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)RUHZRUG

7KH ;,WK 5HJLRQDO 5RFN 0HFKDQLFV 6\PSRVLXP LV KHOG LQ $I\RQNDUDKLVDU 7XUNH\ RQ 0D\   7KH
6\PSRVLXPLVRUJDQL]HGE\$I\RQ.RFDWHSH8QLYHUVLW\0LQLQJ(QJLQHHULQJ'HSDUWPHQWZLWKJUHDWVXFFHVVXQGHUWKH
DXVSLFHV RI 7XUNLVK 1DWLRQDO 6RFLHW\ IRU 5RFN 0HFKDQLFV 2Q EHKDOI RI WKH ([HFXWLYH %RDUG RI 7XUNLVK 1DWLRQDO
6RFLHW\ , ZRXOG OLNH WR H[SUHVV P\ JUDWLWXGH DQG DSSUHFLDWLRQWR WKH FKDLUPDQ DQG PHPEHUV RI 0LQLQJ (QJLQHHULQJ
'HSDUWPHQWDQGWKHFKDLUPDQDQGPHPEHUVRI2UJDQL]LQJ&RPPLWWHH

7UDGLWLRQDOO\ V\PSRVLD RQ 5RFN 0HFKDQLFV KDYH EHHQ KHOG RQ UHJLRQDO EDVLV IRU WKH VL[WK ZKHUHDV WKH ILUVW ILYH ZDV
KHOG RQ QDWLRQDO EDVLV LQ 7XUNH\ 7KHVH 6\PSRVLXP VHULHV KDYH IRUPHG D PDMRU IRUXP WR GLVFXVV LGHDV H[FKDQJH
NQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHRQURFNPHFKDQLFV7KH;,WK6\PSRVLXPE\SDUWLFLSDWLRQRIGHOHJDWHVIURPGLIIHUHQWIRUHLJQ
FRXQWULHVLVKHOGLQ$I\RQNDUDKLVDULQWKHKHDUWKRI$QDWROLD

2QEHKDOIRIWKH([HFXWLYH%RDUGRIWKH7XUNLVK1DWLRQDO6RFLHW\IRU5RFN0HFKDQLFV,ZRXOGOLNHWRWKDQNDOOWKH
DXWKRUVIRUWKHLUSUHVHQWDWLRQVDQGIRUWKHLULQYDOXDEOHFRQWULEXWLRQVLQWKHGLVFXVVLRQV$WWHQGDQFHRIGHOHJDWHVIURP
GLIIHUHQWFRXQWULHVDQGYDULRXVLQVWLWXWLRQVDQGFRPSDQLHVIURP7XUNH\DQGILQDQFLDOVXSSRUWSURYLGHGE\WKHVSRQVRUV
DUHJUDWHIXOO\DSSUHFLDWHG)LQDOO\,ZRXOGOLNHWRWKDQNDOOP\FROOHDJXHVIRUVKDULQJWKHUHVSRQVLELOLW\DQGZRUNLQJ
PHWLFXORXVO\WKURXJKRXWWKHV\PSRVLXP



