1), 50 
m3/sn. lik nehir debisinde aynı sonucu vermiştir. Ancak ikinci açıklığ!'.l 
taşınan karşıdan su alma (K2) halinde çok daha iyi sonuçlar alındığı gö
rülmektedir. K2 A ve K2 B, su alma enkesiti boyunca kapakların iki bo
yutlu akıma daha uygun şekilde çalıştırılmasının, sonuçları olumlu yön
de etkilediğini göstermektedir. ikinci açıklıktaki karşıdan su alma Foto 
1 de görülmektedir. Foto 2 de boya deneyi, Foto . 3 de plastik tanelerle 
deney görülmektedir. Fazla su kaybetmemek için çakıl geçiti kapağının 

min. etkin açıklığı tesbit edilerek deneyler yürütüldüğünden büyükçe 
debilerde, diğer kapaklar yardımı ile fazla debi mansaba atılmıştır. Bu 
nedenle asılı halde taşınan plastik tane bulutu daha çok açık olan 3. ka
pağa yönelmiştir . Foto 4 te priz önünde çökelen plastik taneler, çakıl 

geçiti min. etkin açıklıkta tutulduğundan, daha çok açık olan diğer ka

pakların altında yer alan akışa kapılarak temizlenmektedir. Bu durumu 

düzeltmek için 5 m3/ Sn. den büyük debiler de kapakların eşit- veya eşite 

yakın şekilde- açılması kafidir. K2 B varyantı bu amaçla yapılmıştır. Foto 

5 ve Foto 6 önceki fotolarla aynı şartlar altında yüzey akım hatlarını gös

termektedir. Foto 5'te iki boyutlu akımın gerçekleştiği, Foto 6'da kapak 

açıklıkları ile ilgili yüzey çevrintileri görülmektedir. 

Tablo: 1 - Q = 3 m3/sn. Priz Debisi için Su Alma Deneyi Sonuçları 

Bulanıklık Değerleri (B) Plastik Taneler ( ~s ) 

;ı 'iii c V anal Priz Karşıdan Su Alma Yanal Priz Karşıdan .. ·- (/) Su Alma ~il;;--
cı:cE --

Y1 Y2 K1 K2A K2B Y1 Y2 Y3 K1 K2A 
------

5 750 - 1100 1050 -
10 - - - 185 25 
15 195 - 40 135 so 
25 650 - 235 45 40 
50 1050 580 600 25 100 

257.5 - 250 - - - 9,97 3,93 2,90 2,90 0,20 

257.5 9,73 3,99 2,80 2,65 0,18 

257.5 10,50 - - 2,92 

ı 
-

257.5 10,70 - - 2,82 -
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Foto: 

Foto: 2 
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Foto: 3 

Foto: 4 
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Foto: 5 

foto: 6 
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4 - DENEVLERiN VE ALINAN SONUÇLARlN ELEŞTiRiLMESi : 

Asılı maddelerin bir düşey boyunca değişgen konsantrasyon vere
cek şekilde temsili · mümkün olmadığından ve benzeşim konusu üzerinde 
durulmadığından deney sonuçları ancak kendi aralarında karşılaştırma 

yapmaya imkan vermektedir. Bu durumda, iki varyantdan birinin diğerine 
göre daha iyi veya kötü sonuç verdiğini söylemekten ileriye gidilemez. 

Gerek plastikler, gerekse boya üniforma yakın bir konsantrasyonu 
temsil etmektedirler. Akarsuya veriliş şartları hakikati temsil etmemek
tedir. Gerçekte, artan debilerde, asılı madde yükünün artması gerekir
ken deneylerde daima sabit miktarda asılı madde yükü kullanılmıştır. 

Plastik tane deney sonuçlarındaki dağılma mertebesi bu sonuç
dan kesin olarak faydalanmaya imkan vermektedir. 

Boya deneyi sonuçları, birden fazla deneyin ortalaması olduğu hal
de, boyanın akarsuya verilmesi sırasındaki güçlükler sebebiyle plastik 
tane deney sonuçları kadar homojen gözükmemektedir. Bununla beraber 
bütün deney sonuçları bir bütün olarak gözönüne alındığı takdirde K2 
varyantının en iyi çözüm olduğu anlaşılmaktadır. 

K2 varyantının pratikte sakıncalı tarafları şunlardır: 

a) ikinci açıklıktaki su alma yapısından alınan suyun birinci açık
lıktan kapalı bir enkesitle geçirilmesi gerekir. 

b) Çakıl geçiti ile birlikte sağ ve solundaki açıklıkların kapakları

nında-iki boyutlu akımı gerçekleştirecek surette- açık tutulması şarttır. 

Bu durum su kaybını arttıracağı gibi, çok küçük debilerde de güçlük do
ğuracaktır. 

S-SONUÇ: 

Karşıdan su alma yapısının, dağ ve ova akarsuları arasında geçiş 

teşkil eden bölgede bulunan ve çok miktarda asılı madde taşıyan akar
sularda, özellikle hareketli bağlama ile birlikte kullanılması, prizden te
miz su alınması bakımından iyi sonuç verecektir. Tabiattaki uygulamalar
la bu konudaki incelemelerin genişletilmesi faydalıdır. 

Karşıdan su alma yapısının ikinci açıklığa yerleştirilmesi, kıyıda ci

dar etkisinin sebep olduğu yığılmaları zararsız hale getirdiğinden daha 

temiz su alınmasını sağlamaktadır. 

Yapılan deneyler, ancak bu doğrultudaki çalışmaların faydalı oldu

ğuna işaret edecek niteliktedir. K2 varyantının min. su kaybı ile gerçek

leştirilmesi ayrıntılı model deneyleri ile incelenmelidir. 
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AÇIK KANALLARlN DÜŞEY VE YATAY KURBLU 
KlSlMLARlNDA BASINCLARIN TEORiK VE DENEYSEL 

YOLLARLA iNCELENMESi cıı 

Turan KIZILKAYA (2) 

SU M MARY 

lt is wetl known that the pressure distribution in vertically and 
horizontally curved open channel flow is not hydrostatic. 

In this study, an theoretical investigation of steady flow in curved 
open channels is made and pressure formulae are given. In the second . 
part of the study results of experimental pressure measurement in mo
dels with curved channels are given and platted together with the theore
tical values in a graph. lt can be seen that the theoretical values follow 
the experimental curves very closely. 

Açık kanalların kurplu kısımlarında yer alan akımlarda basınçların 

merkezkaç kuvvetin tesiriyle hidrostatik kanuniarına uymadığı malum
dur. Şakuli konkav akımlarda merkezkaç kuvvetin basınçları artırdığı, 

şakulu konveks akımlarda ise merkezkaç kuvvetin basınçları azalttığı bi
linmektedir. Yatay kurplarda ise su yüzünün kurbun dışında yükseldiği 

içinde ise alçaldığı görülür. 

Hızın yüksek, kurb yarıçapının küçük olduğu konveks akımlarda ba
sınç atmosfer basıncının altına düşer bu su napının tabandan ayrılmasına 
sebep olur. Küçük yarıçaplı baraj dolusavaklarında bu hususa tesadüf 
edilir. Basınç buharlaşma basıncının altına düşerse dolusavak üzerindeki 
akım bozularak dolusavak tabanına darbe tesiri yapan gürültülü bir akım 
yer alır. Dolusavak şütlerinin boşaltma kanalı ile birleştiği yerlerde yer 
alan şakuli konkav akımlarda ise basınçlar normal hidrostatik basınçla

rın üstünde olacağından bu kısımdaki yapı elemanları buna göre ebatlan
dırılmalıdır. 

Biz burada açık kanalların kurblu kısımlarında yer alan akımlarda 

basınçların hesabını teorik ve deneysel yollarla inceleyerek neticeleri 
mukayese edeceğiz. 

1) iM O V Teknik Kongresi Tebliğidir. 
2) V. Müh. DSi Araştırma Dairesi Hidrolik laboratuvarı Baş Mühendisi 
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a) Şakuli dairesel kurpların iç kısımlarında yer alan akımlar. 

(Konkav akımlar) 

Şekil 1 a daki gibi R yarıçaplı dairesel kurbun içinde permenant bir 
akım yer alsın. Sıvı yörüngesine bağlı bir oxyz eksen takımı seçilerek 
hızların tegetlerinin ox eksenini paralel, sürtünme kuvvetlerinin de akım 
istikametinde olduğunu kabul edebiliriz. Sıvının dx dy dz boyutundaki 
elemansel bir parçasına tesir eden kuvvetleri (basınç kuvvetleri, ağırlık 

v emerkezkaç kuvveti) düşünerek dinamik denge denklemlerini yazabi
liriz. oy ve oz istikametlerinde izdüşüm denklemlerini yazarak aşağıdaki 

denklemleri elde edebilirz: 

to ı 

Şekil: 1 

Oy istikametinde izdüşüm alınarak: 

aP 
P d X dz - (P + ay dy) d X dz = 0 

aP 
P d x dz - P dx dz - )- dy dx dz 

' y 

~ ~ = O elde edilir. 

(bl 

o 

/ 

Bu denklem bize herhangi bir enkesitte y istikametinde basınçların 
sabit kalacağını ifade eder. 

5~ 

Oz istikametinde izdüşüm alınarak : 

aP 
·Pd X dy- (P +----az dz) d X dz + g p d X dydz Cos a. 

V2 
+-R- p dxdydz =O 



aP 
P dx dy - P dx dy + ~ dzd x dy + g p d xdydz Cos a. 

V2 
+ -R- p d X dydz = 0 

aP ~ a z + g p Cos a. + -R- p = O 

p 
V2 

g p z Cos a. + -R- p z + C 

X = o y = o z = o da p = Patm· olur c Patm· 
effektif basınçları düşünerek Patm· = O alınırsa C = O olur. 

V2 
P = g p z Cos a. + -R- p z bulunur. 

p ~ g 
-- = z Coc a. + -- . -- olur. 

y R z 

Bu denklemde bize bir konkav akımda z ekseni boyunca basıncın de-
ğişimini verir. 

b) Şakuli •dairesel kurpların dış kısımlarında yer alan akımlar: 
(Konveks akımlar) 

Şekil 2 a daki gibi R yarıçaplı dairesel kurbun dışında permenan bir 
akım yer alsın. Sıvı yörüngesine bağlı bir oxyz eksen takımı seçilerek 
bir önceki kısımdaki kabuller yapılırsa Oy ve Oz istikametinde izdüşüm 
alınarak aşağıdaki denklemleri elde ederiz : 

P dx dy- (P + .1.E._ d ) aY Y 
dxdz o 

vz 
r 9 dxc:tydz 

~ 
1 

p 

P+..2J!. 
ay ıly 

p 

(o) 

(b) 

Şekil: 2 
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aP 
P dx dz - P dx dz - ay dy dx dz o 

-~ ~ = O elde edilir. 

Bu netice bize herhangi bir enkesitte y istikametinde 
sabitliğini gösterir. Oz istikametinde izdüşüm alınarak : 

basınçların 

aP 
P d x dy - ( + ---az dz) d x dy + g p d x dydz Cos a. 

V2 
- R- p d X dydz = 0 

aP 
p d X dy - Pd X dy - az dz dx dy + g p d xdydz Cos a. 

V2 
-R- p d X dydz = 0 

aP az+ g p Cos (J.-

V2 
R . P o 

V2 
P = g p Cos x z-R- p z + C 

X = o y = o z = o da p = P.ım· olur. c = P.ım - Effek-
tif basınçları düşünerek P.ım· = O alınırsa C = O olur. 

V2 
p = g p Cos (J. z - - R - p z 

p ~ z 
-- = Cos (J. z --R- -- olur. 

y g 

Bu denklemde bize herhangi bir en kesitte bir konveks akımda z ek
seni boyunca basıncın değişimini verir. 

c) Yatay dairesel kurpta yer alan akımlar : 

Şekil 3 deki gibi J eğimli kanalda R yarıçaplı yatay bir kurb bulu
nan kanalda permenan bir akım yer alsın. Sıvı yörüngesine bağlı bir oxyi: 
eksen takımı seçilerek bir önceki kısımdaki kabuller yapılırsa Oy ve Oz 
istikametinde izdüşüm alınarak aşağıdaki denklemler bulunur. 
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Oy istikametinde izdüşüm alınarak: 

. aP ~ 
P d X dz- (P + ay dy) d x dz + -R-p d X dydz = 0 

aP 
P d X dz - Pd X dz - - a y 

- ..l_f_ + ay 
p = 

dy d x dz + 
V2 

-R-p=O 

p y +c 

p d x dydz = O 



X = O, y = o z = o da p = Patm· olur. c = Patm· bulunur. 
Effektif basınçları düşünerke P.tm· = O alınırsa C = O olur. 

V2 
P = -R-py 

p V2 y 
-- = -- · -- bulunur. 

y R g 

Bu denklem bize herhangi bir enkesitte y ekseni istikametinde ba 
sınçların değişimini verir . Oz istikametinde izdüşüm alınarak: 

aP 
Pd x dy- (P +az dz) d x dy + g p d x dydz Cos r:t. = O 

aP 
Pd X dy - p d X dy - a z - dzd X dy + p g d xdydz Cos r:J. = o 

~+pg Cos r:t. = O ax 

\ 
\ 

I- I Kes it i 

(O) \ (bl 
.... 

o ----

P+ ~~ dy 

ı 

p 

ll - II Kesit i 
;ıP 9 gd xdyo. 

P•a-zdz 

<cl Şekil : 3 / ( d) 
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P = pg Cos rx z + C 

X = o y = o z = o da p = Pa ım · olur. c = Patm• bulunur. 
Effektif basınçları düşünerek Paım · = O alınırsa C = O olur. 

P = p g Cos rx z 

p 
Cos rx z bulunur. 

y 

Bu denklemde bize herhangi bir enkesitte z ekseni istikametinde ba
sınçların değişimini verir . Yukardaki denklemden görülmektedir ki z ek
seni istikametinde basınçlar J meyilli doğrusal bir kanaldaki z ekseni 
istikametindeki basınç değişimine idantiktir. 

TEORiK NETiCELERiN DENEYSEL YOLLA TAHKiKi: 

Basınçların deneysel yolla tahkiki DSi. Araştırma Dairesi Hidrolik 
laboratuarında mevcut su ya pıl a rı modelleri üzerinde yapılmıştır. Kon
kav akımlara ait ölçüm Keban barajının 1/100 ölçekli dolusavak modeli 
üzerinde dolusavak şutu ile boşaltma kanalını birleştiren, modelde 44 
cm. yarıçapındaki dai resel bir düşey kurp içindeki akımda yapılmıştır . 

Kurp kısmındaki kanalın yan duva rında Şekil 4 de görüldüğü gibi yarıçap 
istikametinde (z ekseni istikameti) üç enkesit seçilerek her enkesitte 
ortada tabanda ve yüzeye yakın olmak üzere dokuz noktada açılan piye
zometre uçları bir piyezometre tablosuna bağ lanarak basınçlar ölçül
müştür. Enkesitler Şekil 4 de görüldüğü gibi kurbun ortasında, kurbun or
tası ile menba arasında ve kurbun ortası i,le mansap arasında seçilmiştir. 
Su 848 m. kotundaki baraj gölünden dolusavak şutunu takip ederek kur
ba girmektedir. Dolusavak şutu üzerinde ve kurpta su yüzü çizgisi Şekil 
4 de görülmektedir. Basınç ölçüm neticeleri Şekil 4 deki tabloda prota
tipte tekabül eden değerleri ile verilmiştir. Neticeler grafik olarak Şekil 
4-5 de gösterilmiştir . Şekil 4 de yukarda teorik olarak verilen formüller 
hesap edilen basınçlar noktalı çizgi ile gösterilmiştir. Formüldeki V su 
hızı kesitteki ortalama h ı z olarak alınmıştır. 

Dolusavak üzerindeki konveks akımlara ait deneysel basınç ölçüm
leri Keban barajı modeli üzerinde yapılmıştır. Şekil 4 de görüldüğü gibi 
dolusavak tabanın eğrisel kısmında alınan 5 noktadaki piyezometre uç-

ları piyezometre tablosu ile birleştirilerek ölçülm iiştür. 848 kotundaki ba

raj gölünden gelen su yüzü çizgisi Şekil 4 de görülmektedir. Basınç öl

çüm neticeleri Şekil 4 deki t abloda verilmiştir. Neticeferin grafik çizi

mide Şekil 4 de görülmektedir. Ortalama hızlar alınarak bulunan teorik 

neticeler Şekil 4 de kesik çizgi ile gösterilmiştir. (Teorik neticelerin he

sabında yarıçap .olarak eğrinin o noktadaki eğrilik yarıçapı alınmıştır). 
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Konveks akımlara ait ölçüm Hasan Uğurlu barajının 1/100 ölçekli 
dolusavak modeli boşaltım kanalı üzerinde mevcut olan modelde 80 cm. 
yarıçaplı dairesel kurbun dışındaki konveks akımda yapılmıştır. Kurp bo
şaltım kanalının 1/10 meyilli kısmıyla 1/1,35 meyilli kısmını birleştir

mektedir. Şekil 6 da görüldüğü gibi kurp kısmının tabanında alınan 7 nok
tadaki piyezometre uçları piyezometre tablosuyla birleştirilerek basınç
lar ölçülmüştür. Piyezometre uçları dış kurb boyunca eşit aralıklarla alın

mıştır. Su 191 kotundaki baraj gölünden dolusavak şutunu ve boşaltım 

kanalının 1/10 meyilli kısmını müteakip dış şakuli kurba girmektedir. 
Kurb üzerinde su yüzü hattı Şekil 6 da görülmektedir. Basınç ölçüm ne
ticeleri Şekil 6 daki tabloda prototipe tekabül eden değerleri ile verilmiş
tir. Netice grafik olarak Şekil 6 da görülmektedir. Teorik neticeler enke
sitteki ortalama hızlar alınarak hesaplanmış ve neticeler Şekil 6 da ke-
sikli çizgi ile gösterilmiştir. · 

TEORiK VE DENEVSEL NETiCELERiN MUKAVESESi VE NETiCE: 

Bu güne kadar yapılan tecrübeler göstermiştir ki, model deneyleri 
ile bulunan deneysel neticeler. Teorik neticelere göre hakikisine daha 
yakındır. Bu incelemede deneysel ve teorik neticeleri mukayese eder
sek deneysel eğrilerle teorik basınç eğrilerinin birbirini çok yakın olarak 
takip ettiği görülmektedir. iki eğri arasındaki ayrılmalar teorik formülde 
ortalama hızın kullanılması ve ortalama hızın tayininde yapılan hatalar
dan ileri geldiği söylenebilir. Su mühendisliğinin pek çok bölümlerinde 
teorik neticeler deneysel neticelere bu derece yaklaşmaz neticelerin 
deneysel olarak tahkikini zorunlu kılar. Burada ortalama hızın tayininde 
yapılan doğruluk derecesi teorik eğriyi deneysel eğriye yaklaştırmakta

dır. Ortalama hızın tayininde katiyet olduğu müddetçe teorik neticelerin 
deneysel neticelerle tahkikine lüzum kalmadan kullanılacağı ortaya çık

maktadır. 
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.KEULEGAN'IN ACIK KANALLAR .HlZ FORMÜLÜ 
HAKKINDA BiR ELEŞTiRME VE BÜTÜN ENiNE 

KESiTLER iCiN MÜŞTEREK BiR HlZ iFADESiNiN 
KULLNILMASINA DAiR TEKLiF cıı 

Şahap AKSOY (2) 

Synopsis: 

One of the most important problems of open channel hydraulics i·s 
to find out an expressian which depends on theoretical principles and 
gives mean velocity. 

Such an expressian for the circular pipes is formed by the use of 
Nikuradse's measurements and based upon Prandtl's «mixing length the
ory." An expressian of mean velocity which fits well with practice, as 
in circular pipes , hasn 't been found yet, because same difficulties exist 
for open channel , with same acceptions and use of «mixing length the
ory " , Keulegan has brought out an expressian exactly identical to the 
pipe equations. 

In this paper, is how Keulegan equation has come out, due to what 
principles and which acceptions are made during the study. After this 
Keulegan equation of circular pipes and is pointed out that the failure 
made by using circular seetion equation instead of open channel equa
tion will be below 2 % The failures which can come out both because 
of the acceptions made during the derivation of Keulegan equation and 
the estimation of hight of relative roughness are much more impor
tant in comparison to the failure mentioned above. lt is noticed in com
mon hydraulic books and other publications that numbers of researches 
are made for pipes . Theoretical and experimental studies for pipe flows 
are ahead of those of open channels . Using, «mean velocity equation 
for pipes» for open channels will make a smail failure and considering 
that the engineer can find this equation from any of this hydraulic books, 
he can use the mean velocity expressian of pipes for open channels 
al so. 

ÖZET: 

Açık kanallar hidroliğinin en ehemmiyetli problemlerinden birisi, or
talama hızı veren ve teorik esaslara dayanan bir ifadenin tayinidir. 

1) iMO lll. Teknik Kongresi Tebliğidir. 
2) Doç Dr. Müh. DSI Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı 



Dairesel kesitli borular için böyle bir ifade, Prandtl'ın «karışım me· 
safesi teorisin ne istinaden ve Nikuradse'nin ölçümlerinden istifade edi· 
lerek teşkil olunmuştur. 

Serbest yüzeyli kanallar için bazı zorluklar mevcut olduğundan, dai· 
resel kesitli borularda olduğu gibi pratiğe iyi intibak eden bir hız ifadesi 
henüz bulunamamıştır. Fakat bazı kabullerle ve karışım mesafesi teori
sini kullanmak suretiyle Keulegan tıpkı boru formüllerine identik bir ifa· 
de ortaya koymuştur. 

Aşağıda Keulegan formülünün hangi esaslara dayanılarak çıkartıldi· 

ğı ve bu esnada ne gibi kabullerin yapıldığı ele alınmıştır. Daha sonra 
Keulegan formülü ile dairesel kesitli boru formülleri mukayese edilmiş 

ve açık kanal hız formülü yerine dairesel kesit formülünün kullanılması 

suretiyle yapılacak hatanın % 2 nin altında olduğu gösterilmiştir. 

Gerek Keulegan formülünün çıkartılması esnasında yapılan kabul· 
lerden ve gerekse relatif pürüzlülük yüksekliğinin takdirinden doğabile

cek hatalar, yukarıda adı geçen hataya nispetle çok daha ehemmiyetli· 
dirler. ! 

Klasik hidrolik kitaplarında ve diğer yayınlarda borular hakkında pek 
çok araştırmaların yapılmış olduğu görülür. Boru akımiarına dair teorik 
ve deneysel çalışmalar açık kanallardakine nispetle çok öndedir. Boru 
formüllerini açık kanallar için kullanmakla yapılacak hatanın çok küçük 
oluşu dolayısiyle ve bunları mühendisin her hidrolik kitabından kolay· 
lıkla temin edebileceği düşüncesiyle boru hız ifadelerini açık kanallar 
için de kullanmakta sakınca yoktur. 

GiRIŞ 

Prandtl'ın «karışım mesafesi» teorisi yardımı ile ve Nikuradse'nin 
yapmış olduğu ölçümler neticesine istinaden tatbikat ile gayet iyi inti· 
bak eden bir hız kanunu dairesel borular için tesbit olunmuştur. 

Açık kanallar için, dairesel kesitli borularda olduğu gibi böyle mü
tekamil bir kanun henüz mevcut değildir. Açık kanallarda çeşitli zor
luklarla karşılaşılmaktadır. 

Açık kanalların geometrik formları o kadar çeşitlidir ki, her enine 
kesit için özel bir form faktörünün kanuna ithali gerekmektedir. Bu 
faktörün çeşitli enine kesitler için nasıl değiştiği henüz bilinmemekte
dir. 

Açık kanallarda, ıslak çevreye ait olmayan serbest bir su yüzeyi 
vardır. Borularda ise böyle bir durum mevcut değildir. Gene ıslak çevre 
boyunca etkiyen sürükleme gerilmesinin değeri, herhangi bir .enine kesit 
için uniform olarak dağılmamaktadır. Buna karşılık dairesel kesitli bo-
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rularda bütün ıslak çevrede, yani bütün cidar boyunca üniform ve sabit 
bir sürükleme gerilmesi mevcuttur. 

Borulardaki akım (doğrusal mesafe boyunca) iki boyutlu türbülans
lı bir akımdır. Serbest yüzeyli doğrusal kanallarda ise ekseriya enine 
kesit içinde sekonder akımlar zuhur etmektedirler. Bu gibi sekonder 
akımlara bilhassa dar açılı, köşeli enine kesitlerde rastlanmaktadır. Bu
ralardaki hız dağılımı, kanalın cidarındaki doğrusal kısımlarına nazaran 
su yüzeyine doğru daha dik meyilli artmaktadır. Bunun manası; bu gibi 
yerlerdeki sürükleme gerilmesinin, diğer doğrusal bölgelere nazaran da
ha küçük olması demektir. Sekon~er akımlar üç boyutlu türbülanslı bir 
akıma sebebiyet vermektedirler. Prandtl teorisi ise sadece iki boyutlu 
türbülanslı akımlar için cari olduğundan, sekonder akımların bulunduğu 

böyle enine kesitlere teori ancak muayyen bir hatanın kabulü tahtında tat
bik edilebilir. 

Serbest yüzeyli akımlar için etraflı bir çalışma ilk defa Keulegan (1) 
tarafından yapılmıştır. Keulegan, Prandtl'ın karışım mesafesi ( * ) temas edi-
len zorluklardan dolayı, bulmuş olduğu hız kanununa bazı tashih faktör
leri ithal etmek zorunda kalmıştır. Keulegan, tıpkı dairesel borulardakine 
identik bir formül bulmuş ve formülünü Bazin'in yapmış olduğu ölçüm
lerle tamamlamıştır. 

Keulegan'ın açık kanallar için bulmuş olduğu hız kanunu hidrolik ci
lalı cidarlar için 

u 
u* 

ve hidrolik pürüzlü cidarlar için 

u 
u. 

A, + qıı (1) 

(2) 

formundadır. Yukarıda U; kesit içindeki ortalama hızı, U., = v gR J; 
sürükleme hızını , R; kesitin hidrolik yarıçapını, J; meyili, k,; pürüzlülük 
çapını ve v; suyun kinematik vizkozitesini ifade etmektedir. A, ve Ar ise 
iki muhtelif sabite olup serbest su yüzeyinin tesirini, ıslak çevre bo
yunca sürükleme gerilmesinin uniform dağılmayışının etkisini ve niha
yet enine kesitin formunun rolünü içine almaktadır. lwagaki'nin yapmış 
olduğu çalışmal a r da göstermiştir ki A, ve A, sabiteleri ayrıca açık ka
nallarda Froude sayısı U/ .Y""""ğfrnın da fonksiyonudur. Fakat bu so
nuncu hal ancak F, < 1 için kabili ihmaldir (2, 3). 

Nikuradse'nin ölçüm neticeleri ile ve Prandtl'ın karışım mesafesi 
teorisi yardımı lle bulunmuş olan dairesel kesitli borulara ait hız for
mülleri de tıpkı yukarıda görülen (1) ve (2) eşitliklerine identikdirler. 
Sadece A.ve A, sabiteleri farklı değerlere sahiptir. 

(*) ... teorisini serbest yüzey li akımlara tatbik etmiştir. Fakat bu esnada yukarda ...... 
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Keza serbest yüzeyli çok geniş yataklar için , aynı esaslar dahilinde 
teşkil edilen hız formülleri de yukarıdaki formda olup A, ve A başka 

büyüklüktedirler. 

Bu tebliğde gösterilecektir ki, Keulegan ' ın bulmuş olduğu A, ve Ar 
değerleri, dairevi kesitl i borular ile çok geniş serbest yüzeyli kanalların 

A, ve A değerlerinin aritmetik ortalamasıdırlar. 

Gene aşağıda gösterilecektir ki , hernekadar A, ve A değerleri en
kesit formu, serbest yüzey tesiri, üç boyutlu türbülans etkisi ve uniform 
olmayan sürükleme gerilmesi dağılımı etkisini kapsıyorsa da boru for
mülünü serbest yüzeyli kanallara tatbik etmek pratik için kabi li ihmal 
hatalara sebebiyet vermektedir . Ayrıca zuhur edecek bu hata, pürüzlü
lük yüksekliği k,' in takdiri dolayısiyle yapılacak hata yan ı nda tamamiy
le ehemmiyetsiz mertebededir. Çeşitli formülleri kullanmak yerine , hem 
borular ve hem de açık kanallar için genel bir formülün kullanılması 

mümkündür. 

Hız dağılımı kanunu ve bazı hazırlayıcı bilgiler : 

Pratikte karşılaşılan akımların pek çoğu türbülanslı akımlardır . 

Türbülanslı akımlarda, her akım bünyesindeki her noktada akım büyük
lüklerinin zamanın gelişi güzel ve belirsiz bir fonksiyonu olarak deği
şimi, türbülanslı akımlarla ilgili kanunların yalın teorik olarak tesbiti
ne imkan vermemektedir. 

1900-1915 yılları arasında Ludwig Prandtl tarafından ortaya kon
muş olan «karışım mesafesi » teorisi, türbülanslı akımlarda , ortalama 
akım büyüklüklerinin bahis konusu olması halinde bugün dahi kullanı

lan bir teori olarak kalmıştır. Türbülanslı akımlardaki fiziki büyüklük
lerin zaman içindeki ortalamasının hesaplanmasında bu teori birçok hal
lerde tatbikata gayet iyi intibak eden neticeler vermektedir. 

Laminar akımlarda , iki komşu sıvı tabakası arasındaki " " " gerilmesi 
sıvının lüzuceti "tl" ve hız gradienti «du/dy» ile orantılıdır . 

du 
't = tl -- (3) 

dy 

Türbülanslı akımlarda, Prandtl'dan evvel zannedilirdi ki , hareket es
nasındaki kayıplar sadece molekülsel lüzucetin bir neticesid ir. Buna 

(1) Keulegan, G. H.: Laws of Turbulent Flow in open channels. U. S. Department of 
Commerce, National Bureau of Standarts Journal of research 21, 1938. 

(2) lwagaki , V. : On the Laws of Resistance to Turbulent Flow in Open Smooth 
Channels. Memoirs of the Faculty of Engineering, Hyoto University, Japan, vol. 
15, No. 1. 

(3) lwagaki, V. : On the Laws of Resistance to Turbulent Flow in Open Rough Chan
nels Proceedings of the 4. Japan National Congress for Applied Mechanics, 1954. 
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karşılık Prandtl, bu ehemmiyetli kayıpların, sıvı zerrecikleri arasındaki 

impuls alışverişinden hasıl olduğunu ortaya koymuştur. Türbülanslı 

akımlarda hız salınımları esnasında iki yakın tabaka arasında hasıl olan 
zahiri """ gerilmesini Prandtl, karışım mesafesi · teorisine göre aşağı

daki eş i tlik ile vermiştir: 

... = p ıı ( :~ r (4) 

Yukarıda; p; suyun özgül kitlesini , 1; karışım mesafesi olarak ta
nınan karakteristik bir mesafeyi ve du/ dy; cidardan y mesafesindeki bir 
noktada hız gradienini ifade etmektedir. 

(4) eşitliğinin pratikte uygulanabilmesi için Prandtl iki kabul yap
maktadır: 

ı 

a) "'" karışım mesafesi bilinmeyen bir büyü klüktür. Tam cidarda 
1 = o olması gereklidir. Gidardan olan uza kl ı ğın, y'nin artması 

ile l'in de artması gerekir. Yapılabilecek en bas it kabul; l'in y ile 
orantılı olarak artmasıdır: 

1 = Ky (5) 

Burada K boyutsuz bir katsayı olup cidar karakteristiklerine ta
bi olmaksızın alışkanın fiziksel özelliklerine bağlıdır. 

b) Cidar civarındaki noktalar iç in " gerilmesinin değeri küçük de
ğişimler gösterir ve " = '!o , yani cidardaki sürükleme gerilmesi 
olarak kabul edilebilir. 

Bu iki kabı.ıl tahtında (4) eşitliği 

du = _1_. 1 '!o ~ 
K V p y 

(6) 

şeklinde yaz ı l a b i lir. lntegrasyon işleminden sonra cidar yakınındaki bir 
y mesafesi için ortalama hız değeri 

u = _ 1_ . 1 'to Jn _ Y_ (7) 
K \1 p Yo 

elde olunur. Bu ifade Prandtl 'a göre hız dağılımı kanununu ifade etmek
tedir. Yo bir integrasyon sabitesi olup u = o iken teorik hız dağılımı eğ

risinin o rdinatını ifade etmektedir. (Şekil : 1) 

Yo ile K mühim iki büyüklük olup hız dağılımı egrısının gidişini et
kilemektedirler. Hız dağılımı eğrisinin cidara çok yakın bir bölgede cari 
olmad ığ ı bir mesafe mevcuttur ve bu mesafe içinde sıvı tabakaları ara
sındaki 't gerilmesi (3) denklemi ile ifade edilebilir ve akım burada 
laminar akım karakterindedir. Bu o bölgesi laminar alt tabaka olarak 
isimlendirilir. Hakikatte laminar akım bölgesi ile türbülanslı bölge ke
sinlikle biribirinden ayrılmayıp bir geçiş bölgesi ile bağlıdırlar. Pratik
te cidar yüzeyi Şekil : 1 'de görüldüğü üzere cilalı değildir ve bir takım 
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Şekil : 1 

pürüzlülük formasyonları cidar üzerinde yer alır. Şayet pürüzlülük ele· 
manları laminar alt tabaka içinde örtülüyorsa bu takdirde pürüzlülüğün 

ana akıma · bir etkisi olmaz. Bu takdirde cidar «hidrolik cilalıdır» denilir. 
Şayet pürüzlülük elemanlarının yüksekliği, 8 nın muayyen bir oranından 
büyük olursa, laminar alt tabaka yırtılır ve artık mevcut olmaz. Bu tak· 
dirde cidar «hidrolik pürüzlü'dür denilir. 

Entegrasyon sabitesi Yo'nun değeri cidar yapısı ve akım karakteris
tikleri ile ilgili olup büyüklüğü hidrolik cilalı cidar için laminar alt ta
baka kalınlığı mertebesindedir. Suyun kinematik vizkozitesi v, özgül kit
lesi p ve cidardaki sürükleme gerilmesi 'to arasında aşağıdaki oran teş

kil olunur ki boyutu uzunluktur : 

(8) 

Boyutsal mülahazalarla Yo yukarıdaki büyüklük ile orantılı olmalı· 

dır. v 't'o/P = U* . sürükleme hızı olduğu gözönünde tutularak: 

mv 
Yo = ---u-- (9} 

yazılabilir. Burada m boyutsuz bir sabitedir. Böylece (7) eşitliği 

1 1 yU * _u_=- -- In (m) + --In-- (10) 
U* K K V 

1 
veya a - - -- In (m) değeri ile : • - K 

u 1 y. u· 
u· = a. + -K- In V (11) 

şeklinde yazılabilir. Bu eşitlik Prandtl'ın kabulleri tahtında sadece ci· 
dara yakın mesafeler dahilinde cari olmalıdır. Buna rağmen (11) eşitli-
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ği bütün derinlik boyunca da pratiğe iyi intibak eden neticeler vermek
tedir. Yeter ki bu takdirde K ve m sabiteleri bu durum için tayin edil
miş olsunlar (4) . 

Eğer Nikuradse'nin hidrolik cilalı borulara ait deney neticeleri, ci
dara yakın noktalar için kullanılırsa K = 0,417 ve a, = 5,84 ve bura-

dan m = 1/11,4 değeri elde edilmektedir. Bütün su derinliği için ise 
K = 0,40 ve m = 1/9 değeri bulunmuştur. Böylece hidrolik cilalı ci
darlar için 

Yo 
V 

(12) 
9 U* 

elde olunur. 

Hidrolik pürüzlü cidarlar civarında hız profili daha dik meyilli bir 
gidişe sahiptir. Entegrasyon sabitesi Yo hidmlik cilalı cidarınkine na
zaran daha başka bir değere sahiptir . Bu hal için laminar alt tabaka yır

tılmış olup mevcut değildir ve Yo boyunu 8 nın büyüklüğü mertebesinde 
ifade etmeğe imkan _yoktur. Tek imkan Yo 'ı pürüzlülük yüksekliği k, ile 
orantılı kılmaktır. 

Yo = m. k, (13) 

Buradaki m daha önceki m değerinden farklı olup böylece (7) eşit-

li ği 

~=-1 -(ln-Y _ _ In (m)) 
U K k, . (14) 

1 
veya ar = - -K- In (m) değeri ile : 

u 1 y lJ* = ar + -K- In-k-, - (15) 

şeklinde yazılabilir. Gene Nikuradse'nin pürüzlü borularda yapmış oldu
ğu ölçümlerin neticesi K = 0,40 ve ar = 8,5 değerlerini vermiştir. Buna 
göre m = 1/30 kıymeti hidrolik pürüzlü cidarlar için elde olunur ve 

Yo = 
k, 
30 

(16) 

bulunur. 

Dairesel borular için hız kanunu : 

Dairesel borularda ortalama akım hızını ifade eden eşitliği bulmak 
için (7) denklemi esas olarak alınır. Dairesel kesitin yarıçapı ro olsun 
(Şekil : 2) Merkezden itibaren r mesafesinde bulunan ve d r genişliğin

deki bir şeridi nazarı itibare alalım. Bu şerit içindeki hız da u olsun. 
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F kesit alanından O debisi geçtiğine göre, bütün kesim için ortala
ma hız U aşağıda görüldüğü gibi ifade edilebilir: 

(ro- o) 

0 
~~ 1t r . u dr 

u=--= 
F 

(7) No. lu hız dağılımı kanunu ile yukarıdaki eşitlik: 

U = ---}j(ro-Ô) -K1 . U* . In ( - y- ) . r. dr 
~ o ~ 

(17) 

(18) 

şeklinde yazılabilir. Hız kanunu ô ile merkez anisırıda cari olduğundan 
yukarıdaki entegrasyon hudutları konulmuştur. Fakat laminer alt tabaka 
çok ince olduğundan ô = O olarak kabul edilebilir ve bu esnada yapı

lan hata kabili ihmaldir. y (ro- r) değeri de yerine konulduktan son
ra entegrasyon yapılırsa 

U = - 1- U* In - ro - (19) 
K Yo. e3/2 

bulunur. e3/2 = 4,50 ro/2 -= R hidrolik yarıçap, hidrolik cilalı cidarlar-

Şekil: 2 
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da Yo = v/ 9 U* ve hidrolik pürüzlü cidarlarda Yo = k,/30, K = 0,40 
olduğu gözönünde tutularak ve 10 tabanlı logaritma ile (In A = 2,3 lg A) 
borular için ortalama hız kanunu : 

U R U* u· = 3,50 + 5,75 . lg v (hidrolik cilalı) (20) 

ve 

U R U* = 6,50 + 5,75 . lg -k,- (hidrolik pürüzlü) (21) 

elde olunur. 

Çok geniş ve serbest yüzeyli akımlarda hız kanunu: 

(7) No. lu hız dağılımı kanunundan, çok geniş ve serbest yüzeyli 
akımlar için de ortalama hız ifadesi elde edilebilir. Yalnız bu esnada 
Nikuradse'nin dairesel borular için tesbit ettiği K ve Yo sabitleri ser
best yüzeyli akımlar için de cari addedilecektir. Su derinliği h, birim 
genişlikten geçen debi q ve birim genişliğin alanı da F = (h x 1) olsun. 
Ortalama U hızının değeri : 

q 1 /h u = -h- = -h- ~ dy (22) 

olarak yazılabilir. (7) yardımı ile dairesel borular için yapıldığı gibi yu
karıdaki ifade 

U = -i-~~~ 
0 
+. U* . In' ~o • dy (23) 

şeklinde yazılabilir. Çok geniş yataklarda R = h olduğu gözönünde tu
tularak ve (12). (16) ifadelerindeki Yo değerleri ile K = 0,40 değeri ye
rine konularak entegrasyon neticesinde hız kanunu olarak 

u 
= 3,00 + 5,75 . lg 

R U* 
(hidrolik cilalı) (24) --u· V 

ve 
u 

6,00 + R 
(hidrolik pürüzlü) (25) 

U" 5,75 . lg --ı<:-

elde olunur. 

Serbest yüzeyli ve herhangi bir formdaki kanallar için hız kanunu : 

Dairesel kesitli borularda ve çok geniş serbest yüzeyli akımlarda 
hız kanunu kolayca tayin edilebilmektedir. Her iki hal için de; ıslak çev
re boyunca üniform olmayan sürükleme gerilmesi dağılımı, enine kesit 
formunun çeşitli oluşu ve hızın maximum bölgesinin aşağıya kaymış 
oluşu dolayısiyle serbest yüzey etkisi gibi problemler mevcut değildir. 

Eğer serbest yüzeyli bir kanalın enine kesiti, eşkenar veya eŞkenar 
olmayan bir poligon, trapez, dikdörtgen, üçgen veya yarım daire ise, 

74 



daha önce açıklanan hız dağılımı kanununu kullanmak suretiyle ortala
ma hız ifadesini bulmada bazı güçlüklerle karşı karşıya kalınılmakta

dır. 

Bilhassa dar açılı köşeli enine kesitierin köşeleri civarında, esas 
akım yanında sipiral akımlar şeklinde olmak üzere sekonder akımlar 
mevcuttur. Sekonder akımların mevcudiyeti bilinmekle beraber henüz 
tam izahları yapılmış değildir. Bu takdirde türbülans salınımları üç bo
yutludur. 

Bir yatak ·içinde akıma karşı ıslak çevre boyunca bir direnç kuvve
ti mevcuttur. Bu kuvvet akımın çevreye tatbik ettiği sürükleme kuv
veti ile aynı değerde ve ters yöndedir. Birim alana rastlayan sürükleme 
kuvvetine sürükleme gerilmesi diyoruz. Dairesel bir boruda veya çok ge
niş serbest yüzeyli akımın tabanında sürükleme gerilmesi ıslak çevre 
boyunca düzgün yayılıdır. Herhangi bir enine kesit formuna sahip ka
nallarda ise, bilhassa köşelerin olduğu bölgede sürükleme gerilmesi kü
çük değerlere sahip olup serbest yüzey civarında çok küçülmektedir. 
Kısaca; ıslak çevre boyunca sürükleme gerilmesi dağılımı düzgün yayılı 

değildir. Şekil : 3'te sürükleme gerilmesi dağılımı şematik olarak gös
terilmiştir. :; hesapla bulunmuş, ortalama ve bütün kesit üzerine düz
gün yayılmış gerilmeyi ve -r o ise hakiki gerilmeyi ifade etmektedir. 

Şekıl: 3 

Dairesel borularda, hız cidarda sıfırdan başlayarak merkezde azami 
değerine ulaşmakta, gene çok geniş serbest yüzeyli akımlarda tabanda 
sıfırdan başlayarak yüzeyde max. değerine ulaşmaktadır. (Şekil : 3'te 
şematik olarak verilmiş enine kesitte ise hız maximumu kesit içine kay
mıştır. Enine kesit cidarına dik olarak alınan bir şev boyunca hız dağı

lımı önce bir artış göstermekte, max. değerden geçtikten sonra yüzeye 
doğru tekrar geri gitmektedir. Sanki serbest su yüzeyi bir cidar etkisi 
yapar durumunda bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Prandtl'in hız dağılımı ka
nununu açık kanallara uygulamada bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Bunlar kısaca : 
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a) Dairevi kesitli borular ve çok geniş yataklarda söz konusu 
olmayan bir enkesit form faktörünün gözönünde bulundurulması 
ki bu her enine kesit şekli için farklı olduğu gibi bir enine kesit
te çeşitli su seviyeleri için de farklıdır. 

b) Keskin köşeli enine kesitlerde köşe civarındaki sekonder akım
lar üç boyutlu bir türbülans hasıl etmektedir. ki Prandtl teorisi 
bu bölge için cari değildir. 

c) Enine kesit cidarı boyunca sürükleme gerilmesi dağılımı düzgün 
yayılı değildir. Bu durum hesaplamalar esnasında zorluk tev
lid etmekte olup esasen her enine kesit formu ve su seviyesi 
için gerilme yayılmasının kanunu da henüz bilinmemektedir. 

d) Hız maximumunun kesit içine kayması dolayısiyle hız dağılımı 

kanunu bütün düşey boyunca cari olmamaktadır. 

Bütün bu zorluklara rağmen , bazı kabuller ve bazı deneysel katsa
yıların ithali suretiyle Keulegan (1) serbest yüzeyi i ve herhangi enine 
kesitli kanallar için bir hız ifadesi bulmuştur. Keulegan hesabını önce 
yamuk enine kesit için yapmış, daha sonra hidrolik cilalı cidarlar için 
Nikuradse'nin ve hidrolik pürüzlü cidarlar için Bazin 'in deneysel de
ğerlerini kullanarak bütün açık kanallar için müşterek bir ifade vermiş
tir. 

Keulegan'ın yaptığı kabul ve ihmalleri açık olarak göstermek ga
yesiyle, hız ifadesinin çıkarılışı aşağıda incelenecektir. 

Prandtl'ın karışım mesafesi teorisinden bazı kabuller tahtında elde 
edilen hız ifadesi (7) 

U = - 1- • / '"t"a . In _ Y_ 
K Y p Ya 

(7) 

şeklinde idi. Yukarıda; u bir düşey boyunca cidardan y mesafesinde bu
lunan bir noktadaki ortalama akım hızını , K; sıvı özellikleri ile ilgili bir 

sabiteyi (K = 0,40), v '"t"a/ P = u* sürükleme hızını ve Ya; cidar ve sıvı 

özeJiiklerine bağlı bir büyüklüğü ifade etmektedirler. (7) eşitliği boyut
suz olarak aşağıdaki formda da ifade edilebilir. 

u y - -.- = 2,5 . In --
u Ya 

(26) 

Şekil : 4'de görülen enine kesitte N noktasından tabana çıkılan bir 
düşey boyunca hız dağılımı şematik olarak görülmektedir. Eğer hız lo
garitmik kanuna uyarak dağılsa idi, su yüzeyinin max. değerine ulaşa

cak idi. Enine kesitin yanlardan sıkıştırılması nispetinde max. hız böl
gesi kesit yüzeyinden aşağ ıya ve kesit ortalarına doğru kaymaktadır. 
Teorik hız dağılımı eğrisi , hakiki hız dağılımı eğrisinden bilhassa su yü
zeyine yaklaştıkça sapmaktadır. Sapmanın değeri, ıslak çevrenin üze-
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rinde alınacak her dikme için biribirinden farklıdır. U; kesitin ortalama 

hızı, U* kesit çevresi üzerindeki ortalama sürükleme hızı; U* = v-:to/P 
olduğuna ve Eı ile de bir düzeltme faktörü gösterildiğine göre (26) ifa
desi N düşeyindeki bir M noktası için; 

_u_ = 2,5. In _Y_ - Eı U (27) 
u* Yo U* 

olarak yazılabilir. Eı faktörü N düşeyi boyunca y'nin bir fonksiyonu ola
rak değiştiği gibi, N noktasının ıslak çevre üzerindeki çeşitli konumları 

için de değişir. Kısaca; Er, M noktasının enine kesit içindeki konumuna 
bağlı olarak değişir. 

Diğer taraftan dikme tabanındaki N noktasında, mevzii bir 'to ve u* 
mevcuttur ve bu büyüklüklerin değerleri N noktasının ıslak çevre üze
rindeki konumları ile değişmektedir. -:r; bütün ıslak çevre üzerine düz
gün yayılmış olarak hesaplanmış sürükleme gerilmesi ve U* bundan 

y 

(b) 

r 
y 

N -

~ Hakiki hız diyagramı 

-~ / ~Teorik hız diya(jramı 
- ·---y .Y 

. 1 
1 

1 
1 

u 1 

/ h 
1 

1 

Şekil: 4 

u 

elde edilen ortalama sürükleme hızı olduğuna göre N noktasındaki dü
şey için 

u u 
l:)* = ---u* + E* 

u 
u· (28) 

ifadesi yazılabilir ki E* burada diğer bir düzeltme faktörü olup ıslak çev-
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re üzerinde -c yayılışı düzensizliğinin etkisini kapsamaktadır. Böylece 
(27) hız dağılımı ifadesi 

--{;-. = 2,5 In ~o - (Eı - E*) ~* (29) 

şeklini alır ve hesaplar için hız dağılımı kanunu olarak kabul edilebilir. 

Şekil : 4'de gözönünde bulundurularak enine kesitten geçen Q de
bisi; 

h 
Q = U . F = f u . B dy 

Ô=O 

(30) 

dir. Burada U; enine kesitin ortalama hızı, F; enine kesit alanı, h; su 
derinliği, u; M noktasındaki ve (B. dy) şeridi içindeki hızdır. B uzunluğu 

B = p - a.y (31) 

şeklinde ifade olunabilir ki yukarıda; 

p = ıslak çevre boyunu 

a. = enine kesit formu ile ilgili bir fonksiyonu; a. = a. (y.) ifade 
etmektedirler. 

· (29) ve (31) 

h 

eşitlikleri yardımı ile (30) ifadesinden 

U = + j [ 2,5 U* . In -~o- - (Eı - E*) U .J (p - a. y) . dy 

o = o (32) 
Bu ifadenin entegrasyonu ile 

U=2.5U* [1n(+)-(1- ;~)--;u] (33) 

elde olunur. Entegrasyon esnasında a. = a. (y) fonksiyonu entegrasyon

dan cx sabit olarak kabul edilmiş ve E ifadesi ile de 

h 

~ = + f (Eı - E*) dF (34) 

o 

kısaltması yapılmıştır. Zira Eı enine kesit içindeki her M noktası ıçın 

değişken ve E* ise çevre üzerindeki her N noktası için başka değere sa
hiptir ve değişim kanunları enine kesit formuna bağlıdM". 

(33) ifadesi aşağıda görüldüğü gibi de yazılabilir: 

( 
- 1-~h2 ) (35) 

h e ~ J -_u_ _m ___ R_ - E U* 
u 
U* 

veya logaritmik ifadenin ayırımı ile ve 10 tabanına göre logaritma ile 
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u h 
u· - 5,75 . lg mR ( - 1- ~h2 ) + 5,75 . lg ~ 

e 4 F Yo 
- u 

- Elj*""" (36) 

ve ilk terim kısaca Aa ile ifade edilerek 

U mR - U - u· =Ao+5.75 . lg---E - -
Yo U* 

(37) 

hız ifadesi elde olunur. 

Ao boyutsuz büyüklüğü sırasiyle ; 

m (9) ile (13) denklemlerinde tarif edilmiş bulunulan ve su
yun fiziksel özellikleri ile U*. k, gibi akım büyüklüklerinin 
ve cidar karakterinin fonksiyonu olan boyutsuz bir büyük
lük, 

h/R enine kesit formuna bağlı diğer bir boyutsuz büyüklük, 

h2/F enine kesit formu ile ilgili bir diğer boyutsuz büyüklük, 

a. enine kesit formuna bağlı diğer bir boyutsuz büyüklük, 

Özet olarak : 

!
Suyun fiziksel özellikleri,) 

Aa = akım büyüklükleri, çidarın 
q> fiziksel karakteri, enine ke-

sit formu. 

olarak ifade edilebilir. 

E hakkındaki bilgilerimiz pek azdır . Enine kesitteki max. hız bölge
si ne nispette yüzeyden aşağıya kaymışsa, Eı de o nisbette büyüktür ve 
dolayısiyle E da büyüktür. E* ise enine kesitin ıslak çevresi boyunca -. 
dağılımına bağlıdır. Kanalın genişliğinin derinliğine nispetle küçük ol
ması ve enine kesit bir poligon ise açılarının dar oluşu nispetinde -. da-

ğılımı da düzensiz olacaktır. E değeri şüphesiz ki en mühifll bir parametre 
olan, serbest su yüzeyi genişliğinin ıslak çevreye oranına bağlı olmalıdır. 

E nun değeri enkesitten enkesite ve hatta muayyen bir enine kesit

te çeşitli su derinliğine bağlı olarak değişir. Keulegan, E nun değerinin 

çok küçük olduğu için ihmal edilebileceğini ileri sürmektedir. Powel (5) 

yapmış olduğu ölçümlere dayanarak E = O olduğunu kabul etmekle be

raber, gene kendisi daha sonraki incelemelerinde E = 0,208 değerini tes
bit etmiştir (6) . (7). 

-
Diğer taraftan E nun tesirini Ao' ın içinde de mütalaa etmek mümkün-

dür. Böylece (37) denklemi kısaca 
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u 
U* 

= Ao + 5,75 lg 
mR 

(38) 
Yo 

şeklini alır. Bu son ifade serbest yüzeyli akımlar için genel hız denkle
midir. Denklem içindeki diğer bilinmeyen büyüklükte Yo olup daha önce 
(9) ve (13) eşitlikleri ile hidrolik cilalı ve hidrolik pürüzlü cidarlar için 
ifade edilmiş idi : 

Yo = ~-:ıl , m = +- (hidrolik cilalı cidar) (9) 

Yo = m . k, , m= +o (hidrolik pürüzlü cidar) (13) 

m'in değerleri her iki hal için Nikuradse'nin boru ölçümlerinden elde 
edilmiştir. Yo ve m değerleri (38) hız denkleminde yerine konulursa; 

u 
= .As + 5,75 lg 

R. U* 
(hidrolik cilalı) (39) 

U* V 

ve 
u 

= A + 5,75 lg 
R 

(hidrolik pürüzlü) (40) 
U* k, 

elde olunur. Keulegan , Nikuradse'nin ölçüm neticelerinden A, = 3,25 de
ğerini bulmuştur. A, değeri için ise Bazin'in ölçmelerine dayanarak 
A = 6,25 bulmuştur. Hakikatte A değeri geniş limitler içinde değiş

mektedir. 

Böylece; serbest yüzeyli akımlar için hız kanunu Keulegan 'a göre; 

U R U* 
= 3,25 + 5,75 lg 

U * 
Hidrolik cilalı (41) 

ve 
u 
U* 

elde olunur. 

6,25 + 5,75 lg 
R 
k, 

Hidrolik pürüzlü (42) 

7 - Dairesel kesitli borular, çok geniş serbest yüzlü kanallar ile 
gelişigüzel formlu kanallardaki hız ifadelerinin mukayesesi : 

Dairesel kesiti i borular için hız ifadesi olan (20) ve (21), çok geniş 
serbest yüzlü kanallar için (24) ve (25) ve nihayet Keulegan'ın gelişi

güzel serbest yüzlü kanallar için (41) ve (42) denklemleri genel form 
itibariyle tamamiyle biribirlerinin aynı olup; ifadelerin sağ yanındaki ilk 
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terim olan A'nın değerleri biribirinden farklıdırlar. Bu değişik A değer-
leri aşağıda hülasa edilmiştir. 

Hidrolik Hidrolik 
cilalı pürüzlü 
ci dar cidar 

Dairesel kesiti i borular A, 3,50 Ar 6,50 
Çok geniş açık kanallar A, = 3,00 Ar = 6,00 
Gelişi güzel açık kanallar A, = 3,25 Ar = 6,25 

Yukarıdan açıkça görülmektedir ki, gelişi güzel açık kanallar için 
Keulegan'ın A, ve Ar değerleri, dairesel kesitli borularla çok geniş açık 
kanalların A, ve Ar değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Demek ki enine 
kesit formu çok geniş açık kanallardan dairesel kesitli boru formuna dö
nüşürken (çok özel ve düzensiz enine kesit formları müstesna olmak üze
re) A, büyüklüğü 3,00 den 3,50 değerine ve Ar büyüklüğü 6,00 dan 6,50 
değerine yükselmektedir. Ve her iki kesit arasındaki ortalama bir enine 
kesit formu için de A, = 3,25, Ar =:= 6,25 değerlerine sahiptir. 

Diğer taraftan hernekadar A, ve A, büyüklükleri her üç hal için de bi
ribirlerinden farklı değerlere sahip iseler de, hız formüllerinin uyguları

maları sonucunda pratik için kabili ihmal olan biribirierine çok yakın de
ğerler vermektedirler. Bu durum aşağıda hesapla da gösterilecektir. 

Klasik hidrolik kitaplarında ve çeşitli diğer yayınlarda borular hak
kında pek çok çalışmaların yapılmış olduğu görülür. Boru akımiarına dair 
teorik ve deneysel çalışmalar açık kanallardakine nispetle çok öndedir. O 
halde boru kanunlarını açık kanallar için de cari addedersek yapılan hata 
ne olur? 

Herhangi bir açık kanal için ve hidrolik cilalı cidar halinde ortalama 
akım hızını bir defa dairesel kesit formülü (20) ile ve bir defa da Keule
gan formülü (41) ile ifade edip bunların orantilarını teşkil edelim: 

3,50 + 5,75 . lg 
R U* 

lg 4,06 + lg 
R.U* 

~= 'J 'J 

R U* R. U* 
(43) 

U u 
3,25 + 5,75 lg lg 3,68 + lg 

V V 

Diğer taraftan : 

lg 4,06 = lg (3,68. 1 ,10) = lg 3,68 + lg 1,10 

yardımı ile (43) ifadesi 
R U* 

~= _lg_3_,_68_+_1g _ _..::...v_+ __ ___:_:lg~1 ~· 1...:....0 --,--
U R U* R U* 

u lg 3,68 + lg_:_:_.=___ lg 3,68 + lg____.:._:.._::__ 
'J 'J 

(44) 

ve buradan logaritmik değerlerin yerine konması ile; 
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U o 
0,041 

1 + R U* 
U u 0,566 + lg 

\) 

(45) 

veya 

U o = 1 +n 
U u 

(46) 

elde olunur. Yukarıdaki ifade göstermektedir ki, dairesel kesit hız for
mülü, açık kanal formülüne nazaran daha büyük değerler vermektedir. 
Bu fark R U* /v değerine bağlı olarak değişmektedir. Yapılan hata mik
tarı n aşağıda verilmiştir : 

R U* 

\) %n 

101 + 2,62 
102 + 1,60 
103 + 1,15 
104 + 0,90 
1 os + 0,74 

Yukarıdaki n değerleri göstermektedir ki, dairesel boru formülleri 
açık kanallar için kullanıldığı takdirde, hidrolik cilalı cidarlar halinde ya
pılan hata çok küçüktür. 

Cidarın hidrolik pürüzlü olduğu hal.i alalım. Herhangi bir açık kanal 
için hız hesaplanacaktır. Hızı gene bir defa boru formülü (21) ve bir defa 
da Keulegan'ın kanal formülü (42) ile hesaplayalım ve bunların orantısını 
teşkil edelim : 

R 
Uo _ 6,50 + 5,75. lg---r,-__ _ 
Uu 1 R 6,25 + 5,75 g~ 

ve 

R 
lg 13,50 + lg~ 

R 
lg 12,20 + lg -k. 

(47) 

lg 13,50 = lg (12,20. 1,105) = lg 12,20 + lg 1,105 

eşitliğinin yardımı ile kısaltmalar yapılarak : 

0,043 

1,086 + lg 

veya 

1 + 'll 

elde olunur. 
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- au son ifade de göstermektedir ki, hidrolik pürüzlü cidar halinde do 
boru formülü, kanal formülüne nispetle daha büyük değer vermektedir. 
Sağ taraftaki terim rı yapılan hatayı ifade etmekte olup (R/k.) relatif 
pürüzlülük değerine bağlı olarak değişmektedir. Bu değişim şöyledir : 

R 

k. %rı 

101 2,06 
102 1,39 
103 1,05 
104 1,85 
105 0,71 

Yukarıdaki cetvelin ifadesine göre dairesel boru formülü açık kanallar 
iç.in kullanıldığı takdirde hidrolik pürüzlü cidar halinde dahi yapılan hata 
pek küçüktür. 

SONUÇ: 

Gerek dairesel kesitli borular için ve gerekse serbest yüzeyfi ka
nallar için hız ifadesi Prandtf'ın karışım mesafesi teorisine istinaden 
teşkil olunmaktadır . 

Türbülanslı hareketlerin fevkalade karışık ve türbülansın mekaniz
mas.ının bugün dahi etraflıca analiz edilememiş olması türbülanslı akım

larla ilgili problemierin sırf teori yolu ile çözümüne imkan vermemek
tedir. Prandtl bazı hipotezler üzerine karışırTı mesafesi teorisini inşa et
miştir . Bu teorie deneysel büyüklüklerin yardımı ile ortalama hız hesap
ları için pratiğe iyi intibak eden neticeler vermekle beraber realist bir 
teori değildir. Eğer akışkanın bünyesinde bulunan bir su zerreciği göz
fenecek olursa, zerrecik zaman zaman hızını değiştirmekle beraber sü
rekli olarak hareket etmektedir. Türbülanslı hareket sürekli bir hare
kettir. Prandtl ise, hızları biribirinden farklı olan iki komşu su tabakası 

arasında su zem;ılerinin enine istikamette " 1" karışı m mesafesi kadar 
hareket ettiğini ve bu mesafe nihayetinde sahip olduğu ilksel hızını kay
bederek yeni muhitin hızına uyduğunu kabul etmektedir. Bu, süreksiz 
ve kesikli bir hareketin ifadesidir. (Teorinin münakaşasına burada daha 
fazla girilmiyecektir.) Buna rağmen günümüzde, türbülanslı akımda or
talama hız büyüklüğünün matematiksel olarak ifade edebilmek için diğer 
bir imkana sahip almadığımızdan Prandtl teorisini kullanmaktayız. 

Prandtl teorisi, dairesel kesitli borularda ve açık kanallarda hız ifa
desini bulmaya yetmemekte ve bazı büyüklüklerle boyutsuz katsayıların 

deneysel yollardan tesbitini icap ettirmektedir. Bu durumda bazı müellif
lerin isimlendirdikleri gibi «karışım mesafesi» teorisinden geliştirilen hız 

ifadelerine teorik hız kanunu demek hatalıdır. 
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Dairesel borular halinde sadece Yo büyüklüğü ile K katsayısını de
neysel yollarla tayin yetmektedir. Bu hal için, yani dairesel kesitler için 
bir form faktörünün ve sürükleme gerilmesinin ıslak çevre boyunca düz
gün yayılmamasının tesirini ithal gerekmemektedir. 

Açık kanallarda ise Prandtl teorisinin kullanılması esnasında bazı 

güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu zorluklar; her enine kesit ve hatta 
muayyen bir enine kesit için çeşitli su derinlikleri halinde bir form fak
törünün nazarı itibare alınması , ıslak çevre boyunca sürükleme gerilme
sinin düzgün yazılı olmayışı , hız maximumu bölgesinin kesit ortalarına 

doğru kayması ve hız d ağılımı kanununun Prandtl teorisinden sapması 

ve nihayet açık kanallarda mevcut sekonder akımlar sebebiyle hasıl olan 
üç boyut lu türbülans halinde Prandtl teorisinin cari olmayışıdır. Bütün 
bu zorl ukl ara rağmen bazı kabuller ve kısaltmala r la boru formüllerine 
identik bir formül açık kanallar için Keulegan tarafından çıkarılmıştır. 

Her iki hal iÇin , yani dairesel borular ve açık kanallar için hız ifa
deleri tamamiyle biribirierine benzemektedir. Farkları sacede bir sa
yısal büyüklüğün her iki hal için değişik olmasıdır . Bununla beraber 
bundan önce~ bölümde ispatlanmıştır ki verdikleri neticeler en gayrimü
sait haller için dahi % 2 mertebesindedir. Hatta pratikte en çok rastla-
nan limitler arasında fark % 1 mertebesine inmektedir. · 

Bu arada temas edilmesi gereken mühim bir konu da k. pürüzlülük 
yüksekliğinin takdiri meselesidir. Islak çevre boyunca birim alan üze
rinde , form , yükseklik ve yayılış itibariyle çeşitli pürüzlülük . elemanları 

yer almaktadır. Bu bakımdan hesaplara esas teşkil etmek üzere bir pü
rüzlülük büyüklüğünün tarifi gereklidir. k ile ifade edilen ve relatif pürüz
lülük yüksekliği denilen bir boy tarif edilmiştir . k doğrusal bir boy olup 
pürüzlülük yüksekliğini ifade eder. Fakat bu yükseklik hiçbir zaman pü
rüzlülük elemanlarının hakiki veya ortalama yükseklikleri manasına gel
mez. Mesela iki değişik akım durumu ve bunların yatağında iki ayrı pü
rüzlülüğün akıma etkileri aynı ise; her iki sistemdeki pürüzlülük eleman
larının yayılışı , formları ve yükseklikleri tamamen başka olmalarına rağ

men relat if pürüzlülük yükseklikleri k aynıdır denilir. Nikuradse yapmış 
olduğu ölçümlerde üniform daneli kum kullanmış ve bunu boru cidarına 

mümkün olduğu nispette sık yapıştırmıştır. Böyle pürüzlülüğe Nikuradse 
kum pü rüzlülüğ ü denilir ve k. ile ifade edilir. 

Yukarıdaki açıklama göstermektedir ki, herhangi bir cidarın k. pü
rüzlülük yüksekliğini takdir etmek pek zordur. Literatürde verilen değer
ler muayyen bir cidar malzemesi için geniş alt ve üst limitler arasında 
değişmektedir. Hele tabanını kum ve çakıl karışımının teşkil ettiği mal· 
zemelerde mesele büsbütün karışmaktadır. Bu sonuncu hal için mesela 
Einstein k. = d6s kullanmakta diğer başkaları ise d90 veya dm değerleri-
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ni kullanmaktadırlar. Tabii kum çakıl karışımında yukardaki değerlerin 
biribirlerinden ne kadar farklı oldukları aşikardır. 

k. pürüzlülük yüksekliğinin yanlış takdir edilmesi ile yapılacak hata, 
Keulegan ' ın açık kanal formülü yerine dairesel boru formüllerinin kulla
nılması dolayısiyle yapılacak % 2 ila 1 hata yanında mukayese kabul et
meyecek kadar büyüktür. 

Borular üzerinde pek fazla çalışılmış ve sonuçlar her klasik hidrolik 
kitabına girmiştir. Arandığı zaman kolayca temin edilebilirler. 

Her iki hal için de, yani dairesel kesitli borular ve açık kanallar ha
linde hız bağıntıları her nekadar bir hipoteze dayanan teoriden çıkartıl

mış iseler de genellikle deneysel büyüklükleri içine almaktadır. Yani esas 
karakterleri ampiriktir. Dairesel kesitli boru formülünü açık kanal lar için 
kullanmakla yapılan hata da çok cüzidir. O halde tatbikatçının işini ko
laylaştırmak bakımından boru formüllerini açık kanallar iç in de kullan
makta hiç bir mahzur yoktur. 
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