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AÇIK KANALLARDA KRITIK 

AKIM ŞARTLARI 

6. - G 1 R t Ş : 

Yazan: 

Ya.I~ın ÖKSÜZLER 

Y. Müh. (ODTÜ) 

Açık kanallarda kritik akım şartlannı veren formilller üzerinde 

bu güne kadar pek çok münakaşalar yapılınışbr. Hidrolik mühendisinin 

artık emniyetle kullanabildiği bu formüllerin en büyük eksikliği hız 

dağılımını gözönüne almamalandır. 

Gerçekten, kullanageldiğimiz formüllerin esas hipotezlerinden biri 

de hız dağılımının kesitte üniform olarak kabul edilmesidir. Oysa ki ka
nal cidanndaki sürtünme ve içsel olaylar yüzünden kesit içinde hız dağı

lıını üniform değildir. Bunun neticesi olarak, debiyi, ıslak kesit alanına 

bölerek bulunan ortalama hız kabulüne göre yapılan hesaplar ancak 

yaklaşık netice verebilirier. 

Bu gün için üniform olmıyan bu hız dağılımını gözönüne alan bir 
hesap metodu yoktur. Bundan başka kesit içindeki hız dağılımını veren 
formüller de halen münakaşaya muhtaçtır. 

Üniform olmıyan hız dağılımının kritik akım şartlarına ne tesir 
yaptığının araştırılması bakırnından muhtelif kesitH kanallarda bir seri 

deney yapılmıştır. Bu deneyierin sonunda elde edilen deneysel formüller
le kesitteki üniform olmıyan hız dağılımını, su yüzeyi profilini ve niha
yet kritik altı akımdan kritik üstü akıma geçişi (kritik akım şartlannı) 
belirlemek mümkün olmuştur. Bundan başka bir kanal nihayetinde, dü
şüm yüksekliğini ( end depth) ve teorik kritik derinliğin yerini s'u yü-
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zeyi profili çıkartmaya ihtiyaç kalmadan veren formüller bulunmuştur. 
Son paragrafta bahsi geçen deneyler pürüzlülüğü n = 0,0135 ve kesiti 
dikdörtgen, üçgen, trapez ve daire olan kanaJlarda elde edilmiştir. 

2. - Genel Teori : 

Kesit içinde hız dağılımının üniform olduğu kabul edilirse bir kanal 
nihayetinde kritik akım aşağıdaki ~artlar altında meydana gelir . 

.. 

Şekil: ı 

Kritik kesitte Froude katsayısı 

1 'e eşit olur. 

tir ve formüldeki d •• 

V 
Fr = 

y gd 

H = H .,,.= 
3 
2 

Aa Q2 
- - =--

A' g 

d .. 

ı 
1 

f-st.J· 

(1) 

(2) 

(3) 

formülünden elde edilmiştir. Enerji ifadesinin su derinliğine göre türevi

ni alıp sıfıra eşitlemek suretiyle elde edilen (3) formülünde A : ıslak ke
sit alanını (m) ; A' : kesitin serbest yüzeydeki genişliğini (m) ; Q toplam 
debiyi (m3/sn) ve g : yer çekimini ivmesini (m/sn2 ) göstermektedir. 

Yukanda da izah olunduğu üzere (3) formülünün elde ediliş gerekçe
si olarak belli bir H = H ... ,. için Q = Q ...... tır. 

2 



\//#~7± 
f--w--l 

A.wd -;.nd 2 W= c.u-+2nd 

Şekil: 2 

A3 Q2 
-;;r=g-

A3 Q2 
-w-g-

ca J 

23 2 
(~d-;.nd/ Q 

c.v-;.2nd = 7 

(b) 

(c) 

(d) 

d- r-;.r co$8 

r 5(ll- _!_tJ+fr.sin28J 
/80 .., 

(e) 
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Şekil 2 de çeşitli kesitler için (3) formülü yardımiyle bulunan d •• 
değerleri verilmiştir. 

Bilindiği üzre herhangi bir kesitte 1,2 ve 3 formüllerinden her
hangi birinin sağlanması o kesitte kritik akımın mevcut olması için ye
ter şarttır. Esasen bir kesitte mesela Froude katsayısının l'e eşit olma
sı demek enerji yüksekliğinin de belli debi ve en kesite göre minimum 
yükseklikte olması demektir v .s. 

3. - Ara-Ştırmanın gayesi: 

2. Bölümünde söylenenler ancak akımın blok akım yani üniform hız 
dağılımlı olması halinde caridir. Şayet akımda üniform olmıyan, hakiki 
hız dağılımı gözönüne alınırsa artık bu kritik kesit bir düzlem değil hız 
dağılımının fonksiyonu olan bir eğri yüzey olabilir. 

Q -= fO lt/sn 
70 
35 
55 
75 

7 65 432 1 
ı ı ı ı ı ı ı 

' 1 ı ı 
ı ı ı ı 
ı ı ı ı : ll 
ı ı ı ı ı 

Şekil : S 

y . 
~----aso------~ 

-----0.50 ----~ 

İşte bu araştırmanın esas gayesi bir kanal nihayetinde kritik altı 
akımdan kritik üstü akıma geçiş hududunun bu hakiki şeklini tayin et
mektir. Muhtelif en kesit şekilleri için yukarıdaki şartlarda yatay eksen 
boyunca hız dağılımını ve kanal ekseni boyunca derinlik değişimini veren 
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güvenilebilir formüller mevcut olsaydı meselenin teorik çözümü mümkün 
olabilecekti. Adı geçen formüllerin mevcut olmaması dolayısiyle şartla

rın deneysel olarak tayini düşünüJmüştür. 

4. - Deneyler : 

Bu araştırmanın deneyleri ı962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinde Hidrolik Laboratuvarında yapılmıştır. Deney kanalı olarak şu 
dört kanal kullanılmıştır. 

Dikdörtgen en kesit: 0,50 m. genişlik taban eğimi = O 

Dik üçgen enkesit Kenar eğimi ı : 1, taban eğimi = O 

Trapez en kesit 0,50 m. taban genişliğinde kenar eğimi ı : 1, taban 
eğimi = O 

Daire en.kesit Çapı 0,50 m. taban eğimi = O 

Yukarıdaki kanalların hepsi de ı2,50 m uzunluğunda n = O,Oı35 
pürüzlülüğü ndedir. 

Her dört kanalda da 10 lt/ sn den başlayıp 80 lt/ sn ye kadar çıkan 
beş ayrı debi ile tecrübeler yapılmıştır. Her tecrübede (belli bir kanal 
ve belli bir debi için) kanalın nihayetinde 7 - ıo ayrı kesitte derinlikler 
ve hız dağılımı ölçülmüştür. 

Her kesitte kenardan kenara hız dağılımı düşey ve dar şeritlerin 
(Her kesitte 17 ila 24 arasında şerit olmak üzere) ortalama hızlarını 
bulmak suretiyle elde edilmiştir. Bu hız dağılımını gösteren şekillerden 
bir taneP; misal olmak üzere SP.kil 4'te verilmiştir. 

1 

J 

;...- ... 

8tJ 

60 t 
~ 

*O :J 
10 t-ı---- 116-25 en> 

t~~~~~~ 
----SO c-n 

Şekil: 4 
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Aynı şekilde bütün tecrübeler için kanal boyunca derinliğin değişi
mini (Su yüzeyi) gösteren eğriler de çizilmiştir. 

Yapılan bir hata analizi bu tecrübelerdeki hatanın takriben % 3-4 
arasında kaldığını göstermiştir. 

1 , 
1 

L, 
~ 

~ 1 

ı 
~ i 

V .ı ı 

1 ~= /.088% - l.tJ88X' 

i 
lim /017 m,- X 

ı ı 
ı ı ı ·! 

~·- OUŞ[Y ŞeRiT BOYUNCA ORT.4.!AMA I-IIZ. 

f,OO 

0,75 

% 
l..fn,. KESiTTE ORTALAMA 1-/IZ. 

1 
X - OUŞEY S/METRi EKSENiNDEN KANAL"' -

K.ONARI,.YA OLAN UZAKi.IK. 

Wo- su YUZ€Yt" GENiŞLIGiNiN YARl SI. 

~ 0,50 

-
ı 

. ~ i-%-- ~ 

! 1 --··--· f---- )(' 
~ ~ 

i 
~ T 

0,25 

1--- ---

7 : i o .. 
' 1,00 0,75 aso rus 

Şekil: IS 

5. - Deney neticelerinin değerlendirilmesi : 

En kesitte, bir kenardan diğerine hız dağılımının incelenmesi için 
önce her kanalda aşağı yukarı kırk tane eğri çizilmiştir. Uygun para
metrele-rin seçimi ile bu fazla sayıdaki eğriler tek bir eğri şekline irca 
olunmuştur. Neticede tecrübe yapılan dört ayrı enkesit şekli için dört 
eğri bulunmuştur. 
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Şekil: e 

/. 070 Wo- 1.070 X ® 
f.025Wa- X 

{foo~-t.toox 
1.04.6 Wo- X 

f./00 W..- f 100 X' 
1.0~~-X' 

Hız dağılımı eğrilerinin hepsi de şekil 5 te de göriildüğü üzre her iki 
eksene de asimptot oldukları için 

ax + bxy + ey + d = O 
şeklindeki hiperbol denklemleri tatbik edilmeye çalışı~ ve neticede 
de ihmal edilebilecek mertebede hatalar ihtiva eden şekil 5 ve 6 da 
verilen hiperbol denklemleri bulunmuştur. 

d 
dt.a:J -

ı 

t20 

ı ----· LJ ----
ı.-·~ 

-.. ::::=: t.:::-_:: ·-·-"" -v 
V 

---~ ~- -..-,., .... 
~ ı..---i-'' ,· 

,/' .. '/ 

f.IO 

1.1)() 

i/ .,, ~ 
, .. 1 

-~ 1 

1 
1 

0.80 
1 , 

0,70 
St 

0;60 
CT[;a 

2 3 5 6 7 8 9 10 r: 

Şekil: '7 

Kanal ekseni boyunca derinlik değişiminin ifadesi de ayni şekilde 

elde edilmiştir. Uygun boyutsuz parametrelerin seçimi ile her kesit için 
elde edilen beşer eğriden müteşekkil gruplar bir tek eğri ile ifade edile
bilmiştir (şekil 7). 
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Sadece trapez en kesit için bu par ametreler bulunamamıştır. Çün
kü bu tip en kesitlerde debi ile su yüksekliği arasındaki bağıntı diğer en 
kesitlerde olduğu kadar basit değildir. (Şekil 2 deki d •• ifadesine bakı
nız). Bu sebepten trapez en kesit için verilen eğriler debinin fonksiyonu
dur. (Şeki' ~) 

ı 

~zo 

f,fO 

(.00 

0.80 

0,60 

8 

d 
~ 

~ 

~ 
~,-ı:.·;;... · . ::~· 

.1 
V 

Q . ss Lt !.sn 
St.a90 m 

2 3 

-
~t--: t - -'· ' Q,.fO/i f?. 

~ 
--.::;:- ---- f~~- ""G..20lt!sn 
- ··-· Q.35 u;. 

~ -:::-:::--:--
.. .--·· ::.::.-.::· ı-·~- 55 lt/, 'r' "" ::::::: .. ·-····-~ --- Q. 7S lt fs, :: .. ··:::.: ---

1 

~ aso-ı 

St 
atca 

5 6 7 8 9 fO fZ 

Şekil: 8 

~-2,'9 
Jt•.3.fl • 

Jt-3.~. 

ıt•-".39 • 

Jt. l-.61 • 

Şeltil : 9 

y.3. 0"" 
Y•2,7S, 
Y-2.5o • 

Y•2..0I • 
y. t so , 
y.l.lk7 • 



6. - Netice: 

Bu araştırma neticesinde elde edilen şekil 5 - 8 hakkında şunlar söy
lenebilir : 

I. - Muhtelif kesitlerdeki hız dağılımını veren boyutsuz denklem
ler ve eğriler elde edilmiştir. Bu denklemler boyutsuz olduğundan ben
zer kanallar için kullanılabilirler. 

w it" "(1 

y .. d-dt" 
146= d 

Şekil: 10 

/ 

II. - Bu eğrilerin analizi hız dağılımının debi ile hemen hemen hiç 
alakah olmadığını meydana koymuştur. Cidar ve taban pürüZlülükle
rinin tesiri birleşince, iki boyutlu akım için kullanılan üniversal hız de-
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gışım formülünün (prandtl'ın logaritmik denklemi) açık ve genişliği 

malıdut kanallara tatbik olunamıyacağı meydana çıkmıştır. 
ID. - Teorik kritik derinliğin bulunduğu kesitin tayini için su yü

zeyi eğrisinin tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardır. Boyutsuz paramet
relerin fonksiyonu olarak verilen su yüzeyi eğrileri kritik derinliğin bu
lunduğu kesitin yerini kolayca ve oldukça iyi bir hassasiyetle tayin et
me imkanını verir. Bundan başka kanal nihayetindeki su yüksekliğinin 
(end depth) tayini de verilen formüllerle kolayca yapılabilir. 

IV. - Bilindiği üzre kritik akım şartlarında hız ile su yüksekliği 
arasında 

v .. = V g d .. 
bağıntısı mevcuttur. Çalışmalarda düşey şeritler boyunca derinlik ve 
ortalama hızlar bulunduğu için kritik akım şartlarının bulunduğu yü
zeylerin tayini mümkün olmuştur. Şekil 9- 10 ve ll sırasiyle dikdörtgen 
üçgen ve trapez kesitli kanallarda bu yüzeylerin plandaki durumlarını 
göstermektedir. Şekiller çalışmanın pratiğe de tatbikini göstermek ga
yesiyle tecürbe kanalına benzer kanallar ve Q = 20 m3/ sn için çizilmiştir. 

"' 
Q- 20 m~s 
W•8 m 

ı 
ı 
ı 
ı 

~ 
~:---X'·"'-·~ m ıt-1.05 m 

· .---;.~28 m _l_x-. 2,11-~ 
· ~ ~ c...r-,..22~-~-2" "r----+- "''"-"·o-', JI,."!J,"Z!I 

ı 
ı 
IJ « 

Şekil : ll 

- ( 

-

~-==-- Wo ---
... : _ _ y ---- f 

i ~ ı 

i ı 
1--W/z 

Y• Wo+dı' 
W/z+a 
11-,Qo +d 
(g.cii 

Wo• 

KG-
Vi• 

:y-2;50 
:y-2,25 
~ •f.OO • - . 80 • 
:ıl"''· 7rJ ::1 ·1-~2 
Y •f,lfO 

m 

Tablo I ve ll de bu hesabın yapılış tarzını göstermektedir. 

V. - Şekil 9-10 ve ll de de görüldüğü üzre üniform hız dağılımı 
hipotezi yapıldığında bir düşey kesit olan kritik kesit içindeki hız 

dağılımı gözönüne alındığında kanal kenarlarına asimplot olan bir eğ
ri yüzey haline gelmektedir ki tabiattaki hakiki durum da budur. 
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.... .... 

Dikdörtgen kesitti kanal 
Q = 20 m3/sn 
w = 10 m -+ (w. = 5.00 m) 
Kritik akım hududunun tayini 

TABLO I 

d , •• y d, V m v, 
(m) (m) 

y/ d .,. d / d, •• 
(m) (m/sn) (m/ sn) 

.744 1.000 1.344 .924 .687 2.911 2.596 

.744 1.500 2.016 .968 720 2.778 2.657 

.744 2.009 2.700 1.000 .744 2.688 2.702 

.744 2.500 3.360 1.023 .761 2.628 2.732 

.744 2.750 3.696 1.034 .769 2.601 2.747 

.744 3.000 4.032 1.041 .775 2.581 2.757 

.744 3.010 4.04.6 1.044 .777 2.574 2.761 

V----aY Q 
d, •• = -- = 0.744 m vm= - - = 2.911 

w 2 g wd 

1.088 w. 1.017 w. 
v .;v., 

(m) (m) 

.892 5.440 5.085 

.956 5.440 5.085 

1.005 5.440 5.085 

1 .040 5.440 5.085 

1.056 5.440 5.085 

1.068 5.440 5.085 

1.073 
1 

5.440 5.085 
~-

Vı = y gd = 2.596 

y = 1.00-+ _ y _ = 1.344 -+ _ d_ = 0,924 -+ d = 0.687 
d... d ••• 

Vı 1.088w. -1.088 X 

v.. 1.017w. -x 
t 

X = 4.612 

X 

(m) 

4.612 

4.386 

3.976 

3.167 

2.188 

.450 

Sanal ı 



t::; 
Trapez kesitti kanal 
Q = 20 m3/sn 
n=1 
w=8 

TABLO ll 

Vı 1.070 Wo - 1.070 X 
--- =-

Vm 1.032 W o - X 

Kritik akım hududunun tayini Dikdörtgen kısım 

-- ~· y y d d A v .. v, v, w. 
~ El -- -- --

(m) d ... d,.. (m) (m2) m / sn m/sn v .. m ~ ,...., 

--------
8.30 1.70 2.048 0.957 .794 6.982 2.865 2.791 0.974 4.794 5.130 

.830 1.72 2.072 0.958 .795 6.992 2.860 2.793 0.977 4.795 5.130 

• .830 1.80 2.169 0.963 .799 7.030 2.845 2.800 0.984 4.799 5.135 

.830 2.00 2.410 0.975 .809 7.126 2.807 2.817 1.004 4.809 5.146 

.830 2.25 2.711 0.989 .821 7.242 2.762 2.838 1.028 4.821 5.158 

.830 2.50 3.010 1.000 .830 7.329 2.729 2.853 1.045 4.830 5.168 

.830 

.830 6.0(}1 7.228 1.105 .917 8.177 2.446 4.917 

.830 

.830 1.40 1.690 0.895 .743 6.496 3.079 2.700 .877 4.743 5.075 

1.42 --

'i$:0 

N g El 
,..; 

--
4.947 

4.948 

4.953 

4.963 

4.975 

4.985 

4.895 

~g- dı= 
v .. 

X yg 
--m V m 

----
3.25 1.093 

3.18 1.096 

3.03 1.109 

2.47 1.116 

1.05 1.134 

sana: 1.148 

1.280 

4.07 1.017 

Sanal 

1.070 d 

0.032 w.+ dı 

Üçgen kısmı 

~· dı :ıc 
N 
~ 

~ s:: 
o -

m m 

------
.153 .63 4.16 

.153 .61 4.19 

.154 .58 4.22 

.154 .57 4.24 

.154 .54 4.28 

.155 .51 4.32 

.157 .30 4.61 
i 

ı 
.152 .77 3.97 

Sanal 

Problem, Dikdörtgen ve Üçgen kısırnlara aynlıp, önceki misallerdeki gibi çözülmüştür. 



Abstra.ct : 

The critica! flow conditions in open - channels can be computed by 
means of theoretically derived formulas. These derivations are based 
on the assumption of a mean velocity, obtained by dividing the discharge 
by the cross - sectional area. 

Because of the friction at the walls, hower, the velocity distribution 
is nonuniform. Consequently computations under the assumption of a 
mean velocity can give only approximate results. 

At the present, there is no known method which considers the 
effect of a nonuform velocity distribution. Moreover, there is no theore
tical formula which can be used to determine the nonuniform velocity 
distribution in open - channels. 

Investigations have been made by model studies in order to clarify 
these conditions. The result is a set of empirical equations which allow 
the determination of the velocity distribution across a channel, the 
water level profile and finally the transition from sub- critica! to super
critica! flow (critical flow conditions), provided that the channels in 
the prototype have the same roughness n = 0.0135. 

Also end depths and location of theoretical critica! depths for the 
four channel cross sections (rectangular, triangular, trapezoidal, cir
cular) are given provided that the similarity laws are obeyed and 
roughness n = 0.0135. 

I General: 

Under the assumption of uniform velocity distribution critica! flow 
occurs if the following conditions exist : 

Fig. 1 

F. = 
V 

ygd 
(Froude's number) 

H = Hmı• = 3/2 d., 

d., is determined by t:Jıe equation : 

A' Q~ 
-- = --

A' g 

where Q = Qm .. for given H= Hmı. 

Fig. 2 

(1) 

(2) 

(3) 
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Fig. 2 gives the equation of d •• derived from equation (3) for va
rious channels. The seetion in which equations (1) to (3) are fulfilled 
is the critica! section. The mean velocity of the seetion is the critical 
velocity (Froude's number F, = 1) and the energy grade line has its 
minimum height for the given cross - seetion and discharge. 

U The Scope of This Work : 

If there is a critica! section, because of nonuniform velocity distri
bution, it can not be a plane perpendicular to the axis of the channel. 
This critica! seetion must follow a certain curve, which is a function of 
the velocity distribution. 

The aim of this work is to determine the real shape of the transi
tion from sub- critica! to super- critica! flow. If the velocity distribution 
in the horizontal direction and the varation of depth along the channels 
are known, the theorectical solution of the problem will be possible. 
Due to the nonexistance of exact relations of this kind, experiments 
have been made in order to determine these conditions empirically. 

m Experiments : 

The experiments that will be deseribed here have been completed in 
the Hydraulics Laboratory of the Middle East Technical University 
in 1962. 

The tests were performed on the following four channels : 

Rectangular Cross - seetion 0.50 m. width, horizontal bottom 

Trapezoidal Cross - seetion 0.50 m. bottom width, 1 : 1 side slopes, 
horizontal bottom 

Triaııgulla.r Cross - seetion ı : ı side slopes, horizontal bottom. 

Circular Cross - seetion 0.50 m. diameter, horizontal bottom. 

Each one of the above channels were 12.50 m. in length and built 
from concrete having a roughness n = 0.0135. (Fig. 3) 

Tests have been carried out for five different discharges from 10 
to 80 ltjsec for each of the four channels. During each experiment (a 
given discharge of a given channel), at 7 - 10 different cross - sections 
near the end of the channel, the depths and the velocity distributions 
were measured. 
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The velocity distribution from bank to bank in each seetion is 

found by determining the mean velocity of vertical strips (17- 24), and 

a curve showing the variation of velocity is prepared. 

Accordingly curves of variation of depth (draw down curves) along 

the axis of the channel have been plotted. 

The probable error in all these experiments is araund + 3 - 4 
percent. (Fig. 4) 

IV Evaluation of the Data : 

For the determination of the variation of velocity from bank to 

bank, about forty curves for each type of channel have been drawn. By 

choice of proper parameters this family of fourty curves can be plotted 

in cush a way that they coincide. So at the end, four different curves 

have been obtained for the channels on which the experiments were 

conducted. These four curves are given in fig. 4 - 7. Sin ce the velocity 

distribution curves were a asymptotic with respect to both axis, equa

tions of equilateral hyperbolas in the form 

ax + bxy + ey + d = O 

were tried. The results proved successful and the equations represented 

the curves quite satisfactorily. 

Determination of the variation of the depth along the channels 

were done in a similar manner. By choice of proper dimensionless pa

rameters, the family of five curves can be plotted in such a way that 

they coincide. Only for the trapezoidal cross - seetion such parameters 

could not be found because the relation of discharge and depth is not 
as simple as for the other three channels (see also the equation of d •• 

in fig. 2). These curves are given in figures 8 -11. 

V Conclusions : 

Concerning the figures 4 - 11, which were obtained at the end of 

this work, it can be stated : 

a. Velocity distribution curves from bank to bank and their em
pirical equations are set up in dimensionless form and therefore are 

applicable to similar channels of any dimension. 
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b. The analysis of these curves shows that the velocity distribu
tion is almost independent of discharge. Since the roughness influence 
of the walls and the bottom are superimposed, the universal velocity 
distribution law for two dimensional flow does not apply to open 
channels. 

c. The determination of location of the theoretical critica! depth, 
requires the exact knowledge of the drawdown curve of the water level. 
The given dimensionless water surface curve allow this determination 
with good accuracy. 

d. At the critica! stage of flow, the relation 

v .. = V gd 
holds true. Since the velocity and the depth of any vertical strip is 
known, the location of the critica! conditions can be found. 

e. The critica! cross - seetion was previously assumed to be a 
seetion perpendicular to the axis of the channel. The experiments for 
this work have shown that the critica! cross- seetion is not perpendi
cular to the axis of the channel, but rather extends over a certain length 
of the channel. 1 
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TÜRKİYE TRASLARI 

I. G tR t Ş : 

Yazan : 

Gülsevin AKIN 

Jeolog 

Beton inşaatlannın çok fazla miktarda artması inşaat malzemele
rinin daha iktisadi ve daha iyi olması için bu mevzuda bazı gayretler 
sarfedilmesine ve yeni malzemelerin araştırılmasına sebep olmuştur. 

Bu malzemeler arasında Tras (Puzolan) ve Bims ön planda gelmekte
dir. Bu maddelerin hidrolik bağlayıcı tesirinden istifade edilir. 

Birns çok fazla miktarda küçük ve kapalı boşluklar ihtiva ettiği 

için hafiftir. Birns inşaatta hafif inşaat malzemesi ve tecrit işlerinde 
dolgu maddesi olarak kullanılır. 

Tras (Puzolan) volkanik püskünnelerle arta · kalmış toz ve küllerin 
meydana getirdiği trahit tüfüdür. Yer yer çeşitli Bims parçalarından ve 
esas kısım olan (hamur kısmı) volkanik camdan müteşekkildir. 

Tras rutubetli hava veya su içerisinde kaldığı müddetçe kimyevi 
bir değişikliğe uğramaz. Trasın özgül ağırlığı 2.3 dür. Buda çimentodan 
daha hafif olduğunu gösterir. Çimentonun özgül ağırlığı 3.11 dir. 

Daha önce yapılan araştırmalarla trasın özellikleri şu şekilde tes
bit edilmiştir : 

Trasın içerisindeki müessir maddeler asit ve alkalilerde eriyen silis 
ve aliminyum oksit teşkil etmektedir. Tras kendi ağırlığının 1/3 ü ka
dar bağlayıcı vasfa haiz silis ihtiva etmektedir. 1000 Kg. trasda 340 Kg. 
aktif Si02 mevcuttur. 1 Kg. CaO 1.07 Kg. Si02 i bağlar. Böylece hidro
lik bir bağlayıcı elde edilir. Trasın CaO i bağlayıcı vasfı bundan ileri 
gelmektedir. 

Harç imalinde kullanılan silisli maddelerin değeri kireçle olan bir
leşme kabiliyeti ile ilgilidir. Tras miktan arttıkça serbest silisin artma
sı tabüdir. 
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Trasın CaO i bağlama kabiliyeti zamanla mukavemet artışı ilede 
izah edilmektedir. Yapılan tecrübelerle geç donma ve yüksek mukave
met için 1 kısım kireç 2 kısım trasın en uygun bir karışım nisbeti oldu
ğu tesbit edilmiştir. 

Traslı betonun başlıca avantajları porozitesinin çok az oluşu (sı

kılık) sonunda iyi mukavemete erişen yavaş donma (sertleşme) tuzlu 
sulara karşı dayanıklılık ve su altı inşaatlan betonu olarak elverişli ol
masındandır. 

Traslı kireç yalnız yüksek mukavemet vermez aynı zamanda da 
bağlama yapıştırma kabiliyeti de çok yüksektir. 

Traslı portland çimento harçlan trasın şişme kabiliyetinin yüksek 
olması dolayısiyle başlangıçta mukavemetleri yüksek olan portland çi
mentosu harçlarına nazaran daha çok su kaldırmaktadınlar. 

Kireçli su tesiri ile tras çamur ve jelatinde olduğu gibi şişer. Sebe
bide tras içerisinde bulunan Aliminyum ve demir akside gevşek bağlar
la bağlı bulunan silisin kireçli suların tesiri ile serbest kalması veya jel 
haline gelmesidir. Bu şekilde şişen tras betondaki boşlukları doldurur 
ve bunların birbirleri ile olan irtibatını keser. Zemin altı inşaatlarda tec
rit vasfı (sıkılık) mukavemetten önce gelir. Çimentoya tras ilavesi be
ton mukavemetinde önemli bir kayıp olmaksızın tecrit kabiliyetini (sı

kılığını) artırır, tras tanelerinin şişme kabiliyeti dalayısile daha düzgün 
_ ve plastik beton elde edilir. Bu sebepten beton yollarda kullanılan çi

mentoya % 10- 20 nisbetinde tras ilave edilebilir. 

Trasın portland çimentosuna karıştırılması ile normal bir çimen
toda kusur olarak kabul edilen kimyasal mukavemetin düşük olması -
priz esnasında fazla ısı intişar etmesi sertleşmesi çimentonun geçirimli 
olması ve zamanla çatıarnası gibi kusurlardan kısmen veya tamamen 
kurtulmuş olunur. 

Traslar son zamanlarda çok fazla miktarda kullanılmaktadırlar. Tra
sın çimentoya karıştırılarak kullanılması ile gerek ekonomik ve gerek
se yapı tekniği bakımından önemli üstünlükler kazanıldığı anlaşılmış

tır. Trasın yalnız maliyeti düşürmesi gayesi ile kullanılmaması fiziki ve 
kimyevi hususiyetlerin göz önünde tutulması geı:ekir. Daha önce ya
pılmış araştırmalardan çıkardığımız neticelerle traslı çimentoların fay
dalarını şu şekilde sıralayabiliriz : 

1) Kimyasal mukavemette önemli bir artış vardır. 

2) Normal portland çimentosuna nazaran priz eanasındaki vaki 
olan ısı çok daha azdır. Bu yüzden baraj inşaatı gibi kitle betonlarında 
kullanılması lüzumludur. 
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3) Traslı çimentolann basınç mukavemetinin çekme mukaveme
tine oranı normal portland çimentosuna nazaran daha küçüktür. Bu se
bepten çatıarnaya karşı daha dayanıklıdır. 

4) Traslı çimentolar betonların işlenebilme özelliğini artırır. 

5) Traslı çimentolar ile su geçirimliliği daha az olan harç ve be-
ton yapılır. . ... .. .. ... . 

6) Traslı çimentolu betonlar don tesirine karşı daha fazla muka
vimdirler. 

7) Traslı çimentoların basınç mukavemetleri zamanla normal port
land çimentosuna nazaran daha fazla miktarda artmaktadır. 

8) Traslann çimentoya karıştırılması ile bağlayıcı maddenin ma
liyeti önemli miktarda azalır. 

I. 1 Traslann hidrolik sertleşme kabiliyetlerinin sebeplerini muhte-
lif müşahede ve kanaatıere göre 4 gtp"Upta toplamak kabildir. 

1) Trasın reaksiyon kabiliyeti sodalit mineralleridir. 

2) Hidrolik sertleşme kabiliyetinin sebebi zeolit minerallerdir. 

3) Camımsı ana madde hidrolik sertleşmeyi sağlar. 

4) Harç ve betona ilave edilen tras hidrolik sertleşmeye tesir et
mez. Müşahede edilen mukavemet farklan harç ve betonun daha fazla 
boşluksuz olmasındandır. 

Trasın betonda kullanılabilmesi için şu şartların bulunması gerek
lidir. 

1) Trasın rezerv sahasının geniş olması şarttır. Bunun içinde tras
lı mıntıkanın jeolojik etüdünün yapLiması gerekir. 

2) Traslı sahadan muhtelif yerlerden nümune alarak değişik me
todlarda tecrübeler (Petrografik, Kimyasal ve Mekanik deneyler) yapıl

malıdır. 

Avrupa'da en çok istifade edilen İtalyan Puzolanlan, Ege denizin
deki Santarian adalanndaki puzolanlar, ve Alman puzolanlarıdır. 

İtalyan puzolanlarında yapılan tecrübelerde SiOı miktannın çok 
fazla değiştiği anlaşılmıştır. 

Roma puzolanlan (Leucit) tipinde olup amorf bir kısma maliktir. 
(Leucit (KıO, Alı, 4Si02) dir. İçinde biotit ve Augit mevcuttur. 

Santarian adasındaki puzolanlar izotroptur. Santarian puzolanların
da hidrat suyu (teşekkül suyu) İtalyan puzolanlarınkinden daha azdır. 
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ll. TÜRKİYE TRASLARI : 

Traslar jeolojik bakımından memleketimizd.e büyük değişiklikler 

göstermektedir. 

Anadolu'nun büyük bir kısmı tüflerle doludur. 

Afyon, İzmir, Biga, Bergama, Konya, Karadağ, Sille civarında !s
tanbu1 boğazı ve Ünye civarında bol miktarda rastlanmaktadır. Bu tüf
lerin inşaat taşı olarak kullanılanları şunlardır. 

Afyon'da 

Erzurum da 

İstanbul'da 

İzmir'de 

Kütahya'da 

Kayseri'de 

Kale, Ortasivri, Topuzlu, Kızılburun, nlipınar, Ci
ritkaya, Emirdağ. 

Kamber taşı tüfü. 

Rumeli Kavağı tüfleri. 
Foça, Söke taşları ve Alaca nahiyesinde. 

Muhtelif cins tüfler. 

Rezervuar sahası çok geniş olan muhtelif cins tüf
ler. (Yonu taşı). 

Sivas çimento fabrikasında 1944 - 1946 seneleri ile 1954 - 1956 se
neleri arasında Kayseri tüfleri tras olarak kullanılmış ve iyi sonuçlar 
vermiştir. 

Laboratuarımızda bilfiil yapılan denemelerle Kayseri bölgesinin je
olojik etüdü neticesinde şu formasyonların mevcut olduğu görülmüştür : 

Kayseri bölgesinde kalite bakımından muhtelif formasyonlar ha
kimdir. Volkanik formasyonların yanında Paleozoik kalkerleri, Kretase 
kalkerleri, Eosen flişi, ihtiva eden sediman formasyonlar (kum taşı ve 
marnlı formasyonlar) dan müteşekkildir. 

Oligosen kırmızı greleri ile aralarında jips ve marn tabakaları ihti
va eden kontinental ve lagüner formasyonlar ile Neojen formasyonları. 
Pliosen formasyaları ve alüviyonlardan müteşekkildir. 

Etüd sahasında yalnızca volkanik formasyonların ve tüflerin de
tay etüdü yapılmıştır. 

Volkanik formasyonların en fazla miktarda olanları Andezit, Tüf, 
Aglomera, Trahit ve Bazaltlardır. Bu formasyonlar etüd sahasının he
men hemen her tarafında mevcuttur. Yalnız bazı kısımları yer yer diğer 
formasyontarla örtülmüş veya dezegrasyon neticesi olarak toprak ör
tüsü ile kapatılrnıştır. Volkanik formasyonların mevzii kalınlıklarını ve 
diğer formasyontarla olan ilgisini en iyi şekilde Tavlusun, Germir ve 
Mimar Sinan köyleri civarındaki vadilerde görülebilir. Bu Bölgelerdeki 
vadilerde formasyonların birbirlerine nazaran yaşlarını tesbit etmek 
mümkündür. Bütün bu volkanik formasyonlar Ereiyesin tali volkan ba-
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calannın (Yılanlı Dağ, Hasan Dağ, Ali Dağ) faaliyetleri esnasında her 
indifa safhasında değişik kalitedeki Kayaşiarı püskürmesi ile teşekkül 
etmiştir. Her volkanizma fazının, alt seviyelerinde tüf, üst seviyelerinde 
muhtelif lav akıntılarından teşekkül etmiş formasyonların mevcut oldu
ğu görülür. Bu da volkan faaliyetlerinin ilk safhalarda kül son safhalar
da lav akıntısı halinde olduğunu gösterir. Ayrıca her faz arasında ka
lınlıkları ve karakterleri muhtelif olan Aglomeralar mevcuttur. 

n. ı. Tüfler : 

Tüfleri etüd sahasının her tarafında görmek mümkündür. En çok 
Tavlusun, Talas, Mimar Sinan, 1spili civarında çok kaJın tabakalar ha
linde mevcuttur. Bu da bize etüd sahasının güneyini sınırlayan tepeler
de ve en çok erozyonla açılmış vadilerde tüflerin bulunduğunu gösterir. 

Tüflerin beyaz renkli olanlan kil ihtiva ederler. Pembe renkli olan
ları ekseriya sert ve koropaktır. Ovanın kuzey doğusunda ve kuzeyinde 
tüfler daha ziyade koyu gri, kırmızımtırak olup kil bantları ile münave
belidir. 

Bu durum en çok Oymaağaç köyü vadisinde görülür. 

Etüd sahasındaki tüflerin yapısı iki çeşittir : 

1) Kompakt olup çok çatlak ihtiva eder. 

2) Ufak taneli olup içerisinde kuars mevcuttur. 

Her iki tipinde de kil ihtiva eden kısımlar mevcuttur. 

n. 2. Tüflerin mevzü tetkiki ve alınan nümunelerin yerleri : 

A) Tüf formasyonları en fazla miktarda Talas civarında görül
mektedir. Talas bölgesi muhtelif tüf tabakaları ile ince bazalt örtüsün
den müteşekkildir. Bu tabakaların eğimi 5° - 10° N'e doğrudur. 

Ali dağı tüf ve bazalt örtüsü ile örtülüdür. Talas kazasının S'deki 
bazalt örtüsünün üst tabaka olarak kalınlığı azdır. Tüf tabakalan Ta
las- Kayseri ovasının S' de oldukça dik bir duvar halinde çok uzun bir 
mesafede devam etmektedir. Bu saha takriben 30 m. kadar kalınlığın
da ince taneli kompakt beyaz renkli tüf ve takriben 10 m. kadar kalın
lığında iri siyah renkli inkluzyonlara havi boz renkli tüf ile kaplanmak
tadır. Talas civarında alınan nümuneler ve nümune alınan yerler aşa
ğıda izah edilmiştir. 

1) Reşadiyenin karşısında 4 km. mesafede devam eden tüf; yu
muşak tahavvül etmiştir. 

2) Vali köşkünün batısında beyaz hafif pembemsi az curuflu tüf. 
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3) Vali köşkünün N E kısmından dere içinden alınan nümune. 

4) Vali köşkünün N W sından alınan nümune. 

ö) Hisarcık yakınından yolun solundaki taş ocağından alınan nU
mune. 

B) Erkilet mevkii tüf ve yer yer bazalt curufu ile örtülüdür. Böl
genin tüf olan kısırnlarından şu nümuneler alınmıştır : 

6) Erkilet yolunun W sında ki tepe üzerinde bej renkli tüf kısmen 
toz halindedir. Üst kısımlarında bazalt curufu mevcuttur. 

7) Erkilet yolunun W sında 6 No. nun bulunduğu yerin 60 m. ka
dar ilerisinde pembe renkli tüf. 

8) Erkilet yolunun W sında dere içinde bej renkli tüf. Tepeden 
yola inerken yol kenarında kalker mevcuttur. 

9) Ekrek mevkii : Eflatun morumsu renkli, yolun iki tarafında 
4 km. mesafede tahminen andezit tüfü. 

10) Ekrek - Bünyan yolu 9 No. ya nazaran 2 km. kadar mesafe
deki tüf. Andezit karışıktır. 

C) Mevzuumuzla ilgili tras olmas1 muhtemel tüfler Sarınısaklı 

istasyonundan takriben 1,5 km. N E ından başlıyarak Kayseri vilaye
tine kadar uzanır. Bu ınıntıkada traslar hafifçe E ye doğru meyletmiş
lerdir. Bir kaç tüf tabakalarının altında marn, kalker ve konglomera 
görülmüştür. Sarınısaklı istasyonunun takriben 150 m. N W sında koyu 
kırmızı renkli 2 m. kalınlığında (muhtemelen) bazalt örtüsü mevcuttur. 
Bu bazaltın altında 4 - 4.5 m. kalınlığında olan koyu gri renkli bir tras 
tabakası mevcuttur. 

Yine Sarınısaklı istasyonunun 2.5 km. S W sında koyu gri renkli 
tüf vardır. İçerisinde bazalt parçalarına rastlanmaktadır. 

Sarınısaklı istasyonunun 3.5 Km. S W sında yol kenarında bulunan 
tras açık gri renkli olup 20 m. uzunluğunda 4 km. kalınlığında adese ha
lindedir. . 

Sarınısaklı istasyonundan 4 km. S W sında takriben demiryolundan 
400 metre uzakta koyu gri renkli 8 - 10 m. kalınlıkta tras olması muhte
mel tüf mevcuttur. 

Sarınısaklı istasyonundan daha ileride Gayrikan mevkiinde koyu 
kırmızılı renkli 6 m. kadar kalınlıkta bazalt örtüsünün altında beyaz 
renkte 25 m. kadar kalınlıkta tüf tabakası mevcuttur. Içerisinde yer 
yer kalker parçalarına da rastlanmaktadır. Tüf bu ınıntıkada oldukça 
geniş bir sahada yayılmaktadır. Sarınısaklı ve Gayrikan mevkiinden alı
nan nümuneler aşağıda gösterilmiştir : 
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ll) Sarınısaklı istasyonunun S W sinde trahit pembe renkli tüf. 
Tepe kısmı yol kenandır. 

12) Sarmısaklı civarında gayet geniş saha pembe renkli tüflerle 
kaplıdır. Kalınlıkları 8- ıo m. kadardır. Bu tüflerin rezerv sahası çok 
geniş olup işlenebilecek durumdadır. Sarmısaklı istasyonuna 4 km. SW 
sında da olup demir yoluna olan mesafesi 400 m. kadardır. 

ı3) Gayrikan ve Tuzhisar mevkiinde 25 m. kadar kalınlığa haiz 
ve 3 - 4 km. uzunluktaki bir salıayı kaplıyan beyaz renkli tüf. 

ı4) ı3 No. dan 500 m. daha aşağıda gri bej renkli tüf. Takriben 
500 m. yükseklikteki mesafeyi kaplıyan tepe (Nato telefon hattının al
tındadır). 

ı5) Demir yolunun sağ tarafında Gayrikandan ı.5 km. aşağıda 

eflatun pembemsi renkli nümune. 

16) Kayseri Sivas şosesinin ı5 km. sinde yolun sağ kenarında 
pembe renkli tahavvül etmiş tüf. ı -2 km. kadar devam ediyor. 

ı 7) Tombak köyünün 500 m. lik tepe kısmından alınan nümune. 

ı8) Develi yolunun Hacılar mevkiinde (dere içinden yola uzak
lığı takriben 2 km. kadardır) alınan nümune. 

ı9) Şahmelek köyünün tepe kısmı yolun sol üst kısmında takri
ben 300 m. mesafede alınan nümune. 

20) Şahmelek köyünün dışında 300 m. mesafede pembe renkli 
nümune. 

2ı) Pusatlı - Şahmelek arası Bozuk köy yolunun üzerinde takri
ben bir kaç km. kadar devam eden pembe renkli tüf. 

22) Tomarza-Kayseri yolunun 22 km. civarında pembe renkli, 
tabaka halinde, yer yer gri renkli, tahallül etmiş tüf. 

23) Mustafa paşa- Ürgüp ovası yol üzerinde pembe renkli ta
ha vvül etmiş tüf. 

24) Nevşehir- Ürgüp ovasının, yolun iki tarafında açık renkli tüf. 
Rezerv sahası geniştir. 

25) Nevşehir- Ürgüp yolunda, her iki tarafında pembe renkte tüf. 
Rezerv sahası geniştir. 

26) Avanos- Ürgüp arasında yolun sol tarafında beyaz renkte tüf. 
Takriben 500 m. civarındadır. 

27) ürgüp yolunun sağında Karlık ve Taban köyü arasında pem
be renkte tüf. Rezerv sahası çok geniştir. 
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28) Ürgüp- Kayseri yolu üzerinde vali çeşmesi civarında pembe 
renkte tüf. 

29 - 30 - 31) Kayseri - Talas nahiyesi arkası Darevek mevkii taş 
ocaklarından alınan iki çeşit nümune. 

32- 33) Kayseri- Ankara asfaltı üzerinde 40 km. civarında Him-
metdede köyü yakınlarında beyaz ve pembe renkli tüf. 

34) Kayseri- İncesu yolunda hafif pembemsi renkli tüf. 

35) Erciyes eteklerinden muhtelif cins tüf. 

Bu nümunelerin bir kısmı üzerinde detay Petrografik etüd yapıl

mış ve neticeleri ilişik raporda verilmiştir. 

m. KAYSERİ TRASLARININ PETROGRAFİK ETÜDÜ 

Nüınune 

24 

N o. Nümunenin Cinsi Petrograiık Tayin 

22 Tras (Trahit tüfü) Nümune pembe renklidir. Esas kıs-

mı cam teşkil etmektedir. Az miktarda 
cam içerisine serpilmiş mikrokristaller 
mevcuttur. Fenakristalleri plagioklas, au
git ve hiperstendir. Plagioklaslar olduk
ça iri kristaller halinde olup albit ikizleri 
mevcuttur. AJbit ikizlerine göre kristalle
rin azami sönme açıları 20 - 40° arasın

dadır. Terkip asit ile bazik labrodor ara
sında değişmektedir. Bir kısım plagioklas
lar ise kimyasal terkibin değişikliği yü
zünden merkezi kısım çembere nazaran 
daha bazik olup zon yapısı göstermekte
dir. Nümunenin bazı kısımlarmda yer yer 
serpilmiş çok az miktarda kalsitleşme 

mevcuttur. Nümunenin diğer mineralle
rinden hipersten çok az ve küçük kristal
ler halindedir. Etrafı hematitleşmiş bir 
tek augit kristaJi vardır. 

Opak mineral (hematit) oldukça iri 
taneler halinde yer yer görülmektedir. Nü
mune içerisinde bazalt ve silisifiye olmuş 
çok küçük tanelere rastlanmaktadır. Bun
lar muhtemelen farklı fazdaki volkanik 



NUmune 
No. Nüınunenin Cinsi Petrografik Tayin 

püskürmeler neticesi nümuneye karışmış
tır. 

Minerallerin mikroskopta göz ile tak
ribi olarak % nisbetleri : 

Bazalt tane 
Plagioklas 
Augit 
Hipersten 
Silisiliye tane 
Opak mineral 
Esas kısım 
Kalsit 

% 2 
% 35 
% 1 
% 1 
% 3 
% 10 
% 45 
% 3 

32 Tras (Trahit tüfü) Gri renklidir. Esas kısım mikrokris-
talind.ir Fenakristalleri azdır. Yer yer 
boşluklar mevcuttur. Bazı boşlukların et
rafını plagioklas ve az miktarda kuars 
küçük kristallerinin çevrelediği görülmek
tedir. Fenakristalleri plagioklas ve biotit
tir. Plagioklaslar zon yapısı ve ikiz la
melleri göstermektedir. Bazik plagioklas
lardır. Biotit küçük kristalleri taşın her 
tarafına yer yer dağılmıştır . Opak mine
ral püskürtülmüş gibi taşın her tarafına 
serpilmiş olmakla beraber iri taneler ha
linde mevcuttur. 

Minerallerin mikroskopta göz ile tak
ribi olarak % nisbetleri 

Plagioklas % 25 
Augit % 5 
Biotit % 5 
Opak mineraJ % 5 
Esas kısım %60 

27 Tras (Trahit tüfü) Açık pembe renklidir. Fenakristalle-
rini plagioklas, biotit teşkil etmektedir. 
Plagioklaslar oldukça iri kristaller halin
de olup zon yapısı ve albit ikizleri göster
mektedir. 
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Nüınune 

26 

N o. Nüınunenin Cinsi Petrografik Tayin 

Biotit kahverengidir. Pleokrik ve ha
riz dilinimlidir. Oldukça iri kristaller ha
linde bulunmaktadır. Taşın esas kısmı 
camdır. Cam maddesi arasında yer yer 
kalsitleşme ve mikrokristalin halinde pla
gioklasa da rastlanmaktadır. Opak mine
ral mevcuttur. 

Minerallerin mikroskopta göz ile tak
ribi olarak % nisbetleri : 

Plagioklas 
Biotit 
Opak mineraJ 
Esas kısım 

% 27 
% 15 
% 3 
%55 

11 Tras (Trahit tüfü) Nümune pembe renklidir. Fenokris-
tallerini plagioklas, augit ve hipersten 
teşkil etmektedir. Ayrıca küçük yuvarlak 
taneler halinde bazalta rastlanılır. Opak 
mineral iri taneler halinde olmakla bera
ber taşın her tarafına püskürtülmüş va
ziyette mikro taneler halinde bulunmak
tadır. Plagioklas fenokristalleri iri ve ufak 
taneler halindedir. Esas kısmı kriptokris
talin ve camdır. Esas kısmın kristalleri 
plagioklas, augit ve hiperstendir. Esas kı
sımda az miktarda kalsitleşme görülmek
tedir. 

Minerallerin takribi olarak mikros
kopta göz ile % nisbetleri : 

Plagioklas 
Augit 
Opak mineral 
Esas kısım 

%30 
% 5 
% 5 
% 60 

30 Tras (Trahit tüfü) Nümune gri renklidir. Fenokristalle-
ri plagioklas ve hiperstendir. Hipersten 
fenokristalleri plagioklaşlara nazaran da
ha küçük kristalli ve daha az miktardadır. 
Plagioklaslar Andesin labrodordur. Esas 



Nüınune 

N o. Nüınunenin Cinsi Petrogra:fık Tayin 

kısımda plagioklas ve piroksen mikrokris
talleri vardır. 

Opak mineral çok fazla miktarda ta
şın her tarafına püskürtülmüş vaziyette 
bir kaç tanede iri taneler halinde mev
cuttur. 

Minerallerin takribi olarak mikros
kopta göz ile % nisbetleri : 

Plagioklas 
Hipersten 
Opak mineral 
Esas kısım 

% 30 
% 10 
% 10 
% 50 

31 Tras (Trahit tüfü) Nümune gri renk.lidir. Fenokri.stal-
ler üst taraftaki nümunelere nazaran bi
raz daha azdır. Esas kısım daha fazladır. 
Fenakristallerini plagioklas sanidin ve pi
roksen teşkil etmektedir. Plagioklaslar 
Andesindir. Piroksenleri, rombik pirok
senlerden hiperste?I ve bronzittir. 

Bronzit iri kristaller, hipersten ise 
daha küçük kristaller halindedir. Esas kı
sım mikrokristalindir. Opak mineral iri 
taneler halinde ve taşın her tarafına püs
kürtülmüş vaziyettedir. 

Minerallerin takribi olarak mikros· 
kopta göz ile % nisbetleri : 

Plagioklas % 20 
Sanidin % 5 
Bronzit % 5 
Hipersten % 4 
Opak mineral % 6 
Esas kısım % 60 

2 Tras (Trahit tüfü) Nümune açık pembe renklidir. Fenok-
ristalleri oldukça azdır. Fenakristallerini 
plagioklas ve biotit teşkil etmektedir. Pla
gioklaslar andesin olup ikiz lamelleri gös-
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Nüınune 

N o. Nüınunenin Cinsi Petrografik Tayin 

termektedir. Biotit pleokrik ve dilinimli
dir. Bazı kristalleri ise tahallü etmiştir. 

Az miktarda opak mineral vardır. Esas 
kısmı camdır. Yer yer mikrokristallere 
rastlanmaktadır. 

Minerallerin takribi olarak mikros
kopta göz ile % nisbetleri : 

Plagioklas 
Biotit 
Opak mineral 
Esas kısım 

% 14 
% ll 
% 5 
% 70 

20 Tras (Trahit tüfü) Nümune koyu pembe renklidir. Fe-
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nokrista,lleri çok fazladır. Esas kısım da
ha azdır. Fenakristallerini plagioklas ve 
piroksen teşkil etmektedir. Plagioklaslar 
albit ikizli bazik plagioklas (Andesin Lab
radordur) Piroksenleri rombik ve monok
lin piroksendir. Rombik piroksenden Ens
tatit ve hipersten mevcuttur. Monoklin pi
roksenden ise augit, egirin augit ve diop
sit vardır. 

Piroksenler bariz dilinimlidir. Augit
lerde ikiz yüzeyleri müşahede edilmekte
dir. 

Esas kısım camdır. Nümunede çok az 
miktarda opak minerallere rastlarur. Ay
rıca bazalt da mevcuttur. 

Minerallerin takribi olarak mikros-
kopta göz ile % nisbetleri : 

Plagioklaslar % 30 
Diopsit % 5 
Enstatit % 5 
Augit % 10 
Hipersten % 5 
Egirin augit % 5 
Opak mineral % 3 
Esas kısım % 32 
Bazalt tanesi % 5 



Nümune 
No. Nümunenin Cinsi 

29 Tras (Trahit tüfü) 

19 Tras (Trahit tüfü) 

Petrografik T&.yin 

Nümune pembe renklidir. Esas kısım 

tamamiyle camdır. Yalnız bazı kısımların

da çok az miktarda plagioklas mikrokris
talleri mevcuttur. Fenakristalleri oldukça 

küçük taneler halinde olup plagioklaslar 
ve piroksen minerallerinden müteşekkil

dir. Plagioklaslar bazik plagioklas olup 
albit ikizleri vardır. Piroksen az miktar

dadır. 

Monoklin piroksenlerden Diopsit mev
cuttur Bariz dilinimlidir. Opak mineral 

(Hematit) iri taneler halinde olup bazı 

kısımlan limonitleşmiştir. Nümunede az 

miktarda sekonder olarak silisifiye olmuş 
taneler müşahede edilmektedir. 

Minerallerin takribi olarak göz ile 

% nisbetleri 

Plagioklas % 25 

Hipersten % 5 

Opak mineral % 5 

Silisifiye olmuş taneler % 5 
Esas kısım % 60 

Nümune koyu gri renklidir. Esas kı

sım tamamiyle camdır. Fenakristallerini 
plagioklas ve piroksen kristalleri teşkil 

eder. Plagioklaslar albit ikizlerine göre 
ikizlenmiştir. 

Bazik plagioklas olup labrador cinsi

dir. Piroksenler dilinimli ve çok az mik
tarda pleokriktir. Nümunede rombik ve 
monoklin piroksen bulunmaktadır. Rom
bik piroksenden ise bariz ikiz yüzeyli au
git vardır. Nümunede yer yer bazalt par-
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Nüınune 

No. Nü.munenin Cinsi Petrografik Tayin 

çalarına rastlanır. O pak mineral iri tane

leri halinde mevcuttur. 

Minerallerin takribi olarak mikros

kopta göz ile % nisbetleri : 

Plagioklas % 30 
Augit % 3 
Hipersten % 3 
Opak mineral % 6 
Esas kısım % 55 
Bazalt taneleri % 5 

16 Tras (Trahit tüfü) Nümune beyaz renklidir. Fenakristal-
leri plagioklas ve augittir. 

Plagioklaslar iri kristaller halinde 

olup bazik plagiokılas (labrador) dur. Bir 

kısmı albit ikizli bir kısmı ise zon yapılı

dır. Esas kısım camdır. Opak mineral 

yer yer taşın her tarafına dağılmıştır. 

Minerallerin takribi olarak göz ile % 
nisbetleri : 

Plagioklas 

Au git 

Opak mineral 

Esas kısım 

% 35 

% 10 

% 5 

% 50 

N O T : 1) H er nümuneden iki tane plakmens yapılmıştır. Petrografik neticeler 
iki plakmens üzerinden ortalama olarak verilmiştir. 
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2) Minera llerin % nisbetleri (İntegrasyon masası) ll.leti olmadı~ için m!k
roskopta göz ile tahmin! olarak verilmiştir. 

3) Plagioklasların : An % si, optik açısı ve karakteri, 1kizlenme kanunla
n (F edorof masası- Üniversal döner masa) Aleti olmadıg-mdan mikros
kopta m uayyen kristal k esitleri ile yapılan ölçülerle t esbit ed1lm1ştir. 



Yukarıda verilen donelere göre kıymetlendirilen traslar birkaç se
nedenberi çimento fabrikalannda muvaffakiyetle kullanılmaktadır. Ço
rum Çimento Fabrikalan % 30'a kadar tras ilavesi ile bir taraftan fab
rikaların kapasitelerini arttırıp çimentoyu ucuza mal ettikleri gibi bir 
taraftan da memleket çapında istihsal edilen çimento miktarını arttı

rarak Türkiye'nin hali hazırdaki çimento ihtiyacının önemli bir kısmı
nı sağlamakta ve dışardan ithal edilen çimentolar için döviz sarfına 

mümkün mertebe mani olmaktadır. 

31 



I:Wsume: 

L'augmentation de l'emploie du beton a incitee les chercheurs a 
ameliorer et rendre plus economique les materiaux de construction. 

Le plus employees des matieres additives est la pouzzolane, 

Les recherches ant montrees que l'addition de la pouzzolane au 
ciment augmente Jes proprietes chimiques et mechaniques de ce dernier, 
La chaleur d'hydratation diminue, ainsi que sa permeabilite. n devient 
moins alterable aux actions du gel. Le prix de revient est plus interes
sant. 

Pour les pouzzolanes de Kayseri nous avans fait des recherches 
petrografiques dans nos laharataires et nous avans determine la reserve 
de pouzzolane a Kayseri. 
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Bitümlü Sathi Kaplamaların Tersiyer Sulama 
Kanallarında Otlanmayı Önlediğine 

Ait Bir Etüt 

Yazan: 

Abdülkadir SARIGlJL 

Kimya Y. Müh. 

Mart 1964 DSl Baş Mühendisleri Seminerinde tersiyer kanallann 
otlanma sebebiyle hidrolik özelliklerini kaybettiği; hatta atların uzun 
müddet yaşadığı, dolayısiyle civarlarındaki hayvanların hücumuna uğ
radığı ve kanallann kaybolacak kadar hasar gördüğü umumi bir prob
lem olarak ortaya konmuştur. 

Bu sebeple, bitümlü kaplama tatbikat araştırmalarırnız sırasında 

etüt edilen, mevzu ile ilgili olumlu neticelerin açıklanmasında ekonomik 
bir fayda sağlanabilir. 

Etüt ve Gözlemler : 

1962 yılında DSİ ll. Bölge Adala Sağ Sahil Sulaması Y2 - 34 Tersi
yeri S - 2 tipi bitüınlü kaplama tatbikatı. Kaplama Demir Köprü Bara
jındaki talebe uymıyan bitüm tipleri ve bahçıvan el süzgeçleriyle yapıl
mıştır. 50 şer metrelik şeritlerden ekonomik faktörler değiştirilerek 

300 m. tul kaplanmıştır. Ekonomik faktörler : Zeminin sıkıştınlmadan 
veya sıkıştırılarak kaplanması; m2 ye bitüm miktarlan; kaplamayı bo
zacak kaplama altı nebatlan için sterilize edilen veya edilmemiş husus
lardır. (1) 

özellikle hangi şartlarda kaplamanın nebatlanmaya imkan verdiği 
neticelerinden bahsedilecektir. 

Tabii şartlarına terkedilmiş kaplamanın bir yıl sonraki etüdün de, 
altı sterilize edilmşi ve edilmemiş kısımlarından çıkan ot kesafetinin ay
nı; kaplanmamış kısımdaki otlanmıya nisbetle % 80 fayda sağladığı 

gözlem ve deneyle tesbit edilmiştir. Kaplamayı patıatmış gibi görünen 
ayrık otunun da aslında, işçilik hatasının bulunduğu yerlerden çıktığı 

anlaşılmıştır. 

(1) İzmir Ziraı Mücadele Bölge Müdürlüg-ü tavsiyesine göre Gramevin müstah
zarı kullanılmı§tır. 
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1963 yılında aynı Y2'nin 1 inci tersiyeri kaplamasından konu daha 
dikkatle ele alınmıştır. Kendini tutamıyan, tabii drenajlı topraktaki bu 

kanal bir yıl önce kerpiç çamuru ile kaplanmış; üstüne S- 2 tipi bitümlü 
bir kaplama yapılmıştır. Kanalın, banketi üzerine kil yığılmış olan kıs

mında ve şevin sızdırma eğrisinin kanal seviyesine kadar olan yerinde 

otlanmanın mevcut olduğu, buna rağmen karşı şevde ve kanalın kil yı

ğılmamış olan kısmında otlanmanın mevcut olmadığı tesbit edilmiştir. 

Bu gözlem ve .deneylerden aşağıdaki sonucu çıkartmak kabildir. 

Yabani otlar ve diğer bitkiler, müsait gelişme şartlan bulurlarsa, 

kaplama için önemli bir tehlike meydana getirirler. 

Bu şartlar: 

1 - Kaplanacak zemin toprağına ot tohumları veya daimi bitki

kilerin kökleri karışmış , olursa; 

2 - Toprağın rutubet derecesi tohumların veya köklerin yerleşme

sine müsaitse; 

3 - Toprağın ısı derecesi bitkilerin gelişme devrelerine uygun ge

lirse; 

Bu şartlardan birinin bulunmayışı, bitkilerin sebep olacağı zararı 

ortadan kaldırmaktır. Fakat her üç şartın bir arada dengede bulunma

siyle bitkiler kaplama aralarından fışkıracaktır. Bu şartların buluna

cağı hallerde kaplama altı toprağının sterilize edilmesi lAzımdır. 

Şimdi bu prensipierin tersiyer kanallardaki özel durumunu inceli

yelim: 

Bilindiği gibi tersiyer kanallar drenaj hendeğinin tarla zeminine 

aktarılan toprağında teknik ve fenni şartlarına göre, zeminden 30 - 50 

cm. yükseklikte inşa edilmektedir. (Şema No. 1.) S- 2 bitümlü kapla

ma ile kaplanmış böyle bir kanalı ele alalım. (2) Yukandaki denge sart

lannı ayrı ayrı araştıralım : 

(2) S- 2 tipi bittirnlü kaplama başka bir yazunızda detayları lle tanıtılacaktır. 

Şema No. ı de kısaca izah edilmiştir. 
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Birinci şart : Zemin toprağına ot tohumları veya daimi bitki kök

lerinin karışması ihtimali. Kanalın inşaat şekli dolayısiyle, drenaj hen

değinin zeminden ortalama 2 m. derinlikteki toprağından istifade edil

mektedir. Şu halde bu ihtimal çok zayıftır. Yeni inşa edilmiş, henüz ser

vise alınmamış tersiyer kanallar yığına toprak üzerinde açılmış oldu

ğundan kanal satıhlarında yukarıda bahsedilen ot kökleri ve bitkisel 

toprağın bulunması ihtimali çok zayıf olmaktadır. Hizmetten sonraki 

otlanmalar, kuvvetli bir ihtimalle, etraftan herhangi suretle kanal ze
minine gelen, tohum ve köklerdir. Halbuki, bitümlü kaplamalar tohum 

ve köklerin yerleşmesine imkan vermez. 

İkinci şart: Toprağın rutubet derecesinin tohumların veya kök

lerin yerleşmesine müsait olma ihtimali. Kanal tarla zemininden 30-50 
cm. yükseğe inşa edilmektedir. Tersiyer kanalların bitişiğinde 2 m. de-

rinliğinde drenaj hendeği mevcuttur. 

Kanalın ıslak sathı da tamamen geçirimsiz olarak kaplanmıştır. 

Bu şartlar altında, kanal zemininin su alma ve rutubetlenme ihtimali 
yok gibidir. !nşaat esnasındaki sıkıştırma ve kanalın kendi ağırlığı ile 

tarladan emeceği elektro osmotik ve kapiler su, tarla sulamasından sı

zacak sular, drenaj hendeği yanısıra zeminde ne miktarda kalabilir? 

Deneyin gösterdiğine göre ot gelişmesine kifayet edecek miktarda su 

kalınamaktadır. 

Üçüncü şart : Toprağın ısı derecesinin bitkilerin gelişme devrele

rine uygun olması ihtimali. Bu kanallarda etrafına nazaran hacme göre 
alan genişliği sebebiyle bir ısı dengesizliği mevcuttur. Ot gelişmesi için, 

bu aleyhte bir faktör olmaktadır. 

Yukarıdaki şartların, etkin faktörlerin yanı sıra, S - 2 bitümlü kap
lamanında otlanmayı önlediğini kat'i olarak söyleyebiliriz. Y2 - 34 ter
siyerinde tabanın sıfıra çıktığı çayırlık yerdeki ayrık, saz, sirken gibi 

yabani otların kaplama üstüne çıkamadığı tesbit edilmiştir. (Fotoğraf 

3- 4). Ayrıca bitümün bünyesinde mevcut asfaltogen asitler, kükürt; 

asit ve baz tesirlerine karşı mukavemeti; yapışkan oluşu; ışığı geçirme

mesi, de lehte etkin faktörlerdir. 

Gözlem ve deneyler de esasen bu açıklamayı teyit etmektedir. 
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SONUÇ: 

1 - Tersiyer kanallardaki atıanınayı önlemek için, S - 2 tipi bitümlü 
kaplama uygun olabilir. 

2 - Tersiyer kanallardaki atların kimyevi maddelerle sterilizasyonu ma
liyeti ile, S- 2 tipi bitümlü kaplama maliyeti mukayese edilebilir. 
Bitümlü kaplamanın daha ekonomik olduğu söylenebilir. 

3 - Tersiyer kanalları S - 2 tipi bitüm kaplamakla ayrıca, devamlı ba
kım masrafından, su zayiatlarından, her sene yapılması gereken 
ot mücadelesinden ve hidrolik mükemmeliyetinden de ekonomi 
sağlanabilir. 

TAVSiYELER: 

1 - Kimyevi maddelerle ot mücadelesi 28 krş/m2 olarak verilmek
tedir. (3). S- 2 tipi bitümlü kaplama maliyeti 120 -140 krş/m2 dir. 
( 4). Buna göre bitümlü kaplama yalnızca otlanma bakımından takriben 
beş yılda kendini amorti etmektedir. S- 2 tipi bitümlü kaplamanın ömrü, 
literatüre göre asgari ondört yıldır. Bu ömür memleketimizdeki Kara
yolları tatbikatında on yıl olarak tesbit edilmiştir ki bu, yolun taban 
suyu, yağmur, kar suları, buz ve nihayet trafiğin bozucu, aşındırıcı 

tesirine devamlı mukavemeti olmaktadır. Tersiyer kanallarda bu fak
törlerin çok az miktarı mevcuttur. 

Tersiyer kanallarda beş yıl süre ile yapılacak kimyevi maddelerle 
ot mücadele masraflarını, S - 2 tipi bitümlü kaplamaya yatırıp, diğer 

ekonomik tasarrufları sağlamak kabildir. 

2 - T ersiyer kanallar inşaatını S- 2 tipi bitümlü kaplamalarla bir
likte projelendirmek ve yapmak en uygun, en ekonomik hal olmaktadır. 

(3) İsmail Baykal' ın DS! II. Bölge Tatbikatları olarak serninere verdiği nottan 
alınmıştır. 

(4) Araştırma Dairesi Başkanlığının DS! II. Bölge Bltümlü kaplama tatbikat 
Araştırmalarından alınmıştır. 

( 4) Araştırma Da iresi Başkanlığının DS! II. Bölge Bitilmlü kaplama tatbikat 
Araştırmalarından alınmıştır. Karayolları tatbikatında dört yıllık istatistik 
ortalamasına göre, mübayaa ve nakliye dahil mallyet 100 Krş/m2 dir. 

36 



Fotoğraf No.: 2 
Fotog-raf 2 deki nümune ayrık kö
künün kaplama altındaki durumu
nu tesbit etmektedir. Kökün, bitü
mün kaplama zeminine temas et
medig-i yerleri takip edip, kaplama
nın 1/ 10 mm. aralık kaldıg-ı yer
den kaplama üstüne çıktıg-ı açık ola
rak görülmektedir. Kök geliştikçe 

kaplamayı yana dog-ru Itmiştir. Bu 
durum el süzgeçlerlyle yapılan kap
lamadaki işçilik hatasından olmuştur 

Fotoğraf No. : ı 

3 - 2 tipi bitümlü kaplamanın % 20 
nisbette etianan kısmından alınan 

ve kaplamayı patıatmış gibi görü
nen bir aynk otu. Nümune 2.5 cm. 
Y. Çap, 10 cm. derinlikten alın

mıştır. Bu kadar satıhta yalnız bir 
ayrık görülmektedir. A işaretli ay-
rık kökünün kaplama altındaki 

kısmıdır. 
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Fotoğraf No. : 4 

Fotoğraf No. : S 

Kovalık arazideki bu tersiyer kanal 
tabakanın çıktıg-J çayırlık yerdeki 
kaplamasından alınan 2,5 cm. ya
rıçap, 10 cm. derinlikteki nümune. 
Kamış, sirken, ayrık kökleri kuv
vet ve kesafeti görünmektedir. Bu
na rag-men bitümlü kaplama üstü
ne çıkamadıkları tesbit edilmekte
dir. A işaretH kamış kökü kapla-

mayı delememiştir. 

Kanal tabanının sı!ıra çıktıg-ı çayır

lık kısım kaplamasından aynı eb'
atlarda bir ba§ka nümune A, B lle 
Işaret edilen, nümune kabının kes
tlg-l saz kökleri. Kaplamaya yakın
Iıg-ı ve buna rag-men kaplamaya za
rar veremedig-l tesbit edilmektedir. 
Diğer ayrık kökleri kesafeti de 

görülmektedir. 



'rhis report deals with the effectiveness of asphaltic surface treat
ments against herbicides in invent canals. 

Investigation was achieved in Adala and the treatment with the 
type S - 2 was found more economical than chemical sterilization. 
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