$VVRF3URI'U+$\GÕQ%LOJLQ
3UHVLGHQW7XUNLVK1DWLRQDO6RFLHW\IRU5RFN0HFKDQLFV
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.$<$0(.¶;,%|OJHVHO.D\D0HNDQL÷L6HPSR]\XPX7UN8OXVDO.D\D0HNDQL÷L'HUQH÷LYH$I\RQ.RFDWHSH
hQLYHUVLWHVL0DGHQ0KHQGLVOL÷L%|OPWDUDIÕQGDQRUWDNODúDG]HQOHQPLúWLU
6HPSR]\XPGD .D\D 0HNDQL÷L NRQXVXQGD \DSÕODQ DUDúWÕUPDODUÕQ VXQXOGX÷X YH WDUWÕúÕOGÕ÷Õ WHNQLN YH ELOLPVHO
JHOLúPHOHULQ ND\D PHNDQL÷L WRSOXOX÷X DUDVÕQGD SD\ODúÕOGÕ÷Õ ND\D PHNDQL÷L NRQXVXQGD oDOÕúDQ DUDúWÕUPDFÕODUÕQ
PKHQGLVOHULQLúOHWPHFLOHULQILUPDWHPVLOFLOHULQLQYH\|QHWLFLoHYUHOHULQD\QÕSODWIRUPGDEXOXúPDVÕVD÷ODQDUDN\DNÕQ
ELULOHWLúLPHJLUPHOHULVD÷ODQPÕúWÕU
6HPSR]\XPGD.RQXODUÕQGDX]PDQ\XUWLoLYH\XUWGÕúÕQGDQ$NDGHPLV\HQYH6DQD\LFLOHUoD÷UÕOÕELOGLULOHUVXQPXúODUGÕU
.$<$0(.¶¶WH VXQXODQ oD÷UÕOÕ ELOGLULOHU $QNDUD$I\RQNDUDKLVDU <NVHN +Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL 7QHOOHUGH
'HIRUPDV\RQD ø]LQ 9HUPH\HQ 7DKNLPDW 6LVWHPLQLQ 7HPHOL .D\D 0HNDQL÷L YH .D\D 0KHQGLVOL÷LQLQ .0.0 
*HOHFHNWHNLøOHUOHPHOHUL6WUDWD&RQWURO3UREOHPVLQ/RQJZDOO0LQLQJ&DVH([DPSOHV.ODVLN.D\D0HNDQL÷LQLQ<HQL
8INX3HWURO.D\D0HNDQL÷L$I\RQNDUDKLVDUøOLQLQ7UNL\H-HRWHUPDO(QHUML3RWDQVL\HOLQGHNL.RQXPXh]HULQH*QFHO
9HULOHU
;,%|OJHVHO.D\D0HNDQL÷L6HPSR]\XPX¶QGDoD÷UÕOÕELOGLULV|]OVXQXPYHSRVWHUVXQXPROPDN]HUHWRSODP
DGHWELOGLULVXQXOPXúWXU%XELOGLULOHUGHQDGHWL8OXVDOYHDGHWL8OXVODUDUDVÕELOGLULGLU6HPSR]\XPGD6HNW|U
LúELUOL÷L LOH .D\D 0HNDQL÷L NRQXODUÕ LoHULVLQGH IDDOL\HW J|VWHUHQ ILUPDODU WDUDIÕQGDQ UQ YH KL]PHWOHUL VHUJLOHQPLúWLU
6HPSR]\XPGD VHNW|U LoL LúELUOL÷LQL JHOLúWLUPHN YH GD\DQÕúPD\Õ VD÷ODPDN DPDFÕ LOH $I\RQNDUDKLVDU IXDU DODQÕQGD
G]HQOHQHQ³0DGHQ0HUPHU'R÷DOWDúYH7HNQRORMLOHUL)XDUÕ´6HPSR]\XPNDWÕOÕPFÕODUÕWDUDIÕQGDQSURJUDPOÕRODUDN
]L\DUHW HGLOPLúWLU 6HPSR]\XPXQ  JQQGH $QNDUD ± $I\RQNDUDKLVDU <NVHN +Õ]OÕ 7UHQ 7QHOOHULQH 7HNQLN *H]L
G]HQOHQPLúWLU$\UÕFD'D÷OÕN)ULJ\D%|OJHVLQGHEXOXQDQWDULKL\HUOHUGHWHNQLNYHNOWUWDQÕWÕPJH]LVL\DSÕOPÕúWÕU
;,%|OJHVHO.D\D0HNDQL÷L6HPSR]\XPX\UWPHNXUXOXGDQÕúPDNXUXOXELOLPNXUXOXYHoDOÕúPDNXUXOX\HOHULQH
WPNDWÕOÕPFÕODUDGHVWHNYHNDWNÕODUÕLoLQ7UN.D\D0HNDQL÷L'HUQH÷L\HOHULQHYHNDWNÕVD÷OD\DQEDúWD7h%ø7$.
ROPDN]HUHNXUXPYHNXUXOXúODUDHQLoWHQúNUDQODUÕPÕVXQDUÕP


3URI'U$KPHWù(17h5.
6HPSR]\XP%DúNDQÕ
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3UHIDFH

.$<$0(.¶ ;,WK 5HJLRQDO 5RFN 0HFKDQLFV 6\PSRVLXP ZDV FDUULHG RXW MRLQWO\ E\ 7XUNLVK 1DWLRQDO 5RFN
0HFKDQLFV6RFLHW\DQG$I\RQ.RFDWHSH8QLYHUVLW\0LQH(QJLQHHULQJ'HSDUWPHQW
,Q WKH VFRSH RI V\PSRVLXP VWXGLHV RQ URFN PHFKDQLFV ZHUH SUHVHQWHG DQG GLVFXVVHG DQG WHFKQLFDO DQG VFLHQWLILF
GHYHORSPHQWVZHUHVKDUHGZLWKLQWKHURFNPHFKDQLFVFRPPXQLW\0RUHRYHUDFORVHFRPPXQLFDWLRQRSSRUWXQLWLHVZHUH
FUHDWHG DPRQJ UHVHDUFKHUV VWXG\LQJ URFN PHFKDQLFV EXVLQHVV H[HFXWRUV UHSUHVHQWDWLYHV RI FRUSRUDWLRQV DQG
DGPLQLVWUDWRUVE\EULQJLQJWKHPWRJHWKHURQWKHVDPHSODWIRUP
%RWKQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOVFKRODUVDQGLQGXVWULDOLVWVZKRDUHH[SHUWVLQWKHLURZQILHOGVJDYHNH\QRWHVSHHFKHVLQ
.$<$0(.¶ ZKLFK DUH ³$QNDUD3RODWOÕ $I\RQNDUDKLVDU +LJK 6SHHG 7UDLQ 3URMHFW´ ³)XWXUH DGYDQFHPHQW RI
URFNPHFKDQLFVDQGURFNHQJLQHHULQJ 505( ´³6WUDWDFRQWUROSUREOHPVLQORQJZDOOPLQLQJDFDVHH[DPSOHV´³%DVH
RIQRQGHIRUPDEOHVXSSRUWV\VWHP´³$UHYLYDORIFODVVLFDOURFNPHFKDQLFVSHWUROHXPURFNPHFKDQLFV´³7KHFXUUHQW
GDWDDERXWWKHVWDWXVRI$I\RQNDUDKLVDUSURYLQFHLQ7XUNH\VJHRWKHUPDOHQHUJ\SRWHQWLDO´
,Q;,WK5HJLRQDO5RFN0HFKDQLFV6\PSRVLXPWRWDOO\SDSHUVFRQVLVWLQJNH\QRWHVSUHVHQWDWLRQVDQGSRVWHU
SUHVHQWDWLRQVZHUHSUHVHQWHGRIWKLVSDSHUZHUHQDWLRQDOZKHUHDVZHUHLQWHUQDWLRQDO3URGXFWVDQGVHUYLFHVE\
FRUSRUDWLRQVRSHUDWLQJLQ5RFN0HFKDQLFVILHOGZHUHSUHVHQWHGWRJHWKHUZLWKVHFWRUFROODERUDWLRQ'XULQJV\PSRVLXP
³QG 0LQH 0DUEOH 1DWXUDO 6WRQH DQG 7HFKQRORJLHV ([KLELWLRQ´ RUJDQL]HG LQ $I\RQNDUDKLVDU H[KLELWLRQ ILHOG ZDV
YLVLWHG E\ V\PSRVLXP SDUWLFLSDQWV LQ D SURJUDPPHG ZD\  2Q WKH UG GD\ RI V\PSRVLXP D WHFKQLFDO H[FXUVLRQ ZDV
FDUULHGRXWWRWKHWXQQHOVRI$QNDUD$I\RQNDUDKLVDU+LJK6SHHG7UDLQ3URMHFW$OVRWHFKQLFDODQGFXOWXUDOH[FXUVLRQV
ZHUHFDUULHGRXWWRWKHKLVWRULFDOUHPDLQVLQPRXQWDLQRXV3KU\JLD'LVWULFW
, ZRXOG OLNH WR H[SUHVV P\ GHHS JUDWLWXGH WR H[HFXWLYH DGYLVRU\ DQG VFLHQWLILF FRPPLWWHHV RI ;,WK 5HJLRQDO 5RFN
0HFKDQLFV6\PSRVLXPWRDOOSDUWLFLSDQWVWRWKHPHPEHUVRI7XUNLVK5RFN0HFKDQLFV$VVRFLDWLRQWRWKHLQVWLWXWLRQV
DQGIRXQGDWLRQVDQGHVSHFLDOO\WR78%,7$.IRUWKHLUJUHDWFRQWULEXWLRQV


3URI'U$KPHWù(17h5.
&KDLUPDQ
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FRQFUHWH  LV IRUHVHHQ ,Q WKLV UHVSHFW VLQFH LW LV WKRXJKW WKDW SUHVVXUH IURP WKH JURXQG LV VXSSRUWHG ZLWK
SULPDU\VXSSRUWLYHV\VWHPLWLVDFFHSWHGWKDWQRORDGWUDQVIHUZLOOWDNHSODFHRQFRYHUFRQFUHWH

352-(1ø1ød(5øöø
352-(1ø1626<$/<g1h
3URMH\H DLW SURMH HWW oDOÕúPDODUÕQD 

WDULKLQGH EDúODQÕOPÕú YH  WDULKLQGH V|]
$QNDUDø]PLU<NVHN+Õ]OÕ7UHQ3URMHVL$QNDUD
NRQXVX KDWWÕQ J]HUJkK SURMHOHUL WDPDPODQPÕúWÕU
$I\RQNDUDKLVDU8úDNø]PLUJLELE|OJHQLQHQE\N
$QNDUD±ø]PLUGHPLU\ROXSURMHVLoLIWKDWHOHNWULNOL
úHKLUOHULQL ELUELULQH ED÷ODPDN VH\DKDW VUHVLQL
YHVLQ\DOOLRODFDNúHNLOGHSODQODQPÕúWÕU
D]DOWPDNNRQIRUOXYHHPQL\HWOLELUVH\DKDWLPNkQÕ
$QNDUDø]PLU <NVHN +Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL LOH
VXQPDN .DUD\ROODUÕQGDNL WUDILN \NQ D]DOWPDN
JQGH NDUúÕOÕNOÕ  VHIHU \DSÕOPDVÕ |Q J|UOPú
KDYD NLUOLOL÷L YH NDUERQGLRNVLW HPLV\RQXQX
ROXS JQGH  \ROFX \ÕOGD  PLO\RQ \ROFX
D]DOWPDNDPDFÕ\ODWDVDUODQPÕú|QHPOLELUSURMHGLU
WDúÕQDELOHFHNWLU
ho DúDPDGD $QNDUD GDQ $I\RQNDUDKLVDU YH
$QNDUDø]PLU<NVHN+Õ]OÕ7UHQ*]HUJkKÕQÕQ
8úDN ]HULQGHQ ø]PLU¶H XODúPDQÕQ \DQÕ VÕUD
 NLORPHWUH X]XQOX÷XQGD NL 3RODWOÕ
$I\RQNDUDKLVDU¶GDQ 'HQL]OL YH $\GÕQ¶D GDKD NÕVD
$I\RQNDUDKLVDU <HQL øVWDV\RQ  NHVLPLQLQ \DSÕPÕ
PHVDIH YH VUHGH ED÷ODQPD LPNkQÕ VD÷ODQDFDN YH
LOHELUOLNWH$QNDUD$I\RQNDUDKLVDUDUDVÕQÕQVDDW
$I\RQNDUDKLVDU$QWDO\D,VSDUWD%XUGXU 'HPLU\ROX
GDNLNDRODFD÷Õ|QJ|UOPHNWHGLU
SODQODQPDVÕQGD GD |QHPOL ELU NLORPHWUH WDúÕ

JHUoHNOHúPLúRODFDNWÕU
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oDOÕúPDODUÕQÕQ \DSÕODUDN GH÷HUOHQGLULOPHVL VRQ
GHUHFH|QHPOLGLU
9L\DGN YH VDQDW \DSÕVÕ LPDODWODUÕQGD ]HPLQLQ
WDúÕPDJFQQKHVDSODQPDVÕEXQDJ|UHJHUHNLUVH
]HPLQL\LOHúWLUPH\|QWHPOHULQLQX\JXODQPDVÕYH\D
IRUH ND]ÕN X\JXODPDVÕ LOH \NQ GDKD GHULQOHUH
DNWDUÕOPDVÕ YH WHPHO WLSOHULQLQ VHoLPL ]HPLQND\D
PHNDQL÷L X\JXODPD DODQODUÕQGDQ ELULGLU <DUPD
ND]ÕODUÕQGD ND]Õ WDEDQODUÕQÕQ WDúÕ\ÕFÕ JoOHULQLQ
KHVDSODQPDVÕ JHUHNLUVH ]HPLQ L\LOHúWLUPHOHULQ
\DSÕOPDVÕ VRQ GHUHFH |QHPOLGLU 'ROJX
LPDODWODUÕQGD LVH WDEDQ L\LOHúWLUPHOHUL oRN
|QHPOLGLU <NVHN GROJXODUGD ]DPDQD ED÷OÕ
NRQVROLGDV\RQ JHQHOOLNOH SURMH LPDODW VUHOHULQL
DúPDNWD VUH DoÕVÕQGDQ GDKD ID]OD JHFLNPHPHN
LoLQ NDOLWHOL WDEDQ L\LOHúWLUPHVL \DSÕODUDN GROJX
\DSÕOPDVÕJHUHNPHNWHGLU
7QHOLPDODWODUÕLOH]HPLQND\DPHNDQL÷LLOLúNLVL
ELUD] GDKD GHWD\OÕ RODUDN DUDúWÕUÕOPÕúWÕU 3RODWOÕ 
$I\RQNDUDKLVDU <NVHN +Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL
NDSVDPÕQGD WRSODP X]XQOX÷X  P RODQ  DGHW
GHOPH WQHO LQúDDWÕ \HU DOPDNWDGÕU dL]HOJH  YH
ùHNLO %XoDOÕúPDGDSURMHNDSVDPÕQGD%D\DWYH
øVFHKLVDU DUDVÕQGD  DGHW WQHO LQúDDWÕ YDUGÕU %X
WQHOOHUGHQ 7 ELUOHúLN WQHOL  P
X]XQOX÷XQGD ROXS ONHPL]LQ VD\ÕOÕ X]XQ WQHOOHUL
DUDVÕQGDGÕU$\UÕFDEXJQLWLEDUÕ\OD\DSÕPÕGHYDP
HGHQ\NVHNKÕ]OÕWUHQSURMHOHULLoLQGH7UNL\H QLQ
HQ X]XQ LNLQFL KÕ]OÕ WUHQ GHPLU\ROX WQHOL ROPD
|]HOOL÷LQLWDúÕPDNWDGÕU

dL]HOJH7QHOOHULQOLVWHVL

dL]HOJH3URMHV|]OHúPHELOJLOHUL
øúLQ$GÕ

$QNDUDø]PLU<NVHN+Õ]OÕ7UHQ3URMHVL
$QNDUD 3RODWOÕ $I\RQNDUDKLVDU.HVLPL
$OW\DSÕ<DSÕPøQúDDWÕ
øGDUH
7&'HYOHW'HPLU\ROODUÕøúOHWPHVL*HQHO
0GUO÷'HPLU\ROX<DSÕP'DLUHVL
%DúNDQOÕ÷Õ
6|]OHúPH7DULKL

6|]OHúPH%HGHOL
7/
*]HUJDKX]XQOX÷X
NP
0LQLPXPNXUS\DUÕoDSÕ
P
0DNVLPXPH÷LP

3URMHKÕ]Õ
NPK
.D]ÕKDFPL
Pñ
'ROJXKDFPL
Pñ
7QHOX]XQOX÷X DGHW 
P
9L\DGN DGHW 
P
.|SU
DGHW
hVWJHoLW
DGHW
$OWJHoLW
DGHW
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*LULú

<DNODúÕN  NP X]XQOX÷XQGDNL $QNDUD  ø]PLU
<NVHN +Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL $QNDUD 3RODWOÕ  
$I\RQNDUDKLVDU .HVLPL $OW\DSÕ <DSÕP øQúDDWÕ
NDSVDPÕQGD oRN oHúLWOL LPDODW NDOHPOHUL YH DUD]L
oDOÕúPDODUÕ YL\DGN LPDODWODUÕ WQHO LPDODWODUÕ
VDQDW \DSÕVÕ LPDODWODUÕ YH WRSUDN LúL LPDODWODUÕ
RODUDN G|UW DQD E|OP DOWÕQGD VÕQÕIODQGÕUPDN
PPNQGU+HUELUDQDE|OPQDOWÕQGDLVHGDKD
GHWD\OÕDoÕNODQDELOHFHNLPDODWNDOHPOHULQLQROGX÷X
DúLNkUGÕU %|\OHVLQH X]XQ ELU J]HUJkK ]HULQGH
LQúD HGLOHFHN \DSÕODUÕQ ]HPLQ \D GD ND\D LOH RODQ
LOLúNLOHULQL J|] DUGÕ HWPHN PPNQ GH÷LOGLU
<DSÕODUÕQ ]HULQGH \D GD LoLQGH LQúD HGLOHFHNOHUL
]HPLQND\D NRúXOODUÕ LOH RODQ LOLúNLVL WDVDUÕP
DúDPDVÕQGDQ EDúOD\DUDN LQúDDW VUHVLQFH GHYDP
HGHQ YH    \ÕOOÕN \DSÕ NXOODQÕPÕ VUHVL
VRQXQGD ELWHQ ELU VUHoWLU %XQGDQ GROD\Õ \DSÕ 
]HPLQND\D LOLúNLVLQL GR÷UX WDQÕPODPDN X\JXQ
LQúDDW \|QWHPLQL NXOODQPDN \DSÕQÕQ VD÷ODPOÕ÷ÕQÕ
LQúDDW VUHVLQLQ NÕVDOPDVÕQÕ YH GROD\ÕVÕ LOH
HNRQRPLNOL÷L VD÷OD\DFDNWÕU *QP]Q PRGHUQ
PKHQGLVOLNDQOD\ÕúÕQÕQLoLQGHGHEXNDYUDPODU\HU
DOPDNWDGÕU
3RODWOÕ  $I\RQNDUDKLVDU <NVHN +Õ]OÕ 7UHQ
3URMHVL LPDODWODUÕQGD ]HPLQ PHNDQL÷L YH ND\D
PHNDQL÷L NULWHUOHUL VUHNOL NXOODQÕOPDNWDGÕU
*]HUJkK]HULQGH\HUDODQWPND\DoELULPOHULQLQ
MHRORMLN YH MHRWHNQLN SDUDPHWUHOHUL WDQÕPODQPDVÕ
EXQODU LoLQ JHUHNOL VDKD YH ODERUDWXDU
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3.2 ÇalÕúma AlanÕ Yeri
7777 7 YH 7 WQHOOHULQLQ
J]HUJDKÕ %D\DW LOH 6H\GLOHU  øVFHKLVDU DUDVÕQGD
\HU DOPDNWDGÕU dDOÕúPD E|OJHVL 3URMH J]HUJDKÕ
]HULQGH\DNODúÕNNPX]XQOX÷XQGDELUKDWWHúNLO
HWPHNWHGLUdDOÕúPDDODQÕQDDLW\HUEXOGXUXKDULWDVÕ
ùHNLOGHVXQXOPXúWXU


3.3 Tünel Tip Kesitleri
%X WQHOOHUGH NXOODQÕODFDN WLS NHVLWOHU ùHNLO  YH
ùHNLO  GH WDEDQ G|úHPHOL YH LQYHUWOL RODUDN
J|VWHULOPLúWLU
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ùHNLO$QNDUD$I\RQNDUDKLVDU\NVHNKÕ]OÕWUHQJ]HUJDKÕ


3.4 Önceki ÇalÕúmalar

$QNDUD$I\RQ <NVHN +Õ]OÕ 7UHQ *]HUJDKÕ
$UD]L YH UDSRU oDOÕúPDODUÕQGD 0DGHQ 7HWNLN YH
$UDPD 0GUO÷ 07$  WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQPÕú
RODQYH|OoHNOLMHRORMLNKDULWDODULOH
UDSRUODUGDQ\DUDUODQÕOPÕúWÕU$\UÕFDSURMHVDKDVÕYH
\DNÕQ oHYUHVLQLQ <NVHO 'RPDQLo 0KHQGLVOLN
/WGùWLYH6X<DSÕ0KHQGLVOLN0úDYLUOLN$ù
øú 2UWDNOÕ÷Õ WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ 3RODWOÕ $QNDUD 
± $I\RQ .P   .HVLPL YH $I\RQ
'LUHNW *HoLúL .P  .HVLPL
-HRORMLN-HRWHNQLN(WWoDOÕúPDODUÕEXOXQPDNWDGÕU



PHWDPRUILN WHPHO ND\DODUÕ \]H\OHQPHNWHGLU
g]FDQ YH GL÷  *|QFR÷OX YH GL÷  
7XUKDQYHGL÷  ¶HJ|UH3UH.DPEUL\HQ\DúOÕ
$I\RQ PHWDPRUILNOHUL RODUDN WDQÕPODQDQ ELULPOHU
DoÕN EH\D] JULPVL EH\D] UHQNOL NXYDUVLWDOELW
PXVNRYLWEL\RWLWJUDQDWúLVWLOHEDúODU%XELULPOHU
EH\D]DoÕN EH\D]JUL UHQNOL IROLDV\RQ J|VWHUHQ
PHWDNXYDUV SRUILU GD\NODUÕ YH 1DDQILERO LoHUHQ
NR\X \HúLO UHQNOL \DSUDNODQPDOÕ PHWDED]LN
ELOHúLPOLGD\NODUWDUDIÕQGDQNHVLOPLúWLU
%D\DW LOoHVLQLQ JQH\ NHVLPOHULQGH 3UH
.DPEUL\HQ \DúOÕ WHPHO DoÕN EH\D] JULPVL EH\D]
UHQNOL NXYDUVDOELWPXVNRYLWEL\RWLWJUDQDW úLVWOHU
YH RQODUÕ \R÷XQ RODUDN NHVHQ GHIRUPH ROPXú YH
IROLDV\RQ ND]DQPÕú PHWDNXYDUV SRUILU GD\NODUGDQ
ROXúXU *UVX YH GL÷   %X \|UHGH øKVDQL\H
E|OJHVLQH EHQ]HU úHNLOGH 3UH.DPEUL\HQ \DúOÕ
WHPHOH DLW ELULPOHU hVW 3HUPL\HQ \DúOÕ PHWD
oDNÕOWDúODUÕ LOH EDúOD\DQ (OGHú IRUPDV\RQX LOH



3.5 Genel Jeoloji

$I\RQ\|UHVLQGH.WDK\D%RONDUGD÷Õ.XúD÷ÕQDDLW
0H]RVR\LN ELULPOHULQ DOWÕQGD \D\JÕQ RODUDN

5

RUDQGD GD PHWD NXYDUV NRQJORPHUDODUÕ GD
L]OHQPHNWHGLU )RUPDV\RQXQ HJHPHQ ND\DFÕQÕ
ROXúWXUDQ PHWD NDUERQDWODU RUWD  NDOÕQ WDEDNDOÕ
ODPLQDOÕJHQHOGHJULVL\DK\HU\HUSHPEHEH\D]
UHQNOLGLUOHU %LOHúLP DoÕVÕQGDQ UHNULVWDOL]H
NLUHoWDúÕ PHUPHU GRORPLWLN NLUHoWDúÕ YH GRORPLW
úHNOLQGHGLUOHU

X\XPVX] RODUDN |UWOU g]FDQ YH GL÷ 
*|QFR÷OX YH GL÷    7XUKDQ YH
GL÷ ùHNLOGH$I\RQNX]H\LQGH.WDK\D
%RONDUGD÷Õ NXúD÷ÕQGD \HU DODQ ND\D ELULPOHULQLQ
KDULWDVÕ *|QFR÷OX   YHULOPLúWLU (OGHú
)RUPDV\RQX \|UHGH WLSLN RODUDN PHWDNDUERQDW
ILOOLW JUDILWúLVW YH PHWDNXYDUVLW DUGDODQPDVÕ
úHNOLQGHGLU $\UÕFD ELULP LoLQGH NDONúLVW YH D]







ùHNLOdDOÕúPDDODQÕ\HUEXOGXUXKDULWDVÕ



ùHNLO7QHOWLSNHVLWLWDEDQG|úHPHOL
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ùHNLO7QHOWLSNHVLWLLQYHUWOL
.|UR÷OX NDOGHUDVÕ¶QÕQ ROXúXPX LOH VRQXoODQPÕúWÕU
.DOGHUH ROXúXPXQX |QFHOH\HQ HUNHQ SOLQL\HQ
G|QHPLQ UL\ROLWLN SLURNODVWLNOHUL &HYL]OL J|OVHO
LVWLILQLQVWE|OPQGH\HUDOÕU
$\GDU YH GL÷  ¶H J|UH LNL IDUNOÕ SDWODPD
QLWHVLQGHQ ROXúDQ NDOGHUH \DNÕQODUÕQGD  P¶\H
XODúDQ $OW 6H\GLOHU LJQLPELULWOHUL JHQHOGH
WXWWXUXOPDPÕúROPDNODELUOLNWHNDOGHUHLoLYH\DNÕQ
oHYUHVLQGHL\LWXWWXUXOPXúE|OPOHULEXOXQXU
%X E|OPOHUGH SROLJRQDO VR÷XPD VWXQODUÕ
J|UOPHNWHGLU  .DOGHUD LoLQGHQ .ÕUND (VNLúHKLU 
\DNÕQODUÕQDNDGDURODQWP\D\ÕOÕPDODQÕLoLQGH$OW
6H\GLOHU VHNDQVÕQÕQ WDEDQÕ DNPDQÕQ \HUOHúLPLQL
L]OH\HUHN UHRPRUIL]PD\D X÷UDPÕúWÕU YH |WDNVLWLN
GRNXOX WDEDQ YLWURILUL LOH VLPJHOHQLU *|NWDú
  5HQN JHQHO RODUDN EH\D]ÕPVÕ DoÕN JUL
WHUPDO RNVLGDV\RQD X÷UDPÕú NHVLPOHULQGH
SHPEHGLU %RO YH \D\JÕQ RODUDN GXPDQOÕ NXYDUV
LoHUHQ PDWULNV LoLQGHNL OLWLN ELOHúHQOHU D]
RUDQGDGÕU PHWDPRUILN ND\D REVLGL\HQ YH VH\UHN
RODUDN UL\ROLW SDUoDODUÕQGDQ ROXúXU 3PLVOHU
NXYDUVIHOGLVSDWEL\RWLWYHNVHERJUDQDWLoHULU gFDO
YH GL÷  7HN SDWODPD QLWHVLQGHQ ROXúDQ hVW
6H\GLOHU LJQLPELULWL ELUoRN DNPD QLWHVL \DSÕOÕGÕU
YHDOWWDQVWHEROPLNWDUGDJD]NDoÕúEDFDVÕLoHULU
.DOGHUDQÕQ \DNÕQ oHYUHOHULQGHNL WRSODP NDOÕQOÕN
 P DUDVÕQGDGÕU $\GDU YH GL÷  
6H\GLOHULJQLPELULWOHULQLQLQFHOHPHDODQÕNX]H\LQGH
\HU DODQ .ÕUND
(VNLúHKLU  KDY]DVÕQGDNL
HúOHQNOHULQGHQ .DUD|UHQ IRUPDV\RQX  
0\ \DúÕ .$U \|QWHPL LOH DOÕQPÕúWÕU <DOoÕQ
 

$UGÕoOÕ )RUPDV\RQX NLUOL EH\D] NUHP NLUOL VDUÕ
NDKYH \HúLOLPVL PRUXPVX UHQNOL \HU \HU GúN
PHWDPRUIL]PD HWNLOHUL WDúÕ\DQ NÕUÕQWÕOÕ ND\DODU YH
EXQODUÕQ ]HULQH RROLWLN YH GRORPLWLN
NLUHoWDúODUÕQGDQ ROXúXU  %LULP g]FDQ YH GL÷
  WDUDIÕQGDQ .RQ\D FLYDUÕQGD $UGÕoOÕ
IRUPDV\RQXRODUDNDGODQGÕUÕOPÕúWÕU
%LULP NDED WDQHOL NÕUPÕ]Õ PRU UHQNOL NXPWDúÕ
YH oDNÕOWDúÕ LOH EDúODU YH GúN GHUHFHOL
PHWDPRUIL]PD HWNLVLQGH NDOPÕú NÕUÕQWÕOÕODU
NXPWDúÕ VLOWWDúÕ YH úH\OOHU  NLUHoWDúÕ DUGDODQPDVÕ
LOHGHYDPHGHU
dDOÕúPD DODQÕ YH FLYDUÕQGDNL 1HRMHQ o|NHOLP
VUHFL X\XPVX]OXN G]OHPOHUL LOH ELUELULQGHQ
D\UÕODQEDúOÕFDoWRUWXOVHNDQVLOHWHPVLOHGLOLU
.DUDVDO WRUWXOODúPD JHo (UNHQ 0L\RVHQ¶GH
HJHPHQ J|OVHO 6H\LWJD]L JUXEX LOH EDúODU $OWWD
DOY\DOYHVWWHJ|OVHOo|NHOOHUGHQ\DSÕOÕ*HEHFLOHU
IRUPDV\RQX¶QXQ VLPJHOHGL÷L 2UWD 0L\RVHQ WRUWXO
VHNDQVÕ LOH GHYDP HGHQ WRUWXOODúPD *Ho 0L\RVHQ
DOY\DO o|NHOLPLQL \DQVÕWDQ (UGHPLU IRUPDV\RQX
LOH VRQD HUPHNWHGLU%|OJHGHNL NDONDONDOLUL\ROLWLN
YRONDQL]PDQÕQ UQ RODQ 6H\GLOHU LJQLPELULWOHUL
JHQHOOHúWLULOPLú VWUDWLJUDILGH 6H\LWJD]L JXUXEX LOH
*HEHFHOHUIRUPDV\RQXDUDVÕQGD\HUDOÕU
øON NH] $\GDU YH GL÷   WDUDIÕQGDQ
WDQÕPODQDQ YH DGODQDQ 6H\GLOHU LJQLPELULWOHUL
$I\RQ
oHYUHVLQGHNL
NDONDONDOLUL\ROLWLN
YRONDQL]PD\Õ \DQVÕWDQ LJQLPELULWOHUOH VLPJHOHQLU
&HYL]OL IRUPDV\RQXQXQ o|NHOGL÷L J|OQ LoLQGH
JHOLúHQ IUHDWRPDJPDWLN YRONDQL]PD EDúOÕFD LNL
HYUHGH \HUOHúHQ LJQLPELULW VHNDQVODUÕQÕ UHWHUHN
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ùHNLO  $I\RQ NX]H\LQGH .WDK\D%RONDUGD÷Õ NXúD÷ÕQGD \HU DODQ ND\D ELULPOHULQLQ KDULWDVÕ *|QFR÷OX
¶GHQDOÕQPÕúWÕU 
ùHNLO  GH 7UNL\H YH <DNÕQ dHYUHVLQLQ
<DOÕQODúWÕUÕOPÕú1HRWHNWRQLN+DULWDVÕYHùHNLO GH
8\GX J|UQWV ]HULQGH LQFHOHPH DODQÕ YH \DNÕQ
oHYUHVLQGHNLDNWLIID\ODUJ|UOPHNWHGLU


$I\RQ NX]H\EDWÕVÕQGDNL \]OHNOHULQGHQ LVH
$U$U \|QWHPL LOH  0\ \DúÕ HOGH
HGLOPLúWLU $QGHUVRQ   ùHNLO  GD oDOÕúPD
DODQÕ YH \DNÕQ oHYUHVLQLQ JHQHOOHúWLULOPLú
VWUDWLJUDILNGLNPHNHVLWLJ|UOPHNWHGLU

3.6 YapÕsal Jeoloji
øQFHOHPH DODQÕQÕQ LoLQGH EXOXQGX÷X *QH\EDWÕ
7UNL\H YH \DNÕQ GROD\ÕQÕQ WHNWRQLN JHOLúLPL o
G|QHPH D\UÕOPDNWDGÕU %XQODU 3DOHRWHNWRQLN
G|QHP JHoLú G|QHPL YH 1HRWHNWRQLN G|QHPGLU
*QH\EDWÕ7UNL\H¶GHEXoG|QHPYHEXQDED÷OÕ
\DSÕODUDUDVÕQGDNLLOLúNLOHULQJ|]OHQGL÷L\|UHOHUGHQ
ELUL,VSDUWD%NOPYHNX]H\NHVLPLGLU .Ro\L÷LW
  3DOHRWHNWRQLN G|QHP J|UHOL RWRNWRQ
NRQXPOX 0HVR]R\LN NDUERQDW SODWIRUPX ]HULQH
øo 7RURV RIL\ROLW QDSÕQÕQ  WHNWRQLN RODUDN
\HUOHúPHVL\OH VRQD HUPLúWLU $OW2UWD 2OLJRVHQ
ER\XQFD KHP øo 7RURV RIL\ROLW QDSÕ KHP GH
0HVR]R\LN NDUERQDW SODWIRUPXQX |UWHQ PRODV
JHOLúPLúWLU *HoLú G|QHPLQL WHPVLO HGHQ PRODVÕQ
ROXúXPX VÕUDVÕQGD HQ E\N JHULOPH HNVHQL GH
GúH\ NRQXPOXGXU 1HRWHNWRQLN G|QHPL HWNLOH\HQ
ROD\\DSÕYHRQODUDED÷OÕRODUDNJHOLúPLúROXúXNODU
oJUXSWDWRSODQDELOLU
 .DUDVDOWRUWXOODúPD
 .DUDVDOWRUWXOODúPD\OD\DúLWYRONDQL]PD
 %ORNID\ODQPD
$I\RQNDUDKLVDU YH FLYDUÕQGD 1HRMHQ GHQ EHUL
DNWLYLWHVLQLVUGUHQWHNWRQLNROD\ODUGL]LVLE|OJH\L
HWNLOHPLúWLU$QDWHNWRQLN\DSÕODUGD.%*'\|QO
ELU KRUVWJUDEHQ VLVWHPL LOH .'*% \|QO E\N
ELUID\J|]OHQPHNWHGLU+RUVWJUDEHQVLVWHPLQLQEX
ID\OD NHVLúLP QRNWDODUÕQGD gPHU*HFHN YH
*D]OÕJ|ONDSOÕFDODUÕROXúPXúWXU$\UÕFDEXID\ODUD
ED÷OÕ RODUDN WDOL ID\ODU W\ oDWODNODUÕ YH DoÕOPD
oDWODNODUÕ GD J|]OHQLU %|OJHGHNL NÕUÕNODUÕQ
GR÷UXOWXODUÕQÕQELUNÕVPÕ.'*%YH'%\|QOGU



ùHNLO  dDOÕúPD DODQÕ YH \DNÕQ oHYUHVLQLQ
JHQHOOHúWLULOPLúVWUDWLJUDILNGLNPHNHVLWL



ùHNLO  7UNL\H YH oHYUHVLQLQ \DOÕQODúWÕUÕOPÕú
QHRWHNWRQLNKDULWDVÕ
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7QHOOHULQ J]HUJDKÕ ER\XQFD \HU \HU J|]OHQHQ
6H\GLOHU LJQLPELULWL JHQHO RODUDN J|]HQHNOL \DSÕVