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~EYŞEHiR GÖLÜ - MANAVGAT IRMA~I 
· iLiŞKiSi ( *) 

Ttırlıan ACATAT Dr. Y. Mtlh. 

DSİ Araştırma Dairesi 

OZET 

Beyşehir gölü Türkiyenin büyük göllerinden biridir. Karstik Toros 
dağlannın kuzey yamaçlan üzerinde bulunan Beyşehir Gölünün, Akdeni
ze akan Manavgat ırmağını besiernekte olduğu bu asnn başından 'beri id
dia edilegelmiş fakat deneysel olarak isbat olunamarruştır. Manavgat ır
mağının havzaya yağan yağınura nisbette gösterdiği büyük miJctardaki 
akışin esasen başka şekil~e izahı mümkün olamamaktadır. 

Makalede önce Beyşehir gölü ve civan anlatılmış sonra hesapla Bey
şehir gölünün Manavgat ırmağını beslernesi lazım geldiği gösterilmiştir. 

Tabii trityum konsantrasyonundan hareketle Viyana Atom Enerjisi Ajan

sı tarafında~?- yürütülmekte olan araştırmaya da değinilmiş ve şimdiye ka

dar elde edilen neticeler izah edilmiştir. 

Beyşehir gölü ile Manavgat ırmağının çıkış noktası olan Roma kay-

naklan arasındaki mesafenin 100 Klın. ve kot farkının 1000 m. civarında • 

olduğu düşünülürse mevzuun deneysel etüdünün güçlüğü kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. 

Nihayet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün BeyŞehir gölünün su
larını Konya kapalı havzasına aktarma projesi Elektrik İşleri Etüd !da
resi Genel Direktörlüğünün Manavgat üzerinde etüd etmekte olduğu ener
ji maksatlı büyük baraj projesi mevzuunda güçlerini birleştirmeleri lazım 
geldiğine işaret olunmuştur. 

(*) Relatlon between Beyııehir lake ane! lılanavgat Rlver. 

1 



SYNOPSIS 

THE RELATION BETWEEN LAKE BEYŞEHİR 

AND RIVER MANAVGAT 

Lake Beyşahir is one of the great lakes of Turkey. It stands on the 
north slope of Karstik Toros Mountains and is beleived, up to date, that 
it feeds River Manavgat which flows to Akdeniz. (Mediterranean Sea) 
However this has not been proved experimentally. Yet, the great amount 
of flovw, in function of rain that falls to this region, has no other 
explanation whatsoever. 

In the article, first Lake Beyşehir and it's outskirts are explained, 
then it is shown by cakulation that Lake Beyşehir must feed River Ma
navgat. Also, the research contiuned by the Atomic Energy Commision, 
Vienna on «Natural Tritium Concentration» is mentioned and the results 
obtained by now, is explanined. If we take into consideration that the 
distance between Lake Beyşehir and origin of Riv~r Manavgat is appro
ximately 100 km. and the level difference is 1000 m. it will be obvious 
how hard it is to study the subject experimentally. 

Finally, it is pointed out that General Directorate of State Hydrau
lic Works (DSİ), on it' s project of transferring the water of Lake Bey
şehir to Konya Plain and Electrlcal Power Resources Survey and Deve
lopement Administration (EIEI) ~ho works on the project of a great 
Dam with a purpose of Energy on Manavgat, should cooperate. 
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ı. - GİRİŞ : 

Beyşehir gölü, 'liirkiye gölleri arasında büyüklük bakımından üçün
cü sıradadır. Göl 1898 senelerinde başlıyan Beyşehir regülatörü ve Çumra 
sulaması inşaatı . esnasında dikkati çekmiş ve büyük bir su potansiyeline 
sahip olduğu iddia edilmiştir. Bu mevzuda en eski rapor Berlin, 
«3/Ekim/ 1908 tarihli Konya ovası sulaması hakkında bir etüd» ismini ta
şıyan Geheiman, Obevbaurat ve Gerharnt tarafından yazılmış olan rapor
dur. 

Bu tarihten sonra mevzu pek çok raporlara konu olmuş fakat hemen 
her rapor farklı değerlere varmıştır. 

Beyşehir gölünden bir kaçak olduğu bugün artık katiyetle bilinmek
tedir. Fakat bu kaçağın miktan ve nereleri beslediği hala münakaşa ko
nusudur. Mevzu münakaşa konusu olmakta devam etmektedir, çünkü her 
şeyden önce göle giren sulan tam olarak belirlemek çok zordur. Diğer ta
raftan k'açaklann mesela Manavgat çayını beslediği kabul edilse aradaki 
mesafe 100 klm. nin üzerindedir. Böyle olunca münasebetin deneyle gös
terilmesi hemen hemen imkansız hale gelmekte veya çok kalabalık bir 
ekip ve uzun süre ile büyük miktarda malzeme istemektedir. 

Diğer taraftan Beyşehir gölünün durumu günden güne ehemmiyet 
kazanmaktadır. Beyşehir gölünün su potansiyeli tam olarak belirlenebi
lirse DSİ gölden faydalanarak Konya ovasının hemen tamamının sulan
masına imkan verecek bir proje üzerinde çalışmakta ve hazırlanan istik
şaf raporuna göre takriben 1.5 milyarlık bir yatırım öngörülmektedir. 
Projenin rantabilitesi 3.27 dir. 

Diğer taraftan ElE İdaresi de Manavgat üzerinde büyük bir barajın 
etüdünde hayli ilerlemiş durumdadır. Bölge de kurulacak aluminyum sa
nayii için gerekli enerjiyi temin edecek olan bu baraj için Manavgat çayı 
üzerinde iki aks düşünülmektedir. 

Fakat Beyşehir gölü ile Manavgat nehri arasında bir ilişki varsa ve 
bunun miktan bazı raporlarda söylendiği gibi 15 - 30 m 3/ sn ye vanyorsa 
iki projenin biribirine tesiri olacak ve su miktarlannın hesabı alt üst ola
bilecek demektir. Eğer DSİ projesi tahakkuk ederse Beyşehir gölünün he
men hemen 2/ 3 ü kurutulmuş olacak ve kaçaklara tamamen mani oluna
caktır ki bu, ~ğer ilişki Qrtaya konulabilirse EİE projesinin, kaçak mik
tan kadar su noksanı ile tekrar gözden geçirilmesi manasını taşır. 

2. - BEYŞEHİR GOLO VE CİV ARININ TAKDİMİ 

2.1. - Coğrafi Durum : 

Beyşehir gölü Konya ve Isparta illerine bağlı Beyşehir ve Şarkİka
raağaç ilçeleri arasında bulunur. Beyşehir ilçesi gölün kenarındadır. (Şe
kil 1) . 

Göl batıda Anamos dağı, doğuda Sultan dağları ile sınırlanm1ştır. Ku
zeyindede Şarkikaraağaç ovas1 bulunur. Güneyinde ise Toroslar başlar. 
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Gölün Kuzey batı - Güney doğu doğrultusunda, uzunluğu 40 klın. bu
na dik doğrultudaki eni ise 12-20 klm. arasındadır. 

Göl Beyşehir'de bulunan bir Regülatör ı vasıtasiyle 1124 - 1127 m. 
kotları arasmda kontrol edilebilmektedi:'. Ayni Regül&tör ve uzun bir ka
nalla Beyşehir gölünün sulan Çarşamba çayına verilmekte ve Apa Bara
jmda bir ara depolamadan sonra Çumra sulamasında kullanılmaktadır. 

8[Y$EHIR GOLU. C/VAR/ V.[ 
COGPAFYA HARITASI Y.41!$ ALANI 

···-

! 
... 

t 

--
f '9 ..... f !#M 

Şekil : ı 

Bugün için gölden balıkçılık yoluyla da istifade ediliyorsa da buna 
büyük bir gelir menbaı olarak bakmamak gerekir. 

Gölden son zamanlarda plaj olarak istifade: etmek te düşünülmüş ve 
bir kaç gazino v.s. yapılmış ise de keza bunlarda gayet prlmitif ve mevki 
olarak uygun yere tesis edilmiş değillerdir. 

Gölün Kuzey uçlarındaki sazlıklar gene primitif usullerle işletilmekte 
· ve elde edilen kamışlar dekoratif eşya ve duvar bölmeleri yapılmak üzere 

başka iliere sevkedilmektedir. 

Göl civannın sakinleri, kendi kendilerine !;alışarak küçük köylü el 
sanayiini kurmayı başaran Huğlu köyü müstesna, genellikle hayvancılık 
ve ziraat ile uğraşan fakir halktır. Vadi tabanlannda meyvecilik te geliş
meler kaydetmektedir. 
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2.2. - Jeolojik Durum (1) 

a) Paleojeogra.fik yapı : 

Beyşehir gölü Batı Toros iltivalan arasında Bozkır - Seydişehir -
Beyşehir tektonik depresyon sahası içindedir. Havza üst Neojen devrine 
ait göl sedimanlan ile dolmuştur. Binaenaleyh havzanın göl formasyon
lan teressübatından önce orta Neojen zamanında teşekkül etmiş olması 
icabeder. Neojende Beyşehir Havzasıda dahil civar havzalarının birbirle
riyle irtibatlarının mevcut olduğu söylenebilir. Sonradan muhtemelen 
tektonik hareketlerin tesiri ile havzaları dolduran sular daha ufak küvet
lere çekilmişlerdir. 

b) Yapmal Jeoloji 

Beyşehir gölü sahası, Batı Toros iltivalan arasında yer aldığından 
Toros SUsilelerinin tabi olmuş bulunduğu tektonik tesiriere maruz kal
mıştır. Bu tesirierin tezahürleri formasyonlarda ezilmeler, kırılmalar, 
faylanmalar ve deformasyonlar şeklinde bariz olarak görüldüğü gibi for
masyonlar arasındaki münasebetlerde de mekanik kontaklar, şaryajlar 

halinde kendini gösterir. 

Bölgede Herseniyen ve Alpin arajenizlerinin tesirleri sezilmektedir. 
Poleozoik şist serisi önce Hersenien iltivalanmasının tesirinde kalmış son
radan Alpin orojenizi ile ikinci defa etkilenerek bugünkü litolojiyi kazan
mıştır. Üzerlerine gelen Mesozoik ve daha genç sedimanlada aralarında 

belirgin bir ruskordansın mevcut olmayışı, onlarla birlikte Alpin tektoniz
ması geçirdiğille işaret eder. Nitekim gölün kuzey doğusundaki tabakalı 

kalkerler, üzerinde bulunduğu şistlere uyumlu olarak göle doğru eğimli
dirler. 

Mesozoik - Tersiyer formasyonlan (Neojen sedimanlan hariç) Alpin 
orojenezi ile su yüzüne çıkmışlardır. Bu arajenez tesiriyle kalkerlerde fay 
hatlan boyunca şaryajlı yapılar meydana gelmiştir. Gölün batısındaki 
kalkerler Anamas dağı zirvelerine doğru şaryajlıdır. Keza güney ve gü
neybatıdaki kalkerler de batıya doğru ters fay hatlan boyunca şariye 
olmuşlardır. Kalkerler bu sürüklerneler esnasında kınlıp parçalanarak pek 
ziyade deformasyona uğramışlardır. Böylece karstik hadiselerin inkişa
fına müsait bir zemin hazırlanmıştır. 

Gölün batı kıyısı kuzeyinden güneye faylıdır. Kalker yükseltilerin 
doğuya doğru inkit~a uğraması bu fayın mevcudiyetini barizleştirir. Mez
kfır fayın gölün güneyinden Gemboz Ovasına doğru devam etmesi, ilti
valar arasında sıkışarak daralan tulani bir senklinal koridoruna tekabül 
etmektedir. Gölün güneyindeki Göynüm ve Gemboz ovalan bu dar tula
ni senklinalde karstik tesirlerle inkişaf etmiş birer depresyon muadilidir. 
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Aynca göl içindeki kalker adaların batı kenarlarından geçerek ku
zey- güney istikametinde uzanan ve gölü boylama kateden ikinci bir fa
yın varlığı çok muhtemeldir. İki fay arasında kalan kampartıınan Alpin 
tektonizmasını müteakip Kratojenik safhada tektoniğin en son etkilen
dirdiği ve gölün ortasına doğru uzunlamasına eksen alçalması gösteren 
bir çöküntü sahasına tekabül eder. (Şekil 3) 

c J 

Şekil : S 
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Bu aııada Suğla. ~lü ile Beyşehir gölünün morfolojik ve jenetik ba
kımmdan benzerliklerini belirtmek yerinde olur. Böylece bu iki depres
yonun ilk havza havallsine nazaran daha genç şakuli hareketlerle mey
dana gelmiş birer ünite olduğu daha iyi anlaşılır. Müşterek bir husus iki 
göl kenannın şekli ve derinlik nisbetleridir. Ayrıca Suğla Gölünün kuzey 
babBındaki geniş alüvyal satıh üzerinde dağ rölyefinin birdenbire inkitaa 
uğraması ile bir fay hattının mevcut olduğu ve gölün batı salıili böyun
ca devam ettiği kabul edilebilir. Görülüyorki bütün müşahadeler Beyşe
hir ve · Suğla göllerinin ayni devirde ve ayni tektonik şarttarla meydana 
geldiğini ortaya koymaktadır. 

c) Diğer Müşa.hadeler : 

Bu kısımda göle giren ve çıkan sular mevzuundaki bir müşahade 
ile dikkatleri çekmesi icap eden diğer önemli bir nokta bahis konusu edi
lecektir. 

1) Gölün batı sahilinde Homat burnu ile Hayran arasına düşen bir 
kesimde Şekil 2 de Kaynak - düden olarak gösterilen nokta aslında hem 
kaynak hem de düden olarak çalışan bir boşluktur. Pek çok raporlar da 
bu nokta düden olarak belirtilmiştir. Fakat karların erime zamanianna 
tekabül eden Temmuz sonlarında bu noktanın takriben 1 m3/ sn su getiren 
bir kaynak olarak çalıştığı görülmüştür. Bu durum da şöyle bir mütalaa 
yürtitülebilir. 

A - Adı geçen boşluk aslında büyük bir depo ile irtibatlıdır ve göl 
seviyesi yüksek olduğu sıralarda bu depo, içine su almakta göl alçaldığı 
anda bu suyu geri vermektedir. 

B - Aynen A daki durum mevcuttur fakat depo başka bir mecraa 
boşalmakta, kar erimeleri dolayısiyle depoya gelen su artınca bir mik
tarını gene meçhul mecraa a~.utmakta fazla gelen kısmı ise Beyşehir gö
lüne boşalmaktadır. 

2. ci düşünüş tarzı daha makul görülmektedir çünkü kaynaktan ge
len su gayet berraktır halbuki Beyşehir gölü suları kolloid madde ihtiva 
etmektedir. Eğer geriye gelen sular Beyşehir gölünün kendi suyu olsay
dı su kaliteleri arasında bu kadar bariz fark olmaması icap ederdi. 

2) Diğer enteresan bir durumda, gölün güney batı ucundaki Ka
şa.klı deresinin göle eriştiği noktadaki körfez teşekkülü olayıdır. 

Hakikatte bu dere de civardaki bütün diğer dere1er gibi büyük mik
tarda t eressübat getiren bir deredir. Fakat mesela Yenişar- Bademli, 
Hayran deresinin daha küçük bir dere olmasına rağmen yaptığı alluvial 
koni yanında bu dereninki çok küçüktür. Demekki göl içinde bu yığıntı 
konisinin teşekkülüne mani olan bir hadise cereyan etmektedir. Bu da 
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faylan gösteren Şekil 2 ve derinlikleri gösteren Şekil 3 beraberce müta
ıaa olundukta açıkça ortaya çıkmaktadır. Faylar tam bu derenln altm
dan geçmekte ayni zamanda gölün en derin yerleri de bu civara isabet 
etmektedir. 

Şu halde yığıntı konisinin teşekkülüne mani olan faktör gölün bu 
civardan su kaçırmakta oluşudur. Ancak bu kaçak noktası veya nokta
larının bu günkü imkanlarla tesbiti çok zordur. 

• 2.2.2. - Beyşehir - Manavgat Arasmda Fa.y Uzantılarına Ait Mü-
şahadeler: 

Beyşehir - Manavgat arası da yapı bakımından Beyşehir civarından 
büyük bir fark gösteremez gene hakim yapı karstik kalkerlerdir. Gem
boz potyesine girerken arasından seçilen bir kalker çatıağı Beyşehir 

gölünün batı salıilindeki fayın devamı olarak mütalaa olunabilir. Zaten 
Gemboz potyesi de kuzey güney istikametinde uzunluğu 14 Kim. genişliği 
2 klm. bir çöküntü şeklindedir. Polye kışları suyla dolmakta yaz başla-

Şeku : 4 
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dığında sular çekildiği için içinde ziraat yapılmaktadır. Kışlan teşekktil 
eden gölün yaz başlannda kuruması, polyenin güney batı ucundaki sa
yılan 4-5 olan aktif düdenler vasıtasiyle mümkün olmaktadır. Bu dü
denlerden güney batıdan itibaren ikincisine girildiğinde önce 50 m. kadar 
batıya doğru gidilmekte sonra bu koridor kuzey- güney istikametiı}.de 
su akıttığı iyice belli olan ve ilk koridoru dikine kesen takriben 10 m x 10 
m. kesitli daha büyük bir koridora açılmaktadır. Bu koridor içinde 300 m. 
kadar ilerlenmişse de tecbizat kifayetsizliği dolayısiyle sonuna kadar 
gidilememiştir. Ancak bu büyük koridorda güneyden doğru hafif ve ıbk 
bir rüzgann mevcudiyeti çok fazla uzakta olmıyan bir ağzı veya hava. 
hacasım haber vermektedir. 

Ayni jeolojik yapıda olan Eynü havzasında polyeler doğuya doğru 
dönmekte ve fayın Manavgat'a doğru döndüğü intibaını kuvvetlendir
mektedir. (Şekil 4) 

3. - BEYŞEHİR GÖLÜ SU POTANSİYELİ VE KAÇAK MİKTARI
NIN ORTAYA KONULMASI : 

3.1. - Rasatlar ve Diğer Doneler : 

Beyşehir gölü üzerindeki seviye rasatlan regülatörün inşasından 

itibaren başlamaktadır .Bu durumuyla Türkiye'de en eski rasatlan mev
cut olan nadir yerlerden biridir. R asatlar 1905 tarihinden başlamakta 

1916 - 1920 arasında kısa bir müddet inkitadan sonra günümüze kadar 
devam etmektedir. (Şekil 5) 

Buharlaşma rasatlan ise 1953 senesinden beri DSİ ve EİE idare
since ayn ayn yapılmakta ve bulunan değerler bitbirini tutmaktadır. 
Ancak önceden basit buharlaşma kabları içinde yapılan rasatlar 1960 
tan itibaren Class A Pan buharlaşma rasatlarına çevrilmiş olduğundan 
kullanılabilir buharlaşma rasat değerleri 1960 - 1966 arasına inhisar et
mektedir. 

Regülatör vasıtasiyle gölden çekilen sulara ait muntazam kayıtlar 
da mevcuttur. Bu rasatlara göre mesela 1942 - 1965 seneleri arasında, 
gölden senede ortalama olarak 250 x 108 m 5 su çekildiği hesaplanmış

tır. 

Gölün Beslenmesi : 

1. Yağışlar 

2. - Yeraltı suyu hareketleri 
3. - Yerüstü su hareketleri 

ile olmaktadır. Yağışlar buharlaşma rasatlan içinde millahaza edildiğin
den ihmal edilebilir. Yeraltı suyu hareketleri ise daha ziyade gölün batı 
ve güney sahilini çeviren formasyonlar içinde yer almaktadır. Filhakika 
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gölün batı sahilinde köy kuyulan üzerinde yapılan bir çalışma bu is
tik.ametten göle doğru büyük bir akımın mevcut olduğunu ortaya koy
muştur. Ancak zemine ait permeabilite değerleri yerinde ölçilimemiş ol
duğundan bulunan değerlere ihtiyatla bakmak icap eder. 

Yerüstü akımlan ise daha ziyade vahşi karakterde ve bilhassa yaz 
aylannda debileri çok azalan dereler vasıtasiyle vukubulmaktadır. Bu 
cins akımlara ait güvenilebilir rasatlar yoktur. 

Beyşehir gölü yağış alanı 4076 klm2 lik bir sahadır. Göl 1126, ko
tunda 728 klm2 lik bir yüzeye sahiptir ve bu kotta 4198 x 106 m 3 lük 
bir depolama hacmi mevcuttur. Yukarıda da söylendiği üzere, göl sevi
yesi regülatör vasıtasiyle 1124 - 1127 m. kotlan arasında kontrol edile
bilmektedir. 

3.2. - Gölden Kaçan Sulann Hesabı 

Göle giren sulann toplamı tam olarak belirlenemedigi için kaçakların 
hesabında tam bir kesinlik bulunmayacak fakat hesap tarzından da ort:ar 
ya çıkacağı üzere bulunan miktarlar asgariler asgarisini verecektir. 

Kaçan su miktan 
Göldeki hacim azalması 
Buharlaşma kaybı 

Regülatörden çekilen su miktarı 
Göle giren su miktan 

ile gösterilirse gölden kaçan su miktannın 

K = V-B - R + G 

K (m') 
V (m') 
B (m') 
R (m') 
G (m3 ) 

formülü ile hesaplanabileceği malumdur. Şu halde fonnillün sağ tarafın
daki değerlerin tamamen bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunlardan : 

V : Göldeki hacim azalması Şekil 5 te verilmiş olan seviye düşmele
rinin seviye hacim eğrisi vasıtasiyle hacme çevrilmesi ile bu azalma ko
layca hesaplanabilir. 

B : Buharlaşan su miktarı, buharlaşma rasatlarını belli bir katsayı 
ile çarpıp o andaki göl sathına teşmil etmek suretiyle hesaplanabilir. 

R : Regülatörden çekilen su miktan, rasatlar elde olduğu için ko
layca ve emniyetli bir şekilde bulunabilir. 

G : Göle giren su miktan hesabı en zor olan kısımdır. 

Hesap esnasında emniyet tarafında kalmak için G göle giren su mik
tarının asgari olduğu aylan seçip bu miktan sıfır kabul etmekte fayda 
vardır. Böylece hem emniyet tarafında kalınmış olacak hem de hesapla
namayan kısım işlemlerden çıkanlmış olacaktır. Hesap için Ekim ve Ka-

ll 
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sım ayla.nrun seçilmesi daha uygundur. Zira bu aylarda göle ·gerek yeral
tı gerekse yerüstü yollarla gelen sular minimumdur. Ayrıca buharlaşma 
miktan azdır. Sulama bulunmadığı için regülatörden çekilen sular da ya 
yoktur veya gayet azdır. Diğer taraftan Beyşehir gölü seviyeleride sene
nin ilk aylannda yükselmektc sonlarına doğru alçalarak minimumdan 
geçmekte olduğundan hesap yapılan Ekim, Kaeım aylarındaki kaçaklar 
da minimum olacaktır. Şu halde hem giren suların ilimali hem de en al
çak göl seviyesinde hesap yapılması dolayısiyle bulunacak kaçak miktar
lan tam anlamıyle asgariler asgarisi olacaktır. Bu şekilde bulunan değer
lerden 4 tanesi aşağıda görülmektedir. 

Göl Ortalama 
Sene ve Ay Kotu (m) K;ı.çak m 3/ sn 

ı965 Ekim 1125.65 ı2 

ı959 Ekim 1125.32 ı3 

ı957 ~asım 1125.36 ll 
ı950 Kasım 1126.63 27 

Gayet muhtasar olan tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 
kaçakların asgari miktarlan göl kotuna sıkı sıkıya bağlıdır. Ortalamalar
daki takribi ı m. lik yükselme kaçak miktarını derhal 2 misline çıkarabil
mektedir. 

Yukanda yapılan kabuller de gözönüne alınırsa gölden ortalama ola
rak kaçan su miktannın ıs - 20 m3 / sn. civarında olacağını yeter derece 
eroniyetle söyleyebiliriz ki bu da senede ortalama olarak 500 - 600 x ıo~> 

m 3 suya tekabül eder. 

Görüldüğü üzere asgari miktarlada yapılan bir hesap bile kaçak 
olarak muazzam miktarlar vermektedir. Aslında hesap tarzı çok kaba ve 
elde edilen değer çok küçüktür bu miktarın takriben ı milyar metreküp 
olduğu iddia olunu~a fazla mübalağalı bir tahmin yapılmış olmaz. 

3.3 - Beyşehir Gölünile Buharlaşma Kaybı : 

Beyşehir gölünde yapılan buharlaşma rasatlarının oldukça kısa sü
reli olduğu, kullanılabilir değerlerin ı960 - ı966 arasına inhisar ettiği da
ha evvelce belirtilmişti. 

Bununla beraber eldeki bu değerler Konya rasatlan ile korele edile
rek yıllık toplam 'buharlaşmanın ı250 mm. civarında olduğu bulunmuştur. 

Serbest su yüzeyinden buharlaşma için 0,7 katsayısı alınırsa buhar
laşma suretiyle kaybolan miktar, 

ı250 x 0,7 x 740 = 650 x ıos m' .. 
olarak bulunur. 
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Görülüyor ki buharlaşma suretiyle kaybolan su miktan bugtine ka
dar yıllık kullanılan sulama suyumin toplam miktannın 2 mislinden faz
ladır. 

3.4. - Senelik Su Bi.liııçosu : 

önceki paragrafıarda hesaplanan değerlerden hareketle Beyşehir gö
lüne senede giren su miktanın he~aplamak artık mümkündür. Bu miktar 

Kaçaklar 

Buharlaşma 

Regülatörden bırakılan 

600 

+ 

1000 x 108 

650 x 108 

250 x 108 

1,5 - 1.9 X lOg 

olarak bulunur. Gölde depolanmış halde 4,1 x 109 m 3 su bulunduğuna göre 
gölün sulatının takriben 2 - 3 senede bir yenilenmekte olduğu anlaşılır. 

Dikkati çeken diğer bir husus ta kaçak miktarlannın ·ve buharlaşma ka
yıplarının kullamlan suya nisbetle birkaç misli fazla olduğudur. 

4. - BEYŞEHİR OOLV- MANAVGAT lLtŞKtSt ÜZERİNDE DtJŞÜN
.CELER: 

Beyşehir gölünün jeolojik yapısı anlatılırken gölün batı salıili boyun
ca kuzey - güney istikametinde uzçınan fayın Gemboz ve Eynif ovaları
na doğru takip edilebildiği ve eğer kaçaklar mevcutsa bu yolu takip ede
bileceklerine işaret olunmuştur. Böyle bir yolu takip edecek sulann Ma
navgat nehri vadisinden çıkacakları kuvvetle iddia olunabilir. Aynca Ma
navgat nehrindeki akışta bazı anormallikler göstermektedir. Fiiliakika 
Manavgattaki akış, havzaya yağan yağışın takriben 4 misli kadardır. Bu 
miktar bir akış tek başına Manavgat havzasıyla izah olunamıyacağı gibi 
civardaki Suğla, Gemboz, Eynif, Akseki ve Çobankara havzalarındaki 
yağışlarla da izah olunamaz. 

Nitekim yağış toplarr.ının % 80 ninin akışa intikal ettiği kabul edil
se bile şöyle bir tablo düzenlene'bilir : (Şekil6) 

Havza Adı : 

Manavgat 
Gemboz (Kapalı) 

Eynif (Kapalı) 

Akseki + Çobankaya (Kapalı) 
Suğla gölü (Kapalı fakat 
Çarşamba çayına ayağı var) 

14 

Alanı Düşen Yağı§ Akış 

Klm2 mm. 108 m3 

928 

938 
308 

1388 

1280 

1154 
575 

1266 

5100 (Ölçülen) 

925 

460 
1010 

1760 Düden zayiatı 350 
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Böylece bulunan değerlerle bir bilanço yapılırsa 

Gemboz 
Eynif akışlan 
Akseki + Çobankara akışlan 
Suğla gölü düdenlerinden 

Manavgatın kendi yağışları 

Kapalı havzalann ve Manavga'tın toplam akışı 

Demekki Manavgat akışındaki su açığı 

1280x 0.80 

(5100 - 3770) 106 = 1,3 x ıo• 

olmaktadır . 

1oe m s 

925 
460 

1010 
350 

+ 1025 
3770 

Bu açık ise Bey~ehir gölü kaçaklanru bariz bir şekilde izah etmektedir. 

Hesapta Suğla gölü için DSİ istikşaf raporunda bulunan değer ay
nen alınmış diğer kapalı havzalarla M~navgat havzasındaki toplam yağış
lann % 80 inin akışa intikal ettiği ve doğruca Manavgatı beslediği ka
bul olunmuştur ki bu oldukça mübalağalı bir kabuldür. Bu kabullerle 
bile Beyşehir gölünde asgariler asgarisi olarak hesaplanan 600 - 1000 x 
106 m3 ün üzerinde bir değer bulunmuştur. 

Görülüyor ki Beyşehir gölü kaçaklan gözönüne alınmaksızın Manav
gat nehrinde Homa akun istasyonunda ölçülen 5,1 x 10' m' lük senelik 
toplam ortalama akışı izah etmek mümkün değildir. 

5. - Y APlLAN TECRÜBE VE İLERIDE Y APlLACAK TECRVBELE-
RİN PLANLAMASI : . 

Beyşehir gölünde bilhassa Homat burnunun doğu sahillerinde seri 
halinde düdenler mevcuttur. Bu düdenlerden en fazla su çekeninin onu 
temizletilerek uygun bir göl seviyesinde fluoresein ile bir tecrübe yapıl
mıştır. Düden bu göl seviyesinde takriben 350 lt/ sn su çekmekte iken 
enjekte edilen suda eritilmiş fluoresein hemen kayalar arasında kaybol
muştur. 

5.1. De ney İçin Kullanılan Boya : 

Deney için. herbir i birer kiloluk paketler halinde 28 kg. Sodyum Flu
oreEeinat ve 9 kg. Fluoressein kullanılmıştır. FluoresEein tek başına su
da erimediği için Sodyum hidroksit çözeltisi ile deney yerinde muamele 
edilmiş ve Sodyum Fluoresseinat şekline gelmesi sağlanmıştır. Böylece 
elde edilen çözelti toplam olarak takriben 38 kg. Fluoresine denktir. Suda 
eritilmiş olan boya ani olarak düden ağzına döküldüğünde çok kısa za
manda düden içinde kaybolmuştur. 
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5.2. - Bekleme Yerleri ve Numune Alma: 

Fluoresinin çıkması ümidedilen yerler Manavgat ve Köprüçay ol
duğu için bu iki noktada beklenmiştir. Manavgat üzerindeki bekleme yeri 
olarak şelaleden takriben 20 klm. menbada ElE İdaresinin Baraj son
dajları için kurduğu kamp yeri seçilmiştir. Köprüçay - Beyşehir ilişkisinin 

zayıf olduğu bilinmesine rağmen birbirine çok yakın olmalan dolayısiyle 
Köprüçay üzerinde Beşkonak mevkünde de 'bir bekleme istasyonu tesis 
edilmiştir. 

Kontrol aleti Manavgat üzerindeki istasyona monte edilmiş ve ge
rek Manavgattan gerekse Köprüçay'dan alınan numuneler burada kont
rol edilmiştir. 

Beyşehir gölüne boya atıldıktan 2 gün sonra bekleme faaliyeti baş
lamış ve ekipler ilk 20 gün her 2 saatta bir numune almaya dcv~.m et
mişlerdir. Müteakip 20 gün zarfında da her 6 saatte bir numune alınmış 
ve 40 cı günün sonunda deney tatil edilmiştir. 

5.3. - Alınan Numunelerin Kontrolu: 

Alınan su numunelerinde Fluoresein bulunup bulunmadığı Fluotest 
aleti yardımıyle kontrol edilmiştir. Bu alet hem kısa hem de uzun dal
galı ultraviole ışıoları için hassas olup, bu deneyde uzun dalgalı ışın lam
baları ile çalışılmıştır. Aletin sodyum fluoreseinat eriyiklerine karşı has
sasiyet derecesi berrak suda 0.001 mg/ lt dir. Su bulandıkça bu hassasi
yet tabialiyle azalmaktadır. Nehir sularında azda olsa daima bulunan as
kıdaki organik ve inorganik maddeler dolayısiyle bu hassasiyet derece
sini 0.005 mg/ lt olarak almakta fayda vardır. 

Bu durumda atılan 38 kg fluoresein takriben 8 x 106 m 3 su boya
yabilecek ve bu boyanma alet ile kontrol edilebilecektir. Fakat konsant
rasyonu yükseltmek için numunelerin bir kısmının buharlaştırılmasıda 

öngörülürse boyanabilecek su miktarı kolayca 2 misline çıkarılabilir. An
cak buharlaştırma esnasında bazı tortular da hasıl olmakta ve bunlar 
eriyik halde bulunan fluoresini massedebilmektedirler. Bu bakımdan bu
harlaştırma bilhassa kalkerli sularda iyi netice vermemektedir. 

Deneyin 20 ci gününde Köprüçay bulanmış ve alınan numunelerde 
fluoresein ·bulunup bulunmadığı kontrol edilemez ·hale gelmiştir. Bunun 
üzerine numuneler bekletilerek çöktürülmüş ve üstten alınan kısımlar 

buharlaştırılarak % 50 hacme indirilmiş ve kontrola böylece devam 
edilmiştir. 

5.4. - Deneydon Elde Edilen Sonuçlar : 

Deney yapıldığı esnada kaçaklar v.s. hakkında çalışmalar henüz de~ 
vam etmekte olduğundan 38 kg. Fluoreseinin maksada kifayet edeceği 
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tahmin edilmiştir. Fakat hesaplar neticelendiğinde problem bambaşka 
bir durum almışbr. 

Senelik kaçak miktarının takriben 1 x 109 m 3 olduğu gösterilmiştir. 
Bu miktarın yanında aWan boya ile boyanan 8 x 106 m3 miktarındaki su
yun son derece küçük bir yüzde ifade ettiği aşikardır. Dolayısiyle böyle 
bir tecrübeden netice beklememek daha doğru olur. 

Diğer taraftan Beyşehir ile Manavgat arasındaki takriben 100 kim. 
lik mesafe gözönüne alınırsa kaçan suların yeraltında mutlaka gönenme
ler yapacağı ve bunun da kullanılan boyanın konsantrasyonunu düşüre
ceği aşikardır. Aslında sodyum Fluoresinat su içinde zamanla bozulmu
yorsa da bazı kolloid maddeler ve ot kökleri, yosunlar v.s. gibi elemanlar 
tarafından tutulduğu da bir vakıadır. Bu sebeblerden dolayı Beyşehir 

Manavgat ilişkisini ortaya koymak için yapılacak çalışmalarda boya kul
lanılması uygun olmıyacaktır, mesele ancak radyoaktif maddelerle çö
zümlenebilecektir. 

5.5. - neride Yapılacak Çalışmalann PIB.nla.nması : 

Beyşehir Manavgat ilişkisinin ortaya konulması için mutlaka gözö-
nünde tutulması gereken iki nokta vardır. 

a . Mesafenin takriben 100 klın. olduğu 

b. Sellelik kaçak miktarının 0,6 - 1 x 109 m3 civarında bulunduğu. 

Her iki faktör bir arada düşünülünce hem bekleme süresini çok uzun 
(belkide 2 - 3 sene) tutulması hem de kullanılacak radyoaktif madde mik
tarının çok büyük tutulması gerekecektir. 

Bekleme süresi çok uzun olacağı için mutlaka yanianma süresi uzun 
bir radyoaktif madde seçilmesi gerekecektir. Bu da ancak suyun bizzat 
kendisi olan Trityum ile yapılabilir. Zira trityumun hem yanıanma süre
si çok uzundur (12, 26 sene) · hemde su da bir eriyik şeklinde bulunma
dığı için herhangi bir yoğunluk farkı hasıl etmez ve başka yabancı mad
deler tarafından tutulamaz. 

Ancak trityuinun bir radyoaktif madde olduğu ve sağlık bakımından 
bazı tehlikeler arzettiği unutulmamalıdır. 

Trityumun sularda müsaade edilebilir maksimum konsantrasyonu 
- 3 -s 

3 x 10 p. c/ cm3 tür. Bunun % l'i olan 3 x 10 p. c/ cm3 lük bir konsantras-
yonun sağlık bakımından tehlikeli olmıyacağı kabul edilmektedir. Bu du
ruma göre Beyşehir - Manavgat ilişkisinin etüdü için senelik akış mikta· 
nnın 10 da biri mevzuubahs olsa yani 100 x ıo• m 3 suyun trityum muh-

-s 
tevası bakımından 3 x 10 p. cj cm3 seviyesine çıkanlması düşünüise ge-
rekli trityum miktan 3000 curie olacaktır. 
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Dünyada şimdiye kadar sadece Yunanistan'da 400 curie lik bir tat
bikat yapılmış ve 30 kim. lik bir saha içinde düdenlerin münasebeti araş
tırılmıştır. 

Trityum fiatı 1 curie - 50 TL. olduğu için sadece Trityum bedeli 
<>larak bu deneyde 150 000 TL. düşünmek icap edecektir. Fakat daha 
mühimi Manavgat sulannda bol miktarda balık bulunması ve bu suların 
civar kasabalar tarafından kullanılmakta oluşudur. 

Diğer taraftan tabii trityüm dengesinden giderek bir etüt yapmak
ta mümkündür. Halen böyle bir etüt yapılmaktadır ve müteakip bölümün 
mevzuu budur. Suni trityum kullanarak bir deney yapılmaya teşebbüs 

edildiğinde tabii trityum dengesinden giderek yapılmakta olan etüt ta
mamen hükümsüz kalacaktır. 

Şu halde Beyşehir Manavgat ilişkisini ortaya koymak üzere seçil
mesi gereken iki yol vardır. 

1. - Devam etmekte olan ve tabii trityum konsantrasyonunu kon

trol ederek neticeye varmaya çalışan çalışmaya devam etmek ve netice

sini beklemek. 

2. - Çabucak neticeye vanlmak iste~irse bütün sakıncalannı göze 

alıp, gerekli tedbirleride alarak bir an önce lüzumlu trityumu enjekte 

edip Manavgatta devamlı bir kontrol istasyonu kurmaktır. 

6. -BEYŞEHİR GöLÜ VE MANAVGAT ÜZERİNDE DEVAM ET
MEKTE OLAN D1GER ÇALIŞMALAR : 

Üzerinde etütler devam etmekte olan Homa barajının su miktannı 

sağlarnca bilmek ihtiyacında olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi mevzuun 
etüdü için bir jeolog ekibini vazifelendirmiştir. Bu ekip Manavgat - Ho

ma akışlannı etüt ederken mecburen Beyşehir Manavgat ilişkisi üzerinde 

de duracaktır. Ekip henüz yeni işe başlamış olduğu için herhangi bir ne
tice almış değildir. 

Diğer taraftan Viyana Beynelmilel Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 
tarafından Antalya bölgesi için bir çalışma yürütülmektedir. Yukanda 
da değinildiği gibi bu çalışma termonüklee:r infilakler dolayısiyle artan 
tabii trityum konsantrasyonunun zaman içindeki değişimlerini esas al
maktadır. 

Bu usul numune alınacak yerlerin iyi seçilmeleri şartıyla en ucuz 
yoldur. Bu çalışmada şimdiye kadar elde edilen neticeler aşagıd ::ı.dır. 
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' 

Numune 

Alına Yeri 

(1) 

Tarih 

Beyşehir Gölü 914/ 1983 
5/ 11/ 1963 
16/ 7/ 1964 
7/ 10/ 1964 

Manavgat 
(Homa) 

12/ 11/ 1964 
19/ 2/ 1965 
12/ 5/ 1965 

22/ 4/ 1963 
22/ 10/ 1963 

19/ 7/ 1954 
10/ 10/ 1Sô4 
14/ 11/ 1964 

20/ 2/ 1965 
15/ 5/ 1965 

(3) (4) 
(5) (6) (7) (8) 

PPb olarak (2) 

T.U. % O D % O 18 As Br Cr U 

530+ 20 
827 -t-ı o - 14 

1018+ 25 - 14 
922+ 22 3 

1020-t-ı 7 - 5 
700± 16 
834± 21 

684 
715+ 19 - 50 
347± 12 - 48 
142+ 3 - 48 
1C5+ 6 - 47 
394+ 6 
442 + 12 

--- -- -- -- ---

- 0.4 
- 0.6 
+ 1.0 0.3 
+ 0.4 0.3 

- 8.3 

18 0.5 1.8 
49 1.3 3.2 
31 0.5 3.2 

- 8.7 0.05 0.5 1.4 0.9 
- 8.7 2.1 0.7 
- 9.0 0.2 13 2.3 0.8 

Manavgat 22/ 10/ 1963 191+ 10 - 50 - 8.3 
(Şahap-

köprü) 18/ 7/ 1964 349-+-10 - 48 - 8.7 3 4 0.4 

Manavgat 
(Sinanhoca) 

Köprüçay 
(Oluk
köprü) 

22/ 10/ 1963 
18/ 7/ 1964 
20/ 2/ 1965 
15/ 5/ 1965 

20/ 4/ 1963 

24/ 10/ 1963 
19/ 7/ 1964 
9/ 10/ 1964 
22/ 2/ 1965 
15/ 5/ 1965 

176+ 9 - 46 
376± 5 - 53 
419+ 13 
441+ 13 

303 

61± 5 - 46 
115+ 5 - 46 

58+ 3 - 47 
373± 11 
381+ 9 

- 8.6 
- 8.9 3 4 0.2 

- 7.8 
- 7.7 0.5 0.9 1.8 2.0 
- 7.7 0.7 1.7 2.3 1.8 

Bu tabiodada görülebileceği üzere tabii trityum saymalannda (TU), Bey
şehir gö~ünde 1963 - 1964 senelerindeki yüksek konsantrasyonlara muka
bil gerek Manavgat gerekse Köprüçaydaki konsantrasyonlar ancak 1965 
ten itibaren hafifçe bir artma göstermiştir. Buna dayanarak ilişki üzerin
de bir fikir yürütmek fazla cüretkarlık olursa da eğer öir ilişki mevcutsa 
yer altından geçen suyun Beyşehirden kaçtıktan ancak 2 sene sonra Ma
navgattan çıkabildiği söylenebilir. 

Diğer taraftan 3 cü kolonda verilen deuterium ve 4 cü kolonda ve
rilen oksijen 18 konsantrasyonları da büyük ay kınlık göstermektedir. 
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Standart Okyanus suyuna göre düşüklükleri gösteren bu değerler Bey
şehir'de gene yüksek fakat gerek Manavga.t gerekse Köprüçay da çok 
düşüktür. 5, 6, 7 ve 8 ci kolonlarda verilen nadir minerallerden Ar~enik, 
Brom, Krom ve Uranyum analizleri güvenilir hassasiyette olmadığı için 
gözönüne alınmaması daha doğrudur. 

Kısaca söylemek icap ederse ('fU) yani Trityum unitelerinin sayıl
masındaki şüpheli hassasiyet derecesi ve bilhassa Manavgat'ta pek çok 
kaynak bulunduğu halde sulann genellikle toplanarak geçtiği noktaların 
numune alma yeri olarak seçilmesi yukarıda bahsedilen çalışmanın kıy

metini bir miktar azaltmaktadır. Manavgatta her kaynak (hatta küçük 
debililer dahi) bir numune alma yeri olarak seçilmiş olsaydı Beyşehir'

den gelen yüksek tabii trityum konsantrasyonlll suların yakalanması bel
kide mümkün olabilecekti. Çunkü Beyşehir gölünün Manavgat ırmağını 
tam olarak beslediği kabul edilse bile Manavgat'ın kendi havzasından 

gelen sularıda drene etmekte olduğu bir gerçektir. Bu sulan da 2 ye 
ayırmak mümkündür : 

a. Yağışın doğrudan doğruya akışa intikal eden kısmı 
b. - Yağışın yeraltına geçerek sonradan akışa intikal eden kısmı. 

Bu iki bölüm altında toplanan sular genellikle Trityum konsantrasyo
nu bakımından zayıftır. Halbuki Beyşehir gölünde 1963 - 64 te görülen 
yüksek trityum muhtevası suların Manavgata intikali mevzuubahis ise 
Manavgatta ki yağışlar dolayısiyle bu konsantrasyon düşecektir. Kısaca 
söylemek icap ederse bu etüt için alınacak numunelerin çok daha fazla 
noktadan ve çok daha sık olarak alınması icap ederdi. 

Bununla beraber bu çalışmanın şimdilik vardığını kabul edebilece
ğimiz neticelerini doğrulayan bazı müşahadeler de yok değildir. Şekil - 7, 
1942 senesinden bugüne kadar Manavgat ırmağı üzerinde Homa akım 
rasat istasyonunda ölçülen yıllık minimum akışlar, toplam akışlar ve bu
na paralel olarak Beyşehir gölündeki seviyeleri göstermektedir. Beyşehir 
gölünden kaçaklann göl seviyesi ile doğrudan doğruya irtibatlı olduğu 
hipotezi kalbul edildiğinde her üç grafik arasındaki paralellik bilhassa dik
kati çekmektedir. Diğer taraftan şekilde 1, 2, 3, 4 ile işaretlenmiş nokta
lar gözönüne alınırsa Beyşehir gölü seviyelerinin duraklama gösterdiği ve
ya merdiven yaptığı yerlere karşılık takriben 2 sene sonra Homa yıllık 
minimum akışlarında bir duraklama görülmektedir, ve Manavgatta yıllık 
minimum akışların azalıp çoğalma istlkameti Beyşehir gölti seviyelerinin 
değişme istikametinin aynısıdır. 

Şekil 7 üzerinde bilhassa 1953 senesi dikkati çekmektedir. Üstlin ya
ğışlı bir sene olan bu sene içinde Beyşehir göl seviyesi ve buna paralel ola
rak Romadaki toplam akış ve minimum akış grafikleri ani bir yükselme 
göstermektedir. Yıllık minimum akışın yükselmesi bizzat manavgat hav-

21 



~ 
~ 

" 

·. 

ı 
~,-'il_ /28 g;;3) 
~~ • ·-·L 1 2 
1~ ~- ~-- . """·,;, ı ..... , ,.. 

... ,-... ~ \ 1 ,. \ 

___ ,., \ ' \ 1 , , \ 

f . 1\ \ ı 1 \ 

1 "''/' r \ 1(',\ 
65 fi2~. /\ / · \ \s 1

\ ; \ . • ıJ_; ~\ \ 
1 ... 1 ~ i \ ' . •1 1 ~- ı \ 

• ·~~~ - ' 1 \ 
\ 1 2\ \ . ,_, ı ı : \ 

\J '· ·\.!" . . J . ı . \ 
' • ~ c ı """'\. ' ', • , /\ tfiomo 9'"'" 
\ \ .• 

1
v ' \.. ' . ' · ı., • 1 mmlflXJm ak•slor r·-"' \ "" \ 1 , • '. \.,· ., y. \ 1' ' tt') 1 

\ 
t 1 \. \ ı , . 

~- '/ 1 ı ·\ \ ~- \ ,. . f ~· ll' 1 . 
' \ J' \ \_ , , "\ . i"ı · /.Homo toplam rıkış \ . ,......... \ ı \ ll . )(108 \/ ', ·\~ ~.ı \ 3 ., · ı 11. f(Beysehır g<ılsevJyeicn 

\ . ' l .... \. (. ' \ 1 \ ... 
~ '\ F-4, 1 '· 1 : ~ t '\ ~.. '~J:: '\\ i. 1 

\ 
' · .• > .• ..>-· , ' \ ·;; 1 

\ ' ,. ıı . 
1 1 1 f 3 \'14 ~ 4 

' ·• ...... - V~ 
47 48 .ıg 50 !it 52 53 54 65 s'6\'f ·s~ · s~ · 60 'iii ~6~~ e465 5Cnfrer . '• 

55 ı 

4!'J~t126. 

35 

2511125 
;}' 43 44 45 

~· .... 
2 

' 
~ 

Şekil : 7 



zasmdan drene edilen yeraltı suyu ile izah olunabilir. Fakat bu seneyi ta-· 
kiben Beyşehir gölü devamlı olarak alçalırken Romadaki toplam akış 1955 
senesinde yani 2 sen~ sonra ani bir yükseliş göstermektedir ki bu da an
cak ve ancak Beyşehir kaçakları ile izah olunabilir. 

7. - NETiCE VE YAPILAN ÇAUŞMALARIN ELEŞTİRİLMESİ: 

Netice olarak Beyşehir gölü kaçakları ve Beyşehir- Manavgat iliş
kisinin bulunması büyük miktarda sular mevzuubahis olduğu için çok güç, 
dünyada şimdiye kadar etüd edilmemiş derecede büyük bir problemdir. 

Bununla beraber kaçakların mevcudiyetini hesapla göstermek müm
kündür. Buna paralel olarak bir büyük fay hattının var oluşu ve yer yer 
müşahade edilmesi Beyşehir - Manavgat ilişkisini akla getirmekte Manav
gat nehrinde gözlenen üstün miktardaki akış ta ancak Beyşehir kaçak
ları ile izah olunabilmektedir. 

Beyşehir gölü Manavgat ilişkisini bulmak amacıyla yapılmış olan tec
rübe bu vüsat karşısında bir ön tecrübe olmaktan öteye geçememektedir. 

Viyana Milletler arası atom enerjisi ajansı tarafından yürütülmekte 
olan ve tabii trityum konsantrasyonlarına dayanan çalışmanın uzun süre 
devam etmesi norma_ldir, ancak tecrübe için numune alma süresini kısalt
makta ve icabma menbalara kadar giderek numune alma yerlerinin ade
dini çoğaltmakta fayda vardır. 

Mevzuu bir an önce çözümlernek için sun'i trityumdan faydalanıl

ması lazım gelecektir. Bu maksatla önce Viyana Atom enerjisi ajansının 
vardığı ve varahileceği neticeler iyice tartışılmalı, icap ederse bu çalışma 

tatil edilmeli ve gerekli trityum elde edilerek Beyşehir gölünden enjekte 
edilmelidir . 

Buna paralel olarak Gemboz, Eynif, Suğla kapalı havzalarındaki dü
denler üzerinde de çalışma yapılması icap edecektir. 

Tekrar etmek lazımdır ki, problem şimdiye kadar dünyada etüd edil
memiş büyüklükte bir porblemdir ve neticesi hem DSİ hemde EİE projesini 
etkileyebilecektir. Bu sebepten her iki idarenin etüt mevzuunda güçlerini 
tam olarak birleştirmesi ve suyun hangi tarafta kullanılmasının daha ran
tabl olacağını açıklıkla ortaya koymaları icap eder. 

Şu anda DSİ Konya kapalı havza etüdünü bir Amerikalı firmaya iha
le etmiş, EİE ise Manavgat menbaları ve daha kuzeydeki su kaynakları
mn etüdünü bir hidrojeologlar grubuna havale etmiş durumdadır. DSİ nin 
Konya Planlama Grup Arnirliği ise çok zayıf bir kadroya sahiptir. Proble
min böyle münferit çalışmalarla ileride kullanılmaya yarar bir kalitede 
çözülmesi imkansız görülmektedir. 
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Civann jeolojik, hidrojeolojik ve speleolojik etüdünü EİE üzerine almış 
olduğuna göre DSİ nin Beyşehir de çok kuvvetli bir ekip teşkil etmesi 
yerinde olacaktır. Öyleki bu ekip hem etüd hemde DSİ'nin diğer ünite
lerinde mevcut imkanlardan da faydalanarak her türlü deneyi yapabile
cek şekilde teşkilatlandmlmalıdır. Ancak bu şekilde memleketin büyük 
bir su potansiyelinin en uygun kullanılış tarzı tesbit edilebilecek ve gerek
li yatırımlar yapıldıktan sonra hizmete konabilecektir. 

NOT: 

Bu Makale Türkiye Bilimsel ve Teknik Ar~tırma Kurumunca 1965 Temmuz -
1966 Temmuz tarihleri arasında desteklenen ve DSİ Ar~tırma Dairesince yürütülen 
<Mümkün olduğu nisbette Radyoaktif maddeler kullanarak Türkiye düdenlerinden üç 
tanesinin etüdü~ Isimli projenin bir kısmının kısaltılmışıdır. 
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TÜNELLERDE YERALAN AKIMA DAiR 

Y. Müh. Dr. 
Fuat ŞENTÜRK 

Araştınna Dairesi Başkanı 

ÖZET: 

Bu makalede, tünellerde yeralan akımların çeşitli halleri incelendi. 

Bilhassa; 

a) Tünel girişindeki çevrintiler, bu çevrintilerin sebep olduğu teh

likeli salınımlar ve tünel tavanındaki hava boşlukları, 

b) Tünel içinde ve çıkışında meydana gelen sıçramalar, izah edil

di ve bunlan önleyici bazı çözümler verildi. 

Makalenin sonunda yukarıda izah edilen hidrolik olaylarla ilgili Ke

ban tüneline ait bir misal verilmiştir. 

SYNOPSIS : 

Several aspects of flow through diversion tunnels is discussed. Espe

cially; 

a) Vortices, which are occuring at the entrance of the tunnels, and 
the side effects of these vortices, namely the oacillation of the 
water in the tunnel and the vacuum occuring in the tunnel, 

b) The hydraulic jump occuring in (or outlet) of the tunnel, are 
explaned and some solutions are given. 

At the end as an illustrat ion one example .on Keban diversion tunnel 
is given. 

NOT : Makalenin sonundaki misal Y. MUh. Kayhan Çavuşojtlu tarafından hazır
lanmıştır. 
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1 - Giriş 

Tünellerde yeralan akım ikiye ayrılabilir Üniform akım, tedricen 

değişken akım. Üniform akım hali genel olarak tafsilatiyle hidrolik ki

taplarında açıklanmıştır. Tedricen değişken akım halinde olaylar çok da

ha karışık cereyan eder. Bu bakımdan yakından incelenmesinde fayda 

vardır. 

Tünel ağızlannda teşekkül eden Varteks'ler vasıtasiyle havanın gir

mesi akımda değişik etkiler doğurur. Su napı çarpmalar yapar. Bu ha

reket öylesine şiddetli olabilir ki tüneli tahrip ettiği görülmüştür. Nihayet 

tünel içinde ve tünel haricinde yeralan sıçrama olayının yakından incelen

mesi gereklidir. Sonuncu bir husus da bazı özel hallerde tünel tavanında 

biriken havanın şiddetle akan su tarafından tahliyesi sebebiyle vakum 

teşekkülüdür. Bilhassa tünelin mansap nihayetinin bir vana ile kapalı ol

ması halinde bu husus çok daha karışık olaylara sebebiyet vermektedir. 

Görülüyorki tünellerin özel bir hidroliği vardır. Bunun kurallarına 

uyulmadığı takdirde hiç beklenilmiyen yerlerde su çarpmaları ve sıçra

malar ile karşılaşılabilir, bazı hallerde de tehlikeli gelişimler ile mücadele 

etmek mecburiyetinde kalınılabileceği unutulmamalıdır. 

2 - Tünel içinde yeralması mümkün değişik tipteki akımların tarifi 

Tünellerdeki akımın niteliğini incelememizden evvel niceliğini bilmek 

gerekir. Aşağıda konu açıklanmıya çalışılmıştır. 

2.1 - Tünellerde üniform akımın yeralması hali 

Matematik bakımından daha basit gelişmeler elde edebilmek için tü

nel kesitinin dairesel olduğunu kabul edelim. Böyle bir tünelde H yükü 

altında belirli bir Q debisi yeralmış olsun. Akım : 

(1) 

denklemiyle tarif edilebilir. Burada h, su derinliğini, A, ıslak kesilinin ala

nını göstermektedir. Dairesel kesit için 1 denklemi : 
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H=h+~ 
2g 

ı 

__!__(O -Sin O) D2 

8 
(2) 

şeklini alacaktır. B, su yüzünün daire merkezi ile yaptığı açıdır. (O - Sin O) 
fonksiyonu su derinliğine tabi olarak kanşık bir cebirsel formu haizdir. 

H yükü altında ve Q debisinin verilen bir değeri için 2 denkleminin 
bilindiği gibi iki değeri vardır. Bunlardan büyüğü süpra yani kritik üs
tü rejime diğeri ise enfra yani kritik altı rejime ait olur. Her iki h ali ayrı 
ayrı inceleyelim. Şekil ı de kritik üstü akımdaki durum gösterilmiştir. 

Tünel girişinde akım yükü H dır. Girişte ve çıkışta t:. H, ve t:. H 2 gibi 
yersel yük kayıplan yeralır. Dolayısiyle bu yerlerde su seviyeleri düşer, 
Akım üniform olduğu için taban eğimi, j., su yüzü ve jE enerji egıın

lerine eştir. Su seviyesi bütün tünel boyunca kritik seviyenin üzerinde bu
lunur. Şekilde h'1 ile tünel içindeki kritik seviye h'ı ile tünel ağzındaki 
kritik seviye gösterilmiştir· h' 3, tünel çıkışındaki kritik seviyeyi ifade eder. 
Bu söylenilenler mansap seviyesinin I meyli ve Q debisine tabi olarak 

kendi başına teşekkül etmesi haline tekabül eder. Mansap debisi zorunlu 

ve yukardaki faktörlerden müstakil olarak teşekkül ediyor veya taban 

eğimi tünel çıkışında değer değiştiriyor ise su yüzünün konumunda fark

lar olacaktır. Mansap kanalındaki kesit değişimlerini de zorunlu akıma 

etkiyen faktörler içine sokmak lazımdır. Bu takdirde doğacak olaylar 

aşağıda sırasiyle incelenecektir. 

ı - Mansap kesitinde akımın kritik altı olması hali. 

Bu takdirde tünel çıkışında su hattı bir alçalma eğrisi yardımiyle 

normal kritik altı seviyeye ulaşır. 

2 - Mansap kesitinde akımın kritik üstü ve derinliğinin de tünel 

çapından büyük olması hali. 

Bu takdirde tünel içinde su seviyesi kabararak mansap seviyesine 

ulaşacaktır. 

Gerek yaklaşım kanalında gerekse tünelin içinde akımın kritik altı 

olması hali şekil 2 de gösterilmiş bulunmaktadır. 

Rejimi kritik altı olan yaklaşım kanalındaki su derinliği h olsun. Tü

nel içinde bir metreye gelen debi azalıyor ise ki genel olarak böyledir. Su 

seviyesi artarak h 2 gibi bir değere ulaşır. Böyle olmayıpta teşekkül eden 

H yükü altında yapınun geçirmesi gereken debi en yüksek debiye teka-
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bül ediyor ise o takdirde h2 derinliği kritik h' derinliğine eşit olur. Q de
bisi en yüksek debiden de büyük ise bu takdirde tünel dolu akar ve men
bada bir sıçrama teşekkül eder. Su seviyesi tünel çıkışında bir alçalma 
eğrisi yardımiyle normal seviyeye ulaşır. 

Rejimin süpra olması halinde Q debisi Q .... ise o takdirde su seviyesi 
tünel içinde h' kritik seviyesine kadar düşer. Yapıının kapasitesi kafi 
değil ise tünel dolu ve basınçlı akar. 

Tünelin içinde kritik seviye ve üniform akımın teşekkül etıpesi de
mek tünel girişinin bir kontrol kesiti vazifesini görmesi anlamındadır. 

Bazı hallerde tünel çıkışı kontrol kesiti vazifesini görebilir. Bu tak
dirde mansap kanalındaki akım kritik seviyededir. 

Tünelin içinde de sıçrama teşekkül edebilir. Bu takdirde akım şekil 

3 de gösterildiği gibidir. 

ı - ı kesitine kadar akım kritik altı rejimde ve hı yüksekliğindedir. 
ı - ı kesitinden sonra tünel pürüzlülük ve eğiminin kifayetsiz olması do
layısiyle su seviyesi tedricen yükselir. Artık rejim üniform değildir. Tü
nel içinde tedricen değişken akım yeralmış bulunmaktadır. 2 - 2 kesitinde 
sıçrama teşekkül eder ve derinlik h 3 olur ve akım kritik üstü olmakta de
vam eder. 

Mansapta kritik akımın yeralması halinde h~ seviyesi hs seviyesine 
bir alçalma eğrisi ile bağlanacaktır. 

3 - 3 kesiti tünelin haricinde olabilir, yani sıçrama tünel çıkışında 

yeralabilir. h3 derinliğinin tünel çapının üzerinde olması halinde bu de
rinliğin değerine göre akımı incelemek gerekir. hs öyle bir değer alabilir 
ki tünel kısmen basınçlı akar. 

Şekil 8 i tetkik edelim, burada mansap seviyesinin 4 ayn konumu 
gösterilmiştir. 

Konum I : Tünel menbaında rejim kritik altı ve su derinliği h2 dir. Tü
nel içinde de rejim üniform ve kritik altı olmakta devam eder. Tünel çıkı
şında seviye h 2 dedir, bundan sonra zorunlu bir h. seviyesi varsa ve bu 
sevi~e kritik üstü ise akım l?ir sıçrama ile bu seviyeye ulaşır. 

Konum II : Seviye II dedir. Tedricen değişken akım tünele girmiştir. 

Konum III : Sıçrama tünelin içine itilmiştir. Sıçrama sonucu tünel 
kısmen basınçlı çalışır. 

Konum IV : Sıçrama tünelin dışına itilmiştir. Tünel basınçlı çalışır. 
Görülüyorki bu takdirde üniform bir akımdan bahsetmek mümkün de
ğildir. 
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2.2. - Tünellerde değişken akımın yeralınası hali 

Şekil 4 de değişken akıma ait bir özel hal yeralmaktadır. Böyle bir 
halde nasıl hareket edilmesi gerektiği üzerinde ayrıca durulacaktır. De
ğişken akımın en bariz misali şekil 5 de görülmektedir. Bir baraj inşaatı
nı düşünelim. Derivasyon tüneli çapı ve karekteristikleri verilmiş olsun. 
Debilere ait bilgilerde elde olduğuna göre memba batardosu yüksekliği 

hesaplanabilir. Tünel içinde yer alan akım aşağıda incelenmiştir. 

- Mansap su derinliği mansapta geçerli hidrolik şartlara göre belir
lenmiştir. (Şekil 5 te dı). Bu derinlik öyle olabilirki enerjiyi kafi miktarda 
kırabilmek için bir sıçrama zorunlu olsun. Sıçramanın menba ucu derinli
ğ·i d 2 ile gösterilmiştir. 

- d~ derinliğinden itibaren su yükeelerek akacaktır. Burada tedricen 
değişken akım caridir. Su yüzü bir noktada tünel tavanını keEer. Bu nok
tanın membaında tünel basınçlı çalışır. 

Memba su seviyesi yukarda tarif edilen akımı doğuracak yüke ka
dar yükselecektir. Bu seviye üzerine gerekli hava payı eklendiği takdirde 
memba batardosu seviyesi bulunur. 

Akımın bu şekilde teşekkül edişinin sebeplerini araştırmakta f;:ı.yda 

vardır. 

Q debisi o mertebededirki tünelin bu debiyi geçirebilmesi için ya ta
mamen dolu akması yahut içinde tedricen değişken akımın yeralması 

mecburiyeti vardır. 

Tünelin tamamen dolduğunu düşünelim. Bu taktirde yük kaybı tüne
lin kısmen dolu olması haline tekabül eden yük kayıbından daha fazla 
olur, dolayısiyle memba seviyesi şişer . Halbuki akım minimum yük ile Q 
debisini geçirmeye çalışacaktır. O taktirde tünelin Q debisine tabi olarak 
yan dolu akması ihtimali belirir. d, seviyesi dolayısiyle H4 yükü öyle te
şekkül ederki verilen debi hidrolik sistemi tarif edeblsin. 

Sıçramanın teşekkülü şartıannında ayrıca incelenmesi gereklidir. 
Zira hatıra şu sual gelebilir : dı derinliği belirli olduğuna göre d4 seviyesi 
buna göre ve sıçrama teşekkül etmeden yer alamaz mı? 

(d,) mansap seviyesine kavuşmak için sıçramanın teşekkül etmesi
ne lüzum olmadığını kabul edelim. Bu takdirde H 3 yük kaybı olmıyacak
tır. Buna mukabil tünel dolu akar (bk. kısım 3). Tünelin dolu akması H" 
kaybını artıracaktır. Toplam yük kaybının durumu tünel çapı ve uzunlu
ğuna göre değişir. Tünel çıkışındaki yüke Hç diyelim., enerji denklemi bu 
kesitte şu değeri alır. 

H - d ' Q2 ç- • T - -
A2.2g 

(3) 
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A ile tünelin enine kesit alanı gösterilmiştir. Çıkış yük kaybını ihmal et
tiğine göre açık kanaldaki seviye 4 denklemiyle verilir. 

Q2 
H ç = d. + (4) 

A 2 
• • 2g 

Burada d. ile açık kanaldaki su derinliği ve A. ile de açık kanaldaki ıslak 
kesitin alanı gösterilmiştir. 

Zorunlu mansap seviyesi d 2 , d. dan alçak veya yüksek olabilir. Her 
iki hali ayrı, ayrı etüd edelim. 

d.>d • . Bu halde H ç değişir. Filvaki çıkış yükünü 
Q2 

Hç. = d . + · (5) 
A 2 •• 2g 

denklemi aracılığı ile hesaplamak gerekecektir. Hç.>Hç olur dolayısiyle 
d. artar. 

d. <d •. Bu halde H < H olur. Elde ifna edilmesi gerekli bir : çz 

H. =H -H (6) 
Ç ÇZ 

vardır. Akım bu enerjiyi ancak bir sıçrama aracı ile yok edilebilir. Sıçra
manın zorunlu olması demek akımın sıçrama membaında kritik altı re
jime inmesi demektir. O halde gayet kompleks bir su hattı elde edilecektir. 
Bu su hattı şekil5 te görülmektedir. 

2.3 - Tünel içinde tedricen değişken akımın yeralması halinde su 
çizgisinin durumu 

Tünelin hidrolik şartlarına bağlı olarak kritik derinliğin teşekkül 

€deceği bilinir. Bu derinliği hesaplamaya yarıyan formül aşağıda veril
miştir. : 

~- A 3 

g T 
Burada Q debisi ve (g) sabittir. A, ıslak kesit alanı ile; T, su yüzü genişli
ği ve h, derinliğine bağlı olarak değişen büyüklüklerdir. Dolayısiyle denk
lemden suyun derinliği elde edilir ki bu derinliğin kritik derinliğine eşit ol
-duğu gayet kolaylıkla gösterilebilmektedir. Demek ki Q bilinince buna bağlı 
olarak bir {h') hesaplanır. Suyun :ı;ı.ormal h derinliği h' den farklıdır: 

h =1= h'. Kapalı kesitler için bir de h derinliği hesaplanabilir. Bu, öyle bir 
derinliktir ki bundan daha büyük derinliklerde Q artmaz eksilir. Demek 
ki : 

h <h • için Q < Q. 
d > h > h. için Q < Q. 

·eşitsizlikleri yürürlüktedir. Q. ,h• derinliğine tekabül eden debidir. Kapa
lı kesit içindeki hareketin üniform olduğunu unutmamak lazımdır. Gayet 
klasik olan bu bağlantıları her hidrolik kitabında bulmak müml{ündür. Ay
rıca 
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h,.. , . ( Rd ) 
--=ıçın --

d R. ınu 

h. . . ( u" ) --= ıçın --
d u ...... 

Yazılabileceği basitçe ispat olunur. 

Tünelde yeralan normal su derinliği (h. ) diyelim. h ., h, h• derinlik
lerinin mütebakil durumlarına göre su hatlarının genel karekterleri ince
lenebilir. 

2·31 Tünel . eğiminin kritik eğimden küçük fakat h. > h' olması 
hali 

Şekil 6 yı inceleyelim. · Burada kritik derinlik ve üniform akıma ait 
h. derinliği belirtilmiş bulunmaktadır. Değişik su hatları aşağıda göste
rilmiştir. 

h .
1 
< h ' <h. hali 

Bu halde tünel içinde tedricen değişken akım yeralıyorsa o vakit bir 
kabarına eğrisi ile karşılaşılacaktır. (eğri 1) 

h.2 > h '< h., 

Bu halde bir alçalma eğrisi vardır. (eğri 2) 

h.
3 

> h.' > h.< hn' 

h' n ile öyle bir derinlik gösterilmiştir ki Q. = Q' D olsun. Bilindiği gibi 
küçük bir bölgede Q _debisi iki ayn derinlikte geçmektedir. h . küçük de
rinliği h'. büyük derinliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu takdirde 
su hattı 3 ile gösterilmiştir. Hakikat halde mansap şartına bağlı olarak 
su seviyesi h. veya h'. den birinde olabilir. Eğer su h. derinliğinde akarken 
h'. derinliğine geçecek ise Q debisinin sabit kalması dolayısiyle h. derinliği 
civarında su yüzü meylinde bir azalma olur. 

h.4 > h'. 

Bu halde bir 4 ile gösterilen bir alçalma eğrisi elde edilecektir. 

2.32 - Tünel eğiminin kritik eğimden büyük olması hali 

Bu halde tesadüf edecek su hatları şekil 7 de verilmiştir. 

2.33 - Tünel eğiminin kritik eğimden küçük fakat h' > h.' olması hali 

Bu halde teşekkül edecek su hatları şekil 8 de gösterilmiştir. 

2.31 bölümündeki esaslar dahilinde bu su hatlarını incelemek müm
kündür. 
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3 - Muhtelif akun rejimlerinde tüııellerin hidrolik hesabı 

Halli gerekli problemin doneleri : 

Tünei şekli, yani uzunluğu ve enine kesiti' 
- Tünelin geçirmesi gerekli debi 
- Zorunlu mansap seviyesi 

olsun. Bilinmesi gerekli ilk husus tünelde yer alacak akımın karakteridir. 
Akırmn üniform olup olmadığını tesbit etmek için 

Q2 
H = d +--=---

2g A2 

denkleminden hareket etmek zorunluğu vardır. 

Elde edilen «d» derinliği tünelin D çapından küçük ise tünel içinde 
serbest satıhlı ve üniform bir akım yer alabilir. Bu akımın değişik şekilleri 
2 bölümünde gösterilmişti. 

d > D ise bu takdirde tünel membaında bir şişme yer alır. Mansap de
rinliğinin durumuna göre de tünel tam veya yarı basınçlı çalışır. Daha yu
karda söylenildiği gibi Hç < Hç ise tünel yan basınçlı çalışacaktır. 

z 

Böyle bir yapımdaki akım şartlarını etüd edelim. (Şekil 5). 

Tünelin boy L eğimi I olsun. Sıçrama tünel mansabında, tünel çıkı
şından x gibi bir mesafede yer alsın. Zorunlu mansap derinliği (d1 ) ile 
gösterilmiş ise sıçramanın memba derinliği d2 olur. Kesit şekli, Q debisi ve 
dı bilindiğine göre d2 yi hesaplamak mümkündür. . 

Su hattının tünel tavanını çıkıştan «1» mesafesinde kestiğini kabul 
edelim. Bu takdirde tünelin basınçlı kısmının uzunluğu (L. 1) olur. 

Tünelde yer alan akımdan doğan yük kayıplan aşağıdaki şekilde he
saplanacaktır. 

U " Q'' 1 Giriş yük kaybı : Q ı -- = 0.1 · , A Tünelin kesit alanı. 
2 g A 2x2g 

(U,- U ,) " 
2 - Çıkış yük kaybı , U. = tüneldeki hız, U, kanal-

2g 
daki hız 

3 - Basınçlı kısımdaki yük kaybı 

Genel olarak yapıldığı gibi Manning formülü kullanılacak olursa : 
U = .1_ R21a j ı ;2 

n 
. U2 nı 

J = R• ;a 
(7) 

bulunur, U, n, R sabit olduğu için j sabittir. (R ile hidrolik yarıçap, n ile 
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de Manning'in pürüzlülük katsayısı gösterilmiştir.) O halde basınçlı kısım
daki toplam yük kaybı j (L- 1) olur. 

4 - Serbest yüzeyli kısımdaki yük kaybı : 

Bu kısımda tedricen değişken akım yer almaktadır; dolayısiyle yük 
kayıpları, Manning formülü esas alınmak şartiyle aşağıdaki gibi hesapla-
nır. 

(Uı +U~) · n• 
2 (8) 

j = 4/3 
(Rı + Rı) 

Burada U ı , U2 ile iki komşu kesitleri su hızlan ve R1 , ~ ile de aynı kesitin 
hidrolik yarıçapları gösterilmiştir. · 

Bu esaslar dahilinde akımın denklemini yazalım. 

H. = 0.1 fP + (L- 1) I + Hı + II + H2 + C (U, - u.p + 
~.~ ~ 

(9) 

9 bağıntısını teşkil eden terimleri şekil 5 üzerinden takip etmek mümkün
dür. 

Buna göre: 

H , = Tünel memba yükü. Bu yük, d. su derinliği ile 
U" 
2g 

yaklaşım 

hızı kinetik yüksekliğinin toplamına eşittir. Tünel 3-3 kesitine kadar dolu 
yani basınçlı çalışmaktadır. O halde bu kesite kadar kaybettiği yük ser
best yüzeyli akımda kaybolan yükten farklı olacaktır. Bu yük kaybı Hı 

ile gösterilmiştir. Manning formülünün kullanılması şartı ile t. Hı in ifa
desi: 

(10) 

tür. 

Akım 2 - 2 ve 3 - 3 kesintileri arasında serbest yüzeyli ve tedricen 
değişkendir o taktirde t. H. yük kaybı : 

(u; ; u ... r n2 

t.H, = ı (ll) 
(R.' ; R.3 Y'4 

şeklinde yazılır. Akım tedricen değişken olduğu için ..l H~ toplam yük 
kaybını akımı muhtelif kesitlere ayırarak ceste ceste hesaplamalıdır. (ll) 
ifadesinde U/ ile 2 - 2 kesitindeki hız U.3 ile de 3 - 3 kesitindeki hız gös
terilmiştir. R lerin ifadelerinde de aynı yazış tarzı kullanılmıştır. 

33 



AlL yukardaki gibi hesaplanacaktır, ifadesi 

(U/ +2 U.,2 y n2 

AH4 =x 
( R/ ~ R"2r

13 
(12) 

dir. Burada da yaklaşık bir hesap yapabilmek için 12 bağıntısını müm
kün mertebe çok sayıda kesite tatbik etmek lüzumludur. 

Yukardaki denklem ile hesap yapılabilmesi için 1 veya x boyların
dan birinin belirli olması şarttır. Filvaki bu takdirde istenilen büyük
lilider sırasiyle hesaplanabilecektir. Bu değerlerden hiçbirisi bilinmediği
ne göre o vakit ikinci bir şarta ihtiyaç vardır. 

Tünelin içinde ve serbest satıhlı akımın yeraldığı bölümde herhangibir 
x-x kesitini gözönüne alalım. Kesite tekabül eden enerji H. olsun. Demek 
ki X - X kesitinin spesifik enerjisi 

U 2 x 
Hx = dH +-- (13) 

2g 
olacaktır. H. enerjisinin Q debisini geçirmeye yararlı bir minimum enerji 
yüksekliğin olduğunu bir an için kabul edelim. Demek ki Hx enerjisi Q 
debisi ile birlikte bir d. tarif edecektir. Bu d. derinliği tariften kritik de
rinliğe eşit olur. 

(X - X) kesiti yanmda bir Y - Y kesitini gözönüne alalım. X. X ve 
Y - Y kesitleri arasındaki mesafe z ise, enerjide, bu Z mesafesine bağlı 
olarak (E) gibi •bir kayıp yer alacaktır. O taktirde 

(14) 

yazılabilir. Bunun manası 

{15) 

demektir. Böyle olunca H, , Q debisini geçirmeğe yeterli mınımum ener
jiden küçük olacağından Q debisi geçmiyecektir. Veya eğer Q debisi ge
çecekse H

7 
= H x olmalıdır. Demekki (X- X) kesitindeki enerji Q debi· 

sini geçirmeğe yeterli minimum enerjiden daha fazladır. 

Görülüyorki bu şartlar altında akım tünel içinde kritik seviyeye ula
şamaz. Dolayısiyle kritik seviye ancak tünelin haricinde gerekli şartlar 

tahakkuk edebiliyorsa teşekkül edecektir. Bu şartların neler olduğunu 

incelemekte fayda vardır. 

İkinci bir ihtimal olarak su yüzü seviyesinin çıkış ağzında dahi kritik 
seviyenin üzerinde bulunduğunu kabul edelim. Bu takdirde I boyu azalır. 
(L - l) boyu artar; dolayısiyle tünelin dolu akan kısmı da artmış olur. 
Bu söylenilen, sürtünme yük kaybının lazım geldiğinden ibarettir. O hal
de memba su seviyesi gerektiğinden fazla kabaracaktır. Görülüyor ki Q 
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debisini geçirmek için gerekenden daha büyük bir yüke ihtiyaç hasıl ol
maktadır. Bu olamaz, akım verilen Q debisini gerektiği kadar bir yük al
bnda geçirecektir. 

Demek ki kritik seviye ancak tünel çıkış ağzında teşekkül edebilir. 
Filvaki kritik seviyenin teşekkül edebilmesi için tünel kesitinin hemen 
mansabındaki kesitte bazı şartların tahakkuku gereklidir. 

Tünel çıkışından sonra, çıkış yük kayıpları da çıkartılmak şartıyla 

elde bulunan enerji H ç dir. Bu andaki hidrolik dengeyi denklem 4 ver
mektedir. Kesit karekteristikleri öyle olmalıdır ki (d. ) derinliği teşekkül 
edebilsin. Bu söylenilen doğrudan doğruya tünel mansabındaki kanal 
kesiti ile ilgilidir. (d.) derinliğinin bu kesitte yer alabilmesi için kanalın 
kafi genişlikte olması zorunluğu vardır. Aksi halde kritik derinlik tünelin 
haricinde bir kesitte teşekkül eder. 

Şartların müsait olduğu ve kritik kesitin tünel mansap ağzında bu
lunduğu düşünülecek olursa mesele kendiliğinden çözülmüş olur. Filvaki 
bu takdirde çıkış kesitinden mansaha doğru enerji denklemi tatbik edil
diği takdirde (x) boyu, membaa doğru tatbik edildiği takdirde de I boyu 
hesaplanabilir. Bu hesaplan yaparken birbirine komşu kesitler üzerinden 
gitmek gereklidir. Böylece hata asgariye indirilmiş olur . 

.A§ağıdaki denklemler nihai kesitler esas alınarak verilmiştir. Dol~ 
yısiyle hata miktarları büyüktür. : 

(x) sıçrama mesafesinin belirlenmesi : 

F.x + d' + uıd' = (U. - u.p + H. + d, + 2ug2, (16) 
2g 2g 

(1) mesafesinin belirlenmesi : 

U 2 , uı 

d' + --·-= ll + d, - ~a- + A Ha 
2g 2g 

(17) 

(l) Mesafesi bilinince d. derinliğini ve dolayısiyle H, yükünü kolay
ca hesaplamak mümkündür. 

4 - Tünel içine hava girmesi halinde akımın durumu 

Tünellerin giriş ağızlan önünde kafi su derinliği bulunmadığı haller
de teşekkül eden varteks'ler vasıtasiyle tünel içine hava girer. Bu hava 
su napında büyük sıkışma ve salınırelara sebebiyet verdiğinden genel ola
rak en kısa yoldan dışarı atılmak istenilir. Fakat sebep olduğu olayiann 
vüs'ati hakkında sarili bilgi sahibi olmak bunların giderilmesi için alın
ması gerekli tedbirlerin tesbiti bakımından önem kazanmaktadır. 

Konu DS! Araştırma Dairesi hidrolik laboratuarındaki Keban tünel
leri modeli üzerinde etüd edilmiş ve salınımlar özel olarak ölçülmüştür. 
E lde edi.en sonuçlar aşağıda sırasiyle verilecektir. 
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- Anaforlarm (vorteks'lerin) teşekkülü iki sebeptendir. Bunlardan 
ilki priz önündeki su kalınlığının kafi olmamasıdır. İkincisi ise prizin bes
lenişi ile ilgilidir. Filvaki Keban tünel ağzında görülen anaforlar büyük 
ölçüde tünel beslenmesiyle ilgili görülmüş dolayısiyle topoğrafyada yapı
lan tashihler yardımiyle bunları gidermek mümkün olmuştur. 

- Anafor teşekkülü suretiyle tünele hava girmesi aralıklı olmakta
dır. Bunun da izahı açıktır. Filvaki anafor teşekkülü için yeterli şartla
rın bulunduğunu kabul edelim. O halde hava tünele girer. Demekki tüne· 
lin ıslak kesiti alanında bir azalma olacaktır. Bu, süreklilik bağintısı do
layısiyle debide bir azalmaya tekabül eder. Konuyu daha yakından in
celemekte fayda vardır. Filvaki süreklilik bağıntısı : 

Q = UA 

şeklindedir. Burada Q ile debi A ile ıslak kesitin alanı, U ile de ortala
ma hız gösterilmiştir. A, alanındaki bir azalma akımı iki şekilde etkiler : 
Q sa:bit kalır U artar veya U sabit kalır Q azalır. Üçüncü bir şeklinde 
U nun bir miktar artması buna mukabil Q nun da bir miktar azalması 

olduğu düşünülebilir. Bu hallerden her birisini ayrı, ayrı inceliyelim : 

Tünel içine giren hava genel olarak tünel ağzında birikmekte ve bu
rada bir müddet kaldıktan sonra bir kısım tünelin içine doğru sürüklen
mekte bir kısmı da basınç dolayısiyle suyun içinde erimektedir. Bu sonun
cu sebep dolayısiyle tünelden çıkan suda köpürmeler görülmektedir. Bu 
olay, suyun içinde eriyen havanın atmosfer basıncı altında yeniden açığa 
çıkması suretiyle açıklanmaktadır. 

Tünel giriş ağızında biriken havanın ıslak kesiti (A) kadar azaltıldığını 
düşünelim. Suyun ataleti dolayısiyle memba yükünde değişiklik olmaz. 
Dolayısiyle : 

H = d + 
(A-~A) 2 

ı p 
X--+--+~H 

2g Ci) 

yazmak mümkün olur. Bu denklemde yukarda söylendiği gibi H sabittir. 

«d» tünelin çapını göstermesi dolayısiyle o da sabittir. _P_ 
Ci) 

,tünel 

giriş ağzındaki basıncı ifade eder ve büyük değişim gösterir. Bu değişim 
model üzerinde ölçülmüş ve 6.00 m. ye vardığı görülmüştür. ~H ise hıza 

tabi olan bir yük kaybıdır. ( -~-) nin değişimi ister istemez Q de

bisine tesir edecektir. Filvaki t. A da bu değişime bağlı olarak değişir. Ke
za ~H da bu takdirde sabit kalamaz. Görülüyorki tünel ağzında biriken 
hava basınç değişimleri doğurmakta bu da doğrudan doğruya yük kaybını 
6H yı etkilemektedir. Bu şartlar altında Q debisinde bir azalma olduğu 

model üzerinde müşahade edilmiştir. Olayın ortalama bir durumu gözönü-
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ne alınacak olursa ___E_ , t:. H ve ll A yı sabit kabul etmek ve yukardaki 
Gl 

denklemden Q yü hesaplamak meseleyi halleder. Q yü sabit kabul edip 
U yu arttırmak hareketin ataleti dolayısiyle mümkün olamamaktadır. 

Q debisinin azalması anafor teşekkülü şartlarını bozar, dolayısiyle 
tünele hava girmez olur. Daha evvel girmiş olan hava akım tesiri ile 
mansaptan tahliye edilince t:. A = O olacağından debi artacak ve anafor 
yeniden teşekkül edecektir. 

Q debisinin azalmasının hidrolik bakımından incelenmesinde fayda 
vardır. 

Şekil 5 i tetkik edelim. Burada kritik derinliğin 2-2 kesitinde teşek
kül ettiği görülmüş idi. 

Membada teşekkül eden H. yükünün değişınediği kabul edildiğine 
göre bu takdirde akım 2 - 2 kesitinde kritik halette bulunmaz. Enerji 
denklemini membadan başlamak şartiyle yeniden yazalım : 

H.+ IL = d"+ ~-~-- + ljı + (L-1) j 2 + t:.H 
A_ 2 X 2g 

Burada d", 2-2 kesitinde teşekkül edecek yeni derinlik, A" bu derinliğe 
teka'bül eden alandır. j1 ve j~ nin değerlerini yeniden hesaplıyalım : 

. Q2 n2 

] 2 =N( :r~· 
Tünelin basınçlı bölümündeki yük kaybıdır. A, tünel ıslak kesit alanı ve 
d, tünel çapı olduğu için sabittir. «ll» pürüzlülük kat sayısıdır., dolayısiy
le o da sabittir. Demek j~, Q ye bağlı olarak değişir. Q, azalmış olduğun-

dan j2 de azalır. Q, debisinin azalması aynı zamanda __!:!:___ nin de azal-
2g 

ması neticesini doğurmuştur. Demek ki (L -1) uzunluğu artacaktır. Ay 
nı sebeplerden ötürü j 1 de azalacağından 

d" > d ' 
olur. Demek Q debisinin azalması tünelin mansap nihayetindeki su de
rinliğinin artması neticesine bağlanabilrnektedir. Şekil 6 da bu söyledik
lerimiz açıkça gösterilmiştir. 

Görülüyor ki tünele hava girmesi tünel içinde bir salınım haraketine 
sebebiyet vermektedir. (1) tulü sabit kalmamakta süresiz olarak değiş
mektedir, su napı ise tünel içinde yükselip alçalrnakta ve bu hareket bir 
takım yana! etkilere sebebiyet vermektedir. Bu etkiler 2-2 ve 3-3 ke
sitleri arasında sıkışan hava hacminin süresiz değişirninden doğar. Fil
vaki, tünel içindeki suyun hızı, Keban tüneli özel halinde, ll m/ sn civa
rındadır. Bu hız, havanın da harekete geçmesini ve membadan mansa-
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ba doğru akmasını sağlar. Halbuki bu takdirde tünel içinde basınç dü· 
şecektir. Demek ki boşalan hava hacmi kadar bir hava hacminin tünele 
girmesi gereklidir. Giriş ağzı bir tane olduğuna göre, hava, bu ağzın alt 
tarafından dışarıya çıkarken üst tarafından içeriye girer. 

Böyle bir dengenin teşekkül ettiğini kabul edelim. Bu esnada tüne
lin basınçlı çalıştığı boyda bir kısalma olursa dengenin bozulması IB.zı.m 
gelir. Bahis konusu hareket ani ise o takdirde tünel tavanında bir anlık 
bir vakum da teşekkül edebilecektir. 

Yersel olarak basıncın düşmesinin ikinci bir etkisi de su napının tü
nel tavanına yapışmasıdır. Bu arada suyun içine karışmış olan hava da 
açığa çıkacağından sıvının özgül ağırlığında bir gelişim olur. Yersel ba
sınç düşmesi kalkınca nap tavandan aniden ayrılır. Bu olay çok özel bir 
ters çarpma olayıdır. Süresiz tekerrürü halinde tünel betonunda eskime
lere sebebiyet verebilir. Eğer tünel iksalı değilse tünel tavanından kaya. 
parçalarının kopahileceği hesaba katılmalıdır. 

Bu olayın önlenmesi için tünel tavanına arzani kirişler konulduğu 

vakidir. Böyle yapılacağına mansaptan başlıyan özel bir hava. hacası da 
düşünülebilir. Fakat en iyi tedbir şüphesiz ki tünel ağzından hava gir· 
mesine mani olmaktır. Bu takdirde nispeten düzgün bir akımın elde edil· 
mesi mümkün olabilmektedir. 

Her ne yapılırsa yapılsın tünel içinde yer alan salınımlan önlemek 
mümkün değildir. Bunlar azaltılmış da olsa mevcuttur. Ve bilhassa su 
napının tünel tavanını kestiği bölgede kendini lıissettirmektedir. Salınım
ların sebebi tünel ağzındaki türbülans ve ayrılma noktasındaki yersel 
olaylardır. Alınan tedbirler yardımiyle bu olayları bir minimuma indir
mek pratik bakımından problemi çözer. 

5 - Tünel :ma.nsabında yera.Ia.ıı olaylar 

Şekil 5 ten de görüldüğü gibi tünel mansalıında bir sıçrama yer al
maktadır. Bu bölgede büyük ölçüde enerji kaybolduğundan genel olarak 
su, etrafını tahrip eder. Dolayısiyle sıçrama ya kontrol altına alınır ya
hut önleme yoluna gidilir. 

Sıçramanın önlenmesi ancak yok edilmesi gerekli D. H 3 gibi 'bir yük 
kaybının başka yollar yardımiyle yok edilmesi suretiyle mümkün olur. 
Problemin başka çözümü de yoktur. Demek ki (D. H 3) değerinde bir yer
sel yük kaybı temin etmenin usulünü bulmak gereklidir. Bazı hallerde bu, 
mümkün olabilmektedir. Şekil 7 yi tetkik edelim. 

Sıçrama başlangıcı B noktası civarında bir yerde olsun. Tünel çıkı
şında, enerji hattını A ve sıçrama kesitinde de B noktalan ile sınırlıya
lım. 

38 



L mesafesi dahilinde söndürülmesi gerekli enerJının değeri şekil 7 
den 1:!. H olarak görülmektedir. Bu enerji muhtelif şekillerde söndürüle
bilir. Bunlardan sırasiyle bahsedelim. 

Enerji söndürme şekli N o : O : Bu halde tabi at enerjiyi sürtünme 
ve bir sıçrama yardımiyle kendi başına söndürecektir. Enerjinin küçük 
bir kısmı sürtünmeden dolayı yok olur daha büyük bir kısmı da sıçrama 
dolayısiyle dönüştürülmüş olur. 

Enerji söndürme şekli N o : ı : Bu takdirde enerjinin önemli bir kııy 
mı sürtünme ile söndürülecektir. Buna rağmen sıçrama ifna edilemez. Bu 
halde sıçramanın kanal içinde yer aldığı mevki bir evvelkinden farklıdır. 

Enerji söndürme şekli No : 2 : Bu takdirde enerjinin büyük kısmı 
hemen tünel ağzında söndürülmektedir. Bu söyleDilen ancak tünel ağ
zında özel bir tedbir almak ile mümkün olabilir. 

Enerji söndürme şekli N o : 3 : Bu takdirde enerji A ve B noktaları 
arasında tedricen söndürülecektir. Su napı, şekilde kalın çizgi ile gösteril
miş olan özel bir eşik yardımiyle ı seviyesinden 2 seviyesine kaldırılır. 

Hidrolik bakımından olayın mümkün olup alamıyacağını etüd ede
lim. Başlangıçta, özel eşiğin, içine yerleştirilmiş olduğu kanal prizmatik 
olsun, yani bu kanalda hiç bir genişleme veya daralma bulunmasın. Böy
le bir kanala misal olarak da dikdörtgen kesitli bir kanalı göz önüne ala
lım . A ile B noktaları arasında enerji hattı meyli sabit kabul edilmiştir. 

Bu meyili j ile gösterelim. O takdirde 

HA - H a j = _.:...;____ _ __;:: 
L 

Yazılabilir. Kanal pürüzlülüğü n, debisi Q ise : 
_ç_ _ L R z ta j l / 2 

A n 
yazılabilir. Buradan da : 

elde edilir. 

Kanal genişliğini d)) ile ve kanaldaki su derinliğini de «h » ile gös
terdiğimize göre : 

( 
ı h )2 /3 

ı + 2h 
(ıS) 

bulunur. Buradan h derinliğini çözmek mümkündür. 

18 denklemini değişik kesitlere tatbik etmek suretiyle (h) nın de
ğişimi bulunabilir. Bu değişimden şekil 7 de görülen özel profile geçmek 
mümkündür. 

39 



Q değişince bahis konusu profil de değişir. Demek ki problemin ge
nel bir çözümü yoktur. Pratikte Q debisini en fazla beklenilen debi ola
rak almak ve ı no. lu enerji hattını kullanmak kafidir. 

6 - Misal 

Yukarda izah edilen hidrolik olaylar Keban tüneline tatbik edilmiş 
ve neticeler modeli üzerinde kontrol edilmiştir. 
ı Nurnaralı Keban derivasyon tünelinden geçen maximum debi için, 

A. Sıçrama yerinin bulunması 

B. Su profilinin çıkartılması 

C. Giriştelö su katunun bulunması 

Q = 2ı 75 m~/sn. lik bir debi için bahis konusu olmaktadır. 

Tünel detaylı olarak şekil 9 (a, b) de gösterilmiştir. Tünel önce dolu 

olarak akmakta, çıkışa yakın ise serbest yüzeyli bir akım meydana gel

mektedir. Tünelden çıktıktan sonra da bir sıçrama olmaktadır. 

Su profilini çizmemiz için bilinen bir referans noktası almamız lazım

dır. Burada referans noktası olarak akımın sakin rejimden sel rejimine 

geçtiği kritik yükseklik alınmıştır ve bu kritik yüksekliğin, ani bir geniş

leme olan 25. metrede meyd::uıa geldiği aşağıda gösterilmiştir. 

Deneylerden tünel çıkışında bir sıçrama olduğu ve tünelin bir kıs

nunında dolu olarak aktığı biliniyor, şu halde akım bir yerde sakin rejim

den sel rejimine geçmektedir. Biliyoruz ki bu geçiş ya eğimin ani olarak 

dikleştiği yahutta kesitin ani olarak genişlediği yerlerde olur. Tünelde 

eğimin ani olarak dikleştiği bir nokta yok, şu halde kritik derinlik tü
neldeki ani genişlernelerin olduğu noktalardan birinde meydana gelir. Bu 

noktalar üç tanedir; Tünel çıkışı, 25. m. ve 394. m. ler. Bu halleri teker 

teker inceleyelim : 

ı - Kritik yüksekliğin tünel çıkışında olduğunu kabul edelim. Bili

yoruz ki kritik yükseklikten geçen debi, belli bir enerji için, maximurndur. 

Halbuki 25. rnetrede kesit daralmaktadır, bu debi 25. rnetrede ancak tü

nel basınçlı çalışırsa geçer; yapılan deney ve hesaplardan görülmüştür ki 

akım 25. metreden çok daha önce serbest yüzeyli hale gelmektedir. Ve 
25 metre meS{ll'e suyun tavandan ayrılıp kritik noktaya gelmesi için kafi 

değildir. Şu halde kritik yükseklik tünel çıkışında değildir. 



2 - Kritik yüksekliğin 25. metrede olduğunu kabul edelim. Bu hal
de suyun tavandan ayrılması ıo5. metrede oluyor ve tablo 2 deki hesap
larda 25. metreden sonra debinin kritik yüksekliğin altmda bir yüks<ık
likten geçebileceği görülüyor. Şu halde 25. metreden sonraki genişleme 
akımın kritik altına düşmesi için kafidir. 25. metre deneyiere de en uy
gun olan kritik yüksekliktir. 

3 - Kritik yüksekliğin 394. metreele olduğunu kabul edelim. Bu hal
de suyun tavandan ayrılması kulenin içinde oluyor ve sıçrama da tüne
lin içinde oluyor. Bu da deneyiere uygun değildir. 

Bu üç hal gözönüne alınarak, kritik yüksekliğin, en uygun yer olan 

25. metrede olduğu kabul edilmiştir. 

Kritik yüksekliğin hesabı 

Kritik akım halinde suyun özgül enerjisi minimumdur. Çeşitli derin

llidere göre özgül enerjinin değerlerini tablo ı deki gibi hesaplarsak; 

y .. ,_ ı2.60 m. buluruz. 

Tablo ı 

y A V = Q/ A 
E 

[Mj [l\i2) [Mj sn] 
[U~/2g] (Y+U~/2g) 

[MJ 

12.00 143.00 15.00 11.47 23.47 
12.40 148.30 14.67 10.97 23.37 
12.60 149.70 14.53 10.70 23.36 
12.80 1 5C.95 14.41 10.58 23.38 
13.00 152.00 14.30 10.42 23.42 

Akım profilinin çizilmesi 

«Y .. » bulunduktan sonra akım profilini, Ven te Chow (Sayfa 269) 
Ref. 1 deki gibi «Standart Step Method» u ile çizeriz. Tablo 2 ve şekil 9 
(a). Burada kaplamalı kısım için n = 0.014 alınmıştır. Alan ve ıslak ya

nçap Ek 1 ve 2 den bulunmuştur. 

Tünelde meydana gelen kayıplar King'in tablolarına göre (Ref. 2) 

hesap edilmiştir. Bu tablolara göre : 

Daralma kaybı : 0.06 v2/ 2g 
Genişleme kaybı : 0.01 V2 / 2g 

Giriş kaybı : 0.5 V2 /2g 
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~ 

TA BL0 - 2 

Q = 2175 M8/ SN D = 0,014 So = 0,00212 Y• = 12.60 M 

z -St. A V va ır2j2g H R R·ı;a s, s, t;,X h, h, H 
(Z - 686.50) y -- --

25 80 12.60 149.70 14.53 211.12 10.76 24.16 4.05 6.45 0 .00641 - - - - 24.16 

- - - - -- - - --

50 86 13.20 153.20 14.20 201.55 10.27 24.33 3.88 6 .09 0.00649 0.00645 25 - 0.16 24.32 

- - - - - --
75 91 13.60 155.60 13.99 195.89 9.98 24.49 3.76 5.85 0.00656 0.00652 25 - 0.16 24.48 

- - --
100 96 13.90 156.80 13.81 192.40 9.81 24.67 3.59 5.49 0 .00687 0.00675 25 - 0.17 24.65 

f--- - - - - --
110* 98 14.00 157.10 13.84 191.68 9 .77 24.75 3.42 5 .16 0 .00728 0.00707 10 - 0.07 24.72 

-- - - ----
25 80 12.60 149.70 14.53 211.12 10.76 24.16 4.05 6.45 0.00641 - - - - 24.16 

-- -- - - - -
o o 9.20 128.00 16.99 288.66 14.71 23.91 4.23 6 .84 0 .00827 0.00734 25 0.11 0.18 23.87 

• Suyun tavana. yapıştıg-ı nokta. 



alınmıştır. Burada V dar kısımdaki hızdır. Çıkış kaybı ise 0.25 A V2 /2g 
(Ref. 1, Sf. 311) alınmıştır. 

Sıçrama yerinin buluııınası 

Tünel çıkışından sonraki profilin hesaplanması tablo 3 de gösteril

miştir. Mansap su seviyesi, «Kat'i proje resimleri» adlı kitabın G - 176938 

nci paftasından bulunmuştur. Bu paftadaki eğriden : 

Q = 4400 CMS (İki tünelden birden) için, tünel mansabındaki su 

kotu 699.40 m. bulunmuştur. Taban kotu 686.50 m. olduğuna göre, man

sap su seviyesi 699.40 - 686.50 = 12.90 m. bulunur. 

Tünelden sonraki boyuna kesiti çizersek, 

BU NOKTADAN SONRA KESiT 

GEN IŞLIYOR VE v•o. 

benzer üçgenlerden giderek X = (25) (12.90) / 23 = 14.02 m. bulunur ve 

A = 46 + 25 - 14.02 = 56.98m. 

sıçramanın olabilmesi için sel rejiminin özgül kuvveti ile sakin rejimin öz

gül kuvvetinin birbirine eşit olması lazımdır. 

Özgül kuvvet = F = __g_:__ + Z . A 
gA 

_x!?_ + 1_ 

Bizim kesitimiz için : Z = 
2 15 

20. metrede 

Yı= 5.90m 

_y_ + b 
5 

~ = 4.82X10' 
g 

Y, = l2.90m 



t 

X y A V 

o 
Tünel 9.20 128.00 16.99 

o 
Kanal 7.50 123.75 17.58 

20 5.90 119.06 18.27 

40 4.90 117.50 18.51 

60 4.17 116.05 18.74 

TABL0- 3 

Q = 2175 M3/ SN n= 0.014 So= O 

-
y2 V2/ 2g H R R4/3 s. s, t.X h, h, H 

---- ----
2&8.66 14.71 23.91 - - - - - - - 23.91 

--- - ----

309.06 15.7() 23.75 4.08 6.50 0.00932 - o - 0.26 23.65 

---- ----
333.79 17.01 22.91 3.84 6.00 0.01090 0.010 20 0.20 0.63 22.82 

----- - - - - -
342.62 17.46 22.36 3.56 5.43 0.01237 0.011 20 0.22 0.23 22.37 

------ - - ----
351.19 17.90 22.07 3.27 4.86 0 .01416 0.013 20 0 .26 0.22 21.89 

~--------~-- -· 

Kanaldaki genişleme kaybı 
vz 

0.5A -alınmıştır. 
2g 

Tünelden çıkış kaybı 
V 2 

0.25tı-alınnuştır. 
2g 



(5.90) (19) 
+ (5.90) 2 

4.82 x 105 

Fı = 
119.06 

+ 119.06 
2 15 

5.90 + 19 
5 

(12.90) (19) 
+ 

(12.90) 2 

4.82 x 10• 2 15 
F 2 = + 277.87 

277.87 12.90 + 19 
5 

Fı =1= F~ 

40. Metrede 

Yı = 4.90m y 2 = 12.90 

(4.90) (23) (4.90P + -'----"--
F = 4.82 x 105 + 

117
.
50 

_ __ 2 ______ 1_5_ 

ı 117.50 12.90 + 23.00 
5 

(12.90) (23) + (12.90) 2 

F _ 4.82x10' + 
329

.4
7 
___ 2 ______ 1_5_ 

2 
- 329.47 12.90 + 23.00 

5 

Fı = 4392.46 

F~ = 3457.41 

Fı = 4385 .?~ 

F. = 3518.85 

60. Metrede (trapezoida.l lo.sun aynı şekilde devanı etseydi) 

(4.17) (27) + (4.17) 2 

Fı = 4.82 x 1o• + 116.05 ___ 2 _____ 1_5_ Fı = 4181.57 
116.05 4.17 + 27 

5 

175.15 + (4.17) Z 

F, = 4.82 x ıo• + <381.58) _ _ ____ ı_5_ 
381.58 12.9 + 27 

5 

Fı =1= Fz 

60. Metrede (Kesit ve debi değiştiğine göre) 

Q = 4400 ro3 / sn 
A = 2 X 381.58 m 2 

Fı = 4181.57 

F~ = 3651.7 
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174.15 + (12•90)2 

F2 = (4400)2 + 2 (381.58)-----
1
-
5
-

(9.81) (2 X 381.58) 12.9 + 27 

= 7348.06 

5 

F 2 > Fı Bu sebepten sıçrama olur. Buradan görüyoruz ki 50 ile 60 met
releri arasında tünel çıkışının trapezoidal kesiti devam etseydi sıçrame. 
olmıyacakb, fakat trapezoidal kısım 46. metreden sonra 25 metrelik bir 
geçişle kayboluyor. Bu yüzden sıçrama kesitin birdenbire büyüdüğü ve 
hızın çok küçüldüğü 56.98 metrede meydana gelir. 

Tünel girişindelil su yüksekliğinin bulunması 

110. metrede su tavana yapışıyor, bundan sonraki yük kayıplannı top
byarak girişteki su seviyesini buluruz. İki çeşit kayıp meydana gelmek
tedir. 

a) Sürtünmeden meydana gelen kayıplar 

b) Yersel kayıplar 

a) Sürtünmeden dolayı meydana gelen kayıplar Tablo 4 de hesaplan
mışbr. 

St. 
110 - 204 
389 - 671 671 - 708 207-389 

n 0.014 0.014 0 .024 
Q 2175 2175 2175 
A 157 193 19S 
V 13.85 11.27 11.27 
va 191.82 127.01 127.01 
R 3.42 3.82 3.82 
R•; s 5.16 5.97 5.97 
st 0.00729 0.00417 0.01225 
~ 97+282= 379 37 182 
Ht 2.76 0.15 2.23 

Toplam sürtünme kaybı = 5.14 m. 

b) Yersel kayıplar 

Giriş kaybı : 0.5 ~ = 0.5 (1
27·01) = 3.24 m. 

2g (19.62) 

2x Daralma kaybı : 2 x 0.06 ~ = 2 x 0.06 ( 
191

·
82 

) = 1.18 m 
2g 19.62 

Genişleme kaybı : 0.01 ~ = 0.01 ( 
191

·
82 

) = 0.10 m. 
2g 19.62 
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-
Tünel kaybı : ... ... ................................... ......... ... . 0.90 m . 

Toplam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.42 m. 

Toplam kayıp 

5.42 + 5.14 = 10.56 m. 

Giriş su kotu (Z) 

z = 686.50 + (110) 0.00212 + 75 + ~ + D + h L 
2g 

= 686.50 + 0.98 + 9.77 + 14.00 + 10.56 

= 721.81 

z = 721.81 

Misalde Kullanılan Referanslar 

1 - V en Te Chow, Open Channel Hydraulics, McGraw- Hill Book Com
pany, Ine. 1959. 

2 - Horece William King ve Ernest F. Brater, Hidrolik el kitabı DSl. 
Matbaası, 1959. 
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GEÇiŞ BÖLGESiNDE DRAG KATSAYISI 

Yazan : 
Yaşar Fa.hri ÖZTÜRK ( 1) 

ÖZET 

Aşağıda, akış halindeki bir sıvı içinde çökmekte olan küre şeklindeki 
bir suspensiyon maddesinin çok karışık olan geçiş bölgesindeki drag 
kat sayısını tespit edebilmek için, ilgili denkleme bir zaman faktörü for
müle edilmiştir. Zaman faktörünü ihtiva eden bu formülün eksperimental 
malumatı iyi bir şekilde tahkik edeceğille inanılmaktadır. 

GİRİŞ 

Mühendislik problemlerinin çoğu suspensiyon maddelerini ihtiva eden 
akış halindeki sıvılarla ilgilidir. Bu çeşit problemleri çözebitmek için ya
pılacak ilk iş gravite ve akış halindeki sıvının hidrodinamik kuvvetleri
nin tesiri altında bulunan münferit bir suspensiyon maddesinin hareke
tini tayin etmektir. 

Münferit bir suspensiyon maddesinin akış halinde bulunan bir sıvı 
içindeki hareketini, sıvı ve suspensiyon maddesinin fiziksel kemiyetleri 
cinsinden ifade edilebilmesi için ayrıca mevzuubahis suspensiyon mad
desinin bileşke hareketine ait bileşenlerin sıvı ve suspensiyon maddesi
nin fiziksel kemiyetleri cinsinden ifade edilmesi lazımdır. 

Adı geçen bileşenleri bu şekilde ifade etmek hayli güçtür. Zira bu 
bileşenlere ait denklemlerin sılıhat derecesi ihtiva ettiideri çeşitli akış 

şartlarına bağlı olan drag katsayılarına bağlıdır. Bu drag katsayıları da 
suspensiyon maddesinin ebadı ve suspensiyon maddesinin etrafındaki 

mevcut relativ akışa bağlı bulunan Reynold sayısının fonksiyonudur. 

Drag katsayısı müstakil olmayan ve dinamiğin boyutsuz bir ifadesi 
olan müstakil Reynold sayısına bağlı bir değişkendir. Reynold sayısı çok 
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karışık bir ifade olup bütün bölgeler için matematik olarak ifade edilmesi 
çok zordur. Hernekadar bu fonksiyona ait bütün bölgeler bir çok şahıs
lar tarafından etüt edilmişse de çok karışık olan geçiş bölgesi için henüz 
tatmin edici bir cevap bulmak mümkün olmamıştır. 

Zaman faktörünü nazan itibara almak suretiyle bu bölge için bir çö
züm yolu bulmaya maalesef teşebbüs edilmemiştir. İlgili denkleme zaman 
faktörünü ithal etmek suretiyle bu bölge için tatmin edici bir cevap bu
lunulacağına inanılrnaktadır. 

Aşağıda ilgili zaman faktörü nazarı itibara alınmış ve mevzuu bahis 
denklemlere ithal edilmiştir. Bu şekildeki denklemler vasıtasıyla Reynold 
sayısının nümerik değerleri üzerinde direkt eksperimental kontrol yap
mak mümkün olacaktır. 

DRAG KATSAYISI PROBLEMİ 

Drag katsayısı, C 0 , bir fonksiyonel münasebet olarak Reynold sa
yısı, R., nin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. 

CD= t(Re) 

Re= Ud/p 

(1) 

(2) 

burada, U, sıvının suspensiyon maddesine nazaran akış hızını, v, kine
malik viskozite ve, d, suspensiyon maddesinin çapını göstermektedir. 

Bu fonksiyon çok karışık olduğundan, R., nin bütün bölgeleri için 
matematik olarak ifadesi güçtür. Bu fonksiyonun bütün bölgeleri çeşit
li şahıslar tarafından etüt edilmiş ve çeşitli eğrileri temsil eden denklem
ler çıkarılmıştır. Umumiyetle bu fonksiyonel münasebet ilgili eğrinin bü
tün bölgeleri için aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

n-2 C0 =k Re (3) 

burada, k, bir katsayı, n, akış durumunu göstennektedir. 

Aşağıda da izah edildiği veçhile genel olarak, R. , dört bölgede müta
laa edilmektedir. 

1) Stol<es Kanonu Bölgesi (10 - • < R. < 0,25). 

Bu bölgede tasavvur edilen küre şeklindeki suspensiyon maddesi ka
fi derecede küçüktür. Sıvı suspensiyon maddesinin üzerinde muntazam 
bir şekilde akıp kürenin arka kısmında boşluklar hasıl olmamaktadır. Kü
renin hareketine karşı gösterilen mukavemet sadece küre ile temas halin
de bulunan sıvı sebebiyledir. Stokes bu bölge için, n = 1, ve K = 24, 
bulmuştur. Buradan 
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(4) 

bulunur. 

2) ~iş (Transition) Bölgesi (0.25 < R. < 500 - 1000). 

Bu bölgede, R. ile, C0 , arasındaki münasebeti ·analiz etmek çok zor
dur. Bu bölgede sınır düzlemi küre şeklindeki suspensiyon maddesinin 
arka kısmından aynlmakta ve kürenin arkasındaki mevcut boşluklann 

içinde girdaplar hasıl olmaktadır. Bundan dolayı türbülans bu bölgede 
tedricen artmakta ve form drag toplam miktarında zamanla artış tevlit 
etmektedir. Form drag, aslında, temas halinde bulunan ve hızları farklı 
iki sıvının hareketinden hasıl olan türbülanslı girdaplardan meydana ge
len vizkos bir fenomendir. 

Bu fenomen tipik bir şekilde kürenin arka· tarafında ayrılma nokta
lannda vuku bulmaktadır. Bu bölgede, n, 1 - 2 arasında değişmekte olup 
mevcut çözümler daha ziyade ampiriktir. Bu çözümlerin bazıları bu böl
gede, R.'nin muayyen değerlerini tahkik etmektedir. Alien, n = 1.5, farz 
ederek 

C
0

=kRe-o.s (5) 

bulmuştur. 

Goldstain aşağıda verilen sonsuz bir seri ile eksperimental eğriyi 

ancak, R. = 2'ye kadar tahkik edebilmiştir. 

Schiller ve Naumann ampirik olan denklem 7.'yi, R. = 800, için vermiş
lerdir. 

(7) 

Fair veGayer 

(8) 

münasebetini bulmuşlardır. 

Hernekadar yukarıda verilen ampirik ifadeterin en uygunu Schiller 
ve Naumann tarafından verilmiş ise de Newton ve Stokes tarafından ve
rilen ifadeler arasındaki boşluğu tamamiyle kapatmamaktadır. 

56 



3) Newton Kanwıu Bölgesi (500 - 1000 < R . V 2 x 105 ). 

Bu bölgede sınır düzlemi kürenin satlımdan ayrılmakta ve memba 
kısmına intikal etmektedir. Kürenin arkasındaki boşluklarda ise türbü
lans hasıl olarak suyun akış halinde bulunan kısmına geçmektedir. Bu 
durumda mevzuu bahis türbülans ehemmiyeti haiz olup, su ile küre ara
sındaki sürtünme de ihmal edilebilir mahiyettedir. Bu bölgede drag kat
sayısı sabittir. Newton bu bôlge için, n = 2, K =- 0.22, bulmuştur. Buna 
göre 

C0 =0.22 (9) 

bulunur. 

4) R, = 2 x ıo · in Haricinde Kalan Bölge. 

Bu bölgede Reynold sayısı, R. = 2 x 1(}5, değerinin haricinde art~rak 
sınır düzlemi tamamiyle türbülanslı olmaktadır. Türbülans önce sınır ta
bakasının kürenin satbından ayrı bulunduğu kısımda ve sonrada temas 
halinde bulunduğu kısımda vuku bulmaktadır. Sınır tabakası tamamiyle 
türbülanslı hale geldikten sonra, sınır tabakasının küre satlımdan ayrıl
dığı nokta tamamiyle mansap kısmına taşınmaktadır. 

Bu taşınmadan ötürü kürenin arkasındaki boşluklar azaldığından, 

dolayısıyla drag değerinde bir azalma olmakta ve drag katsayısının de
ğeri 

seviyesine kadar dü~mektedir. 

c0 =0.05 (10) 

Şekil ı. den de görülec.eği lizere stokes ve Newton kanunlan ekspe
rimental malfımatı a:.cak, R.'nin muayyen bölgelerinde tahkik etmekte 
ve çok geniş olan geçiş bölgesinde ise tahkik etmemektedir. Kürenin et
rafında değişen ak~ paterni ve kürenin arkasındaki boşluklarda hasıl 
olan girdap hareketleri sebebiyle türbülans tedricen artmakta ve, R.'yi 
çok karışık bir fonksiyon haline getirmektedir. 

Bir akarsu içine gömülü bir küre üzerindeki akış karakteristiklerin
den istifade etmek suretiyle, R ., ve, C0 , arasında kurulan münasebetler 
sukfuıet halinde bulunan bir su içinde çökmekte olan ayni kürenin Stokes 
ve Newton bölgeleri için kullanılabilir ise de, geçiş bölgesinde, burada mev
ruu bahis iki ayrı durumdaki akış karakteristikleri farklı olduğundan ge
çiş bölgesi için ayni işi yapmak mümkün değildir. 

Bir akarsu içine gömülü olan küre şeklindeki bir süspensiyon mad
desi üzerindeki akış karakteristikleri geçiş bölgesini temsil ediyorsa kü
renin arkasındaki boşluklardaki mevcut girdaplann tesirinden dolayı akı
şın aşağı veya yukarı doğru hız bileşenleri olabilir. Halbuki süldlııet ha.-
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linde bulunan bir sıvı içinde çökmekte olan bir kürenin arkasındaki boş
luklarda ekseni yatay olan girdaplar hasıl olacağından akışın bileşenleri 
ileri veya geri istikametlerinde olur. 

3 
(0 

-1 
/) 

Şekil ı. Reynold sayısı ne Drag kat-sayısı 
arasındaki münasebet. 

A =- Newton 
Kanunu 

B = Stokes 
Kanunu 

C Allen 
Kanunu 

D - Allen 
Kanunu 

Denklem (1). Ortalama, C0 , süspensiyon maddesinin eb'adı, suspen
siyon maddesine nazaran akış hızı veya sUspensiyon maddesinin sıvıya 
nazaran hızına bağlı olan, R.'nin bir fonksiyonudur. Bu denklemin iki 
boyutlu problemlere tatbiki umumiyetle mevzuu bahis madde ile ala
kah akışın üniform hız dağılışma haiz bir akışın mevcudiyetini gerek
tirmektedir. 

Yukanda zikredilen ve kürenin arkasındaki boşluklarda hasıl olan 
girdaplar sebebiyle meydana gelen ileri veya geri, aşağı veya yukan isti
kametlerindeki hız bileşenlerini, mevcut denklemlerle çözmek, bu çok 
kanşık geçiş bölgesinde mümkün olmamışbr. Bu sebepten a§ağıda görü
leceği veçhile mevzuu bahis hız bileşenlerinin tesirini ölçebilmek maksa
dıyla drag katsayısı denklemine bir zaman faktörü ithal edilmiştir. 

DRAG KATSAYISI FORMüLÜNE ZAMAN FAJ{TÖRtJNül'-: 
FORMÜ"LASYONU 

Zaman faktörünün drag katsayısı denklemine formülasyonu için ex
periment ve analizin bir kombinasyonuna ihtiyaç vardır. 

Şimdi şekil 2. de gösterildiği gibi küre şeklindeki bir stu:pensiyon mad
desinin akış halinde bulunan bir sıvı içinde çökmekte olduğunu, akış hızı
nın yatay ve çökme bölgesinin her tarafında eşit olduğunu farz edelim. 
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Şekil 2. Küre şeklindeki bir suspensiyon maddesinin sükunet 
ba.Jjnde ve akış halindeki bir sıvı içinde çöküşü. 

Şekil 2. deki geometrik münasebetlerden 

(ll) 

bulunur. Burada, U,, ve U., zikredildikleri sıra ile stıspensiyon maddesinin 
yatay ve düşey hız bileşenlerini göstermektedir. Suspensiyon maddesinin 
bize nazaran yatay ve düşey hız bileşenleri aşağıda verilmiştr. 

u,:::;:_[_ 
tr 
h Uh=-
lh 

(12) 

(13) 

Burada, t,, ve t., sırasıyla, h, derinliği ve f, mesafesi boyunca geçen za
manlan göstermektedir. Denklem (12) ve (13) ten 

f =urt, 
h '- uh th 

Denklem (14) ve (15), Denklem (ll) de yerine konulursa.. 

e = ur = _f_=_k 
uh h th 

bulunur. 

(14) 

(15) 

(16) 

u. 
Denklem (16) da, Q = , taki sırasıyla hidrodinamik kuvvet u. 

ve gravitenin hasılatı olan, U,, ve U", ilgili sıvı ve süspensiyon maddesinin 
fiziksel kemiyetlerinin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. 

uh, bileşeni sükUnet halindeki bir sıvı içinde çöken bir süspensiyon 
maddesinin çökme hızı olarak hesaplanabilir. Akış istikametindeki, U,, 
bileşeninin ise taşınma etütlerindeki hidrodinamik kuvveti hasıl eden, d/ 2, 
mesafesindeki akış hızından dolayı hasıl olan, kayma ve yuvarlanmadan 
meydana gelen sürtünme faktörünü ihtiva etmiyen efektif hıza eşit ol
duğu farz edilmiştir. 
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Bu münasebetıe şimdi, U,, ve, U., değerlerini ayrı, ayrı hesap edelim. 

1) Münferit Bir Suspensiyon Maddesinin Sükunetteki Bir Sıvı 

İçindeki Çökıne Hızı. 

Yoğunluğu suspensiyon maddesinin yoğunluğundan az olan sükftnet
teki bir sıvı içinde gravitenin tesiri altında çökmekte olan bir suspensi
yon maddesinin hızı, sıvının sürtünme mukavemeti ile stıspensiyon mad
desinin su içindeki ağırlığı denge haline gelene kadar ivmelidir. Stıspensi
yon maddesi ile sıvının sürtünme mukavemeti denge haline geldikten son
ra çökme hızı, suspensiyon maddesinin ebadı, şekli ve yoğunluğu, sıvının 

yoğunluğu ve vizkozitesine bağlı olmak üzere sabittir. 

Pratik ve teorik hesaplar için esas olan çökme hızı formüllerinde, sus
perurlyon maddesi küre şeklinde tasavvur edilmektedir. 

Şimdi bir sıvı içinde harici bir, F., kuvvetinin tesiriyle, m, kütlesin
deki bir stıspensiyon maddesinin, Uh, hızıyla hareket ettiğini faz edelim. 
Şayet sıvının kaldırma kuvveti, F., drag kuvveti, F., ve hareket istikame
tindeki bileşke kuvvette, F,, ise, 

(17) 

bulunur. 

dU. 
Şayet stıspensiyon maddesinin ivmesi, ise, 

de 
m dUh 
9 d9 =Fe-Fb -Fd 18) 

bulunur. Burada, g, gravitasyonel sabiteyi göstermektedir. Şayet harici 
kuvvetin tesiri, a ., ivmesinden dolayı ise 

F =mae 
e g dir. (19) 

Sıvının kaldırma kuvveti, F", suspensiyon maddesiyle 'yer değişen sıvı 
kütlesiyle, a, ivmesinin çarpımına eşittir. Şayet suspensiyon maddesi ve 
sıvının özgül ağırlıklan zikredildikleri sıra ile, p., ve p., ise suspensiyon 

maddesi ile yer değişen sıvının kütlesi, m 

,_ mfr ae 
rb= 

.fs g 

P• --,olup, 
P• 

(20) 

bulunur. Burada, m, süspensiyon maddesinin kütlesini göstermektedir. 
Sıvının içinde hareket eden stıspensiyon maddesinin üzerindeki drag kuv
veti 

(21) 
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Burada, C0 h, ve A., zikredildiği sıra ile drag katsayısı ve suspensi
yon maddesinin hareket istikametinde yatay iz düşüroünün alanını gös
termektedir. 

Yukarıdaki ifadelerden Denklem (18), (19), (20) ve (21) kombine 
ederek 

m dUh mae m!,ae_ Uh
2 
.ffAPCD'h 

gde=g fsg 2g 
(22) 

bulunur. Veya 

2 
dUh =De-.frae _ UhfrAPCDa 
dB .fs 2 m 

(23) 

dUh = 0e(t-.l}) _ Ut.frAeCoh 
de .fJs 2 m 

(21:) 

şeklinde ifade edilebilir. Denklem (24) ten de görüleceği üzere, U. , art-

tıkça, d~~ ,suspensiyon maddesinin, u~, nihayi hızına eriştiği, d~. = o 

olana kadar azalır. 

Buradan, 

bulunur. 

g(fs-1{) 
fs 

= Coh ul Ir Ap 

2m 

Suspensiyon maddesi küre şeklinde kabul edilirse, A, = 

P• 7r d 9 

ve, m = --'--'-----'- ,olur. Bu duruma göre, 
6 

bulunur. 

4 g d (.fs - .Jj 

-1 Co h Ir 

(25) 

(26) 

4 

(27) 

Denklem (27) gravite tesiri altında hareket eden, küre şeklindeki 
bir suspensiyon maddesinin sükUnetteki bir sıvı içindeki nihayi hızını ifa
de etmektedir. Denklemin bu noktadan itibaren çözümü, değişik akış şart
lan için, C Dhı katsayısının değerlendirilmesini gerektirir. 
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2) Suspensiyon Maddesinin Akış İstikametindeki, U,, Efektif Hızı. 

Akış halindeki bir sıvı içinde çöken bir suspensiyon maddesi akışın 
hidrodinamik ku.vvetinin tesiri altındadır. Suspensiyon maddesi üzerin
de hakim olan akışın, F 0 1, hİdrodinamik kuvvetini hesaplarken, suspen
siyon maddesi küre şeklinde, d/ 2 mesafesindeki hidrodinamik kuvveti ha
sıl eden efektif hız, U,, ise U, olarak kabul edilmiştir. Buradan, F 01, ve, 
U,, arasındaki münasebet drag katsayısı, C 01 , cinsinden aşağıdaki şekil
de ifade edilir. 

F, = (Mf)(7rd2) c ·, 
Dt 2 \:4 Dp 

(28) 

Hidrodinamik kuvvete mukavemet gösteren suspensiyon maddesinin 
ağırlığı, küre şeklindeki bir suspensiyon maddesi için, suspensiyon mad
desinin çapı, d, ve özgül ağırlığı y ., cinsinden Denklem (29) tarafından 
verilmiştir. 

(29) 

Sınır düzleminin kayma gerilmesinden (boundary shear stress) ölçülen 
kritik akış hızı 

(30) 

olduğu zaman vuku bulmaktadır. Buradan 

~;;2uf) (Jr%2)cDf= ~d:ı (31) 

1.1 
p Os .Js=g (32) 

bulun u-.. 

Denklem (32) Denklem (31) de yerine konulup U, için çözülürse 

Ur= 

elde edilir. 

4 gd.fs 

..J cD,;; 
(33) 

Denklem (33) sıvı ve suspensiyon maddesinin fiziksel kemiyetleri 
ve drag katsayısı C 01 değerine bağlıdır. 

Denklem (27) ve (33) teki, C0 h ve Cıı1 drag katsayıları Reynold 
sayısı R. nin bir fonksiyonudur. Denklem (27) ve (33), Denklem (16) da 
yerine konulup aşağıdaki gibi çözülürse, 
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e -JCo, . 1 
- C oh (1- 1}_) (34) 

Ps 

Co,= C oh( t- ~'L) (lL) 2 (35) 
fs tn 

bulunur. Denklem (35), yukan, aşağı ve ileri, geri akış hız bileşenleri 

arasındaki farkı hesaplıyabilmek için C0 h ve C0 r arasındaki münasebeti 
göstermektedir. 

Drag katsayısının Reynold sayısının bir fonksiyonu olduğu daha ev
vel de izah edilmişti. Bu münasebetle Denklem (35) aşağıdaki şekillerde 
de ifade edilebilir. 

(36) 

(37) 

(38) 

Yukanda verilen Denklem (37) ve (38), gravite ve akışın hidrodi
namik kuvvetinin tesiri altındaki suspensiyon maddesinin bileşke hare
ketine ait bileşenleri hesaplamaya yanyan drag katsayılarıdır. 
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NETİCE 

Zaman faktörünü drag katsayısı Denklemine formüle etmek için za
man münasebetini mütalaa ederken, su::ıpensiyon maddesinin çöktüğü 
bölgede akış istikametinin yatay ve hız dağılışının da her noktada ayni 
olduğu tasavvur edilmiştir. 

Hernekadar hız gradyanının sıvının muhtelif derinliklerinde mühim 
tesirleri olabilirse de, bu husus nazarı itibara alınmamıştır. Netice ola
rak verilen yeni denklemler vasıtasıyla mevzuu bahis suspensiyon mad
desinin etrafındaki akışla ilgili hız bileşenlerini ölçmek ve denklemlerin 
ihtiva ettiği hız faktörü marifetiyle tatmin edici bir drag katsayısı elde 
etmek mümkün olacaktır. 

NOT: 

Yukarıda takdim edilen etütler, Araştırma Dalresi uzmanlarından Dr. Müh. 
Şahap Aksoy tarafından kontrol edilmi§tir. ligilerinden dolayı Ara§tırma Dairesi 
Başkanı Dr. Müh. Fuat Şentürk ve Dr. Müh. Şahap Aksoy'a te§ekkür ederim. 
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Co = 
C oh = 
Coı = 
u = 
d - · 

A. = 
V = 
R. = 
k = 
n = 
h = 
f = 
t. = 
tr = 

UAB = 
u. = 
Ur -
8 = 

F. = 
F. = 
F4 = 
F, -

Foı = 
FR = 
g = 
a. = 
m = 

P• = 
P• = 
)' • = 
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.. 
DRAG COFFCIENT IN TRANSITION REGION 

By Yaşar Fahri ÖZTRüKı BS., DIC., 

SYNOPSIS 

To mesure the drag coefficient for a spherical particle settling under 
flowing conditions in the very complicated transition region, a time fac
tor is formulated into the equation in question. From the Studies, it is 
believed that the equation including the time factor will fit with the ex
perimental data in this region perfectly. 

INTRODUCTION 

Most of the engineering problems require dealing with a flowing flu
id which contains suspended particles. One of the first things in appro
aching to these porblems is to determine the motion of a single particle 
under the influence of both gravity and hydrodynamic force of flow. 

The determaination of the motion of a particle in a flowing fluid in 
terms of the physical properties of fluid and partide, involves the evalu
ation of velocity components of the resultant particle motion in terms 
of the physical properties of fluid and partide, which ise rather tedious, 
because in determining these velocity components the correct equations 
depend on the related drag coefficients for various flow coditions. These 
drag coefficients are functions of Reynolds number, which depends on 
the particle size and relative velocity of flow around the partide. 

The drag coefficient is a dependent variable being related to the in
dependent quantity of the Reynolds number, which is based on non -di
mensional expression of dynamics. Reynolds number has a complex na
ture and it is difficult to represent it mathematically over the whole re
gions. Although all regions of this function have been investigated by 
different workers and equations have been developed, but, it has not been 
possible to find a satisfactory answer for the very complicated transition 
region. 

1 - Publlc Health Engineer, Civil Engineer Sanitary Engineer Expert on water 
Pollution Control The State Hydraullc Works, Department ot Water Supply, 
Sewerage and Water Pollutlon Control. 
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Unfortunately there has not been a Sufficient concern with the time 
relation for the region in question, by which it is believed that a satisfac
tory answer could be found. 

In the following the necessary time relation is given dve 
emphasis and a time factor is formulated into the equation in question, 
by which is direct experimental control on the nurnerical value of 
Reynolds number is possible. 

DRAG COEFFICIENT PROBLEM 

The coefficient of drag, C0 , is evaluated as funtion of Reynolds num
ber, R., and deseribed by the funtional relation 

C0 = f(Re) (1) 

in which 

Re= Udj)..J (2) 

where, U, represents the velocity of flow relative to the particle, v, rep
resents killematic viscosity, and, d, is the particle diameter. 

Becanuse of the complex nature of this function, it is difficult to rep
resent it mathematically over the whole range of, Re,. All regions of this 
function have ben investigated by different workers, and equations have 
been developed to represent the curves. In general, for all parts of the 
curve this functional relation may be brought into the general form 

Co =k Ren-2 (3) 

in which, k, is a constant and, n, represents the state of flow. 

The whole range of, R,, can be divided into four regions, which are 
as follows: 

1) Stokes'law Region (lO-~ < R. < 0.25). In tp.is region the par
ticle sufficiently small, and the fluid will flow smoothly over the surface 
of sphere, leaving no wake and almost all the resistance to motion is due 
to skin friction. Stokes found tlıat for this region, n = 1, and, k = 24, 
hen ce 

C0=24 Re_, (4) 

2) Transition Region (0.25 < R . < 500 - 1000 This is the most 
diffic- ult region to analyse the relation between, Re, and, CD . In this 
region the boundary layer separates from the rare surface of the sphere 
and produces eddy currents in the wake of the particle. The amount of 
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turbulance gradually increases in this region, in which form drag con
ributes more and more to the total drag on the partide, where form 
drag results from the generatian of the turbulant eddies, which are due 
to the viscous phenomenon resulting from fluid maving at relatively high 
velocities in contact with fluid maving at relatively low velocities. The 
phenomenon typically occurs at the points of seperation from the rare 
surface of the spheıe. In this region, n, varies continiously from, 1, to, 2,. 
Solutions given are mostly amprical expressions. Some of these solutions 
apply only over restricted values of, Re, for the region. Allen assumed, 
n = 1.5, hence 

(5) 

Goldstain represents the curve up to, R, = 2, by an infinite series. 

Schiller and Naumann have given the fallawing ampirical ex.pres.cıion 

for, R. = 800, 

Fair and Gayer produced the relationship 

24 3 
Co= Re+ Re +0.34 (8) 

Among the above ampirical expressions schiller and Naumann's re
lationship is one of the more reliable ones, but, ones not bridge the gap 
between the stokes and Newto.n's laws completely. 

3) Newton's law Region (500 - 1000 < · R. < 2 x 105 ). In this re
gion the point of boundary layer seperation moves to a position upstream 
from the midsection of the sphere, and the wake behind the sphere be
comes turbulant, shedding its content into the main stream. In this case 
the turbulance in the wake of the sphere becomes important and the af
fect of the skin friction is negligible, from drag accounts for almost all 
the drag on the partide, and drag coefficient in roughly constant. New
ton found for this region, n = 2, k = 0.22, then 

C0 =0,22 (9) 

4) Region for Re beyond about 22 x ıos. In this region as Reynolds 
number increases beyond, Re = 2 x ı o~ , the boundary la yer becomes tur
bulant, first in the seperated portion and then in that part which re
mains attached. When boundary layer becomes completely turbulant, 
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the point at which boundary leyer seperates from the sphere shifts to a 
position dawnstream. The shift is accompanied by a reduction in wake 
which results a drop in drag, and the value of drag coefficient falla to 
about. 

C0 =0.05 (10) 

As it can be seen from Fig. 1, Stokes'and Newton's laws fit with the 

experimental data only in certain ranges of, R., and the're is a dissatis
faction with expressions representing the very extensive transition re
gion between the two. It is in this region that the varying patterns of 
flow around, and produced eddy currents in the wake of the particle 

where turbulance increases gradually, make, R., a very complex function. 

Although the relationship between, R., and, C0 , interpreted in the 
light of flow characteristics passing an immersed spherical particle can 
olso account for the Stokes and Newton's laws regionsfor the same par

ticle settling in stili water, but, the situation will not be the same in 
transition region when the characteristics of flow in both cases are ob

served seperately. 

In transition region, the flow passing on immersed spherical particle 

may have upward or dawnward components of velocity due to the eddy 
currents having vertical centrelines produced in the wake of the partide. 

Whereas the same eddy currents produced in the wake of the settling 
spherical particle in stili water will have horizontal centrelines, where 
flow may have forward or backward velocity components which will 

travel in the directian of movement. 

Eq. 1 actually is the average, C 0 , as a function of, R., which de

pends on the particle size and velocity of flow relative to the particle 

or velocity of the particle relative to fluid. The application of this equ
ation to two dimensional prablems normally assumes a uniform velo
city distribution of flow approaching the object in question. 

In the very complicated transition region, by existing equations, it 
has not been possible to measure downward or upward, and forward or 
baclnvard components of velocity of flow due to the eddy currents pro
duced in the wake of the partide. Therefore it is intended to introduce a 
time factor into the drag coefficient equation to measure the affect of 
the velocity components in question. 
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FORMULARION OF TIME FACTOR INTO THE DRAG COEFFICIENT 
EQUATION 

. To formula te a time factor in to the drag coefficient equation it is 
necessary to apply to a combination of both analysis and experiment. 

Now consider that a single spherical particle settling under flowing 
conditions as shown in Fig. 2. Assume that the directian of flow is hoı-iz
ontal and the velocity of flow is the same in all parts of the settling zone. 
Particle settling through the tepth, h, in a horizontal distance, f, will 

produce the trajectory, AB, at the gradient, fJ, of the resultant particle 
motion. 

From the geometric considerations in Fig. 2, it can be seen that 

!!.L=_r_ =e 
Uh h 

(ll) 

Where, Ur, and, U,., are horizontal and vertical velocity components of 
the partide. The horizontal arid vertical velocity components of the par
ticle relative to the container are 

VF=_[_ (12) 
tr 
h 

uh = Th (13) 

Where, tr, and tb are the times spent through the depth, h, and horizontal 
distance, f. From Eqs. 12 and 13 

r = ur tr (14) 

. h=Uhth (15) 

Substituting Eqs. 14 and 15 in Eq. ll 

e= ur= _f_=_k 
uh h th 

(16) 

In Erı. 16, (J = , where, U,, and, U,. are products of both the u .. 
hydrodynamic force of flow and gravity, which can be computed in 
terms of the physical properties of fluid and particle in question, and 
drag coefficients, C o1, and, C oh, respectively. 

The component, U .. , can be evaluated as the settling velocity of the 
particle in question in a stili fluid. And the component, U,, in the direc
tion of flow, is assumed to be the same as the effective velocity which is 
produced by the velocit~ of flow for a distance of, d/ 2, responsible for 
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the hydrodynamic force as in re - entrainment studies, ignoring the 
combined friction factor due to sliding and rolling. 

Hence, let us now compute both, U,, and, U., individually. 

1) Settling Velocity, U., of a singie particle in a stili fluid. 

Because of gravity a particle in a still fluid o less density will settle 
at an accelerating velocity until the frictional resiatance of the fluid 
approaches the buoyent weight of the partide. Tbereafter the settling 
velocity of the particle will be constant and will depend upon the size, 
shape and density of the partide, and the density and viscosity of the 
fluid. 

For practical and theoretical calculations the basic equations for 
settling velocities has been derived by assuroing the shape of the particle 
to be spherical. 

Now consider a particle of mass, m, moving through a fluid du e to 
an external force, F., at velocity, U •. If the buoyent force is, F., the drag 
force is, F., and the resultant force in the direction of travel is, F., then 

If the acceleration of the particle is 

the n 

m 
9 

dU. 
dO 

(17) 

(18) 

Where g = gravitational constant If the external dı-iving force is 
due to an acceleration of, a., then, 

mae 
Fe=-- (19) g 

The buoyent force, Fb, is equal to the product of the external acceleration, 
a., and the mass of displaced fluid. If the solid particle and fluid densities 

are, p., and, p,, respectively, then the mass of fluid displaced will be, m . ...f!!_ 

then 

F _mfr ae 
b- .fs g 

P• 

(20) 

Where, m, is the particle mass. The drag force on a particle moving in a 
resistant fluid is, 
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(21) 

Where, C oh, and, A., are the drag coefficient and projected area of the 

particle in the directian of movement, respectively. From the above, com
bining Eqs. 18, 19, 20, and, 21, 

m dUh mae f!J/rae_ U;,
2 .ffAPCDh (22) 

g dB =g .f5 g 2g 

Or .... 
dUh =De_.lfae _ Utf(APCDtı 
de .fs 2 m 

(23) 

rearranged .. . . . dUh _ Oe(t-fr) _ p/.PrAeCotı 
de - .fJs 2 m 

(24) 

It is obvious from Eq. 24 that, as, U., increases, dU. decreases until 
dB 

dU. = O, where the particle has reached it's terminal velocity, U., 
dB 

then .. ........ . .. . 

bence ..... . . . ... . 

In th f 7T.ı" P• 7T,ı" e case o a sphere, A,. =- , and, m = --
. 4 6 

(25) 

(26) 

(27) 

This is the general equation for the terminal velocity of a spherical 

particle maving under the influence of gravity in a stili fluid. The develop

ment of the equation from this point consists of an evaluation of, C oh, 

for various flow conditions. 

72 



2) Effective Velocity, U, of the particle in the direction of flow. 

A particle settling in a flowing fluid is subject to the hydrodynamic 
force of the flow. To estimate the hydrodynamic force, F 0 , of the flow 
acting on the particle, it is assumed that the particle is spherical, and the 
effective velocity, U,, responsible for the hdyrodynamic force is, U, for a 
distance of, d/ 2,. Then the relationship between, For. and, U,, in terms 
of the drag coefficient, Co 1, 

F, = (M) (Trd
2

) c 
Dr 2 \:4 o, 

(28) 

The hydrodynamic force is resisted by the particle weight. The par
ticle weight, in turn, can be given for a spherical particle in terms of par
ticle diameter, d, and specific weight, y., thus, 

(?rdJ) 
FR = \: 6 'ts (29) 

The critica! value of flow velocity, as measured by boundary shear stress, 
occurswhen 

F Df = F R 

hen ce (J,
2
uf) (7Td

2
) - lfd

3 

-4- Cor- -6-

!. ~6 s=g 
substituting Eq. 32, in Eq. 31, and solving it for, U, , 

Ur= 
4 gd.fs 

J Corft 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

This is a quantity which depends only on the physical properties of 
fluid and particle in question, and drag coefficient, C o1 ,. 

In Equations 27 and 33 both the drag coefficients, C oh, and, Co 1, 

are functions of Reynolds number, Re,. Substituting Eqs. 27 and 33 in 
Eq. 16 and solving it as follows 

B= (34) 

(35) 
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Eq. 35 represents the relation betwe"en, C o1, and, C oı. by which the 

difference between the both, due to the upward or downward and for
ward or backward velocity components of flow can be evaluated. 

As it was explained previously that the drag coefficient is the func
tion of Reynolds number. Hence Eq. 35 can also be expressed as 

then Coh- ~!t) ( :: )2 
f(Re) 

C01~(t-f:)(f~/r(f?P) 

(37) 

(38) 

where Eqs. 37 and 38 are the drag coefficients to evaluate the velocity 

components of the resultant particle motion under the influence of both 

gravity and hydrodynamic force flow. 

CONCLUSION 

In considering the necessary time relation to formuiate a time factor 

into the drag coefficient equation, it is assurned that the direction of f!ow 

is horizontal and the velocity of flow is the same in all parts of the sett

ling zone, .where the velocity gradient effect is not considered, although it 

may have a significant effect at different depths of flow. As a result, it 

is beleived that, it will be possible to evaluate a satisfactory drag coeffi
cient by the given equations including the time factor which can measure 

the effect of the velocity composents of flow around the particle in ques

tion. 
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N O TATION . 

C 0 = ·Drag coefficient, 

C 0 h = Drag coefficient in the direction of fravity. 

C Dı = Drag coefficient in the direction of flow. 
U = Velocity of flow relative to the particle. 
d = Particle diameter. 
A, · = Projected area of the particle. 
v Kinematic viscosity of the fluid. 
R. = Reynold number. 
k = Konstant. 

n = State of flow. 
h = Settling depth of the particle. 
f = Horizontal distance through the settling depth. 
t . = Time spent through settling depth. 
t , = Time spent through horizontal settling distance. 
U AB Resultant velocity of the particle. 
Ub = Velocity component due to gravity. 
U, = Velocity component due to the hydrodynamic force of the flow. 
B = Gradient of the resultant particle motion. 

F. = External force. 
F b = Buoyent force. 
F. Drag force. 
F , Resultant force. 

F 01 = Hydodynamic force of flow. 
F R Particle weight. 
g = Gravitational constant. 
a. = Acceleration. 

m = Particle mass. 
P• = Solid particle density. 
pr = Fluid density. 
y. = Specific weight of the particle . 

• 
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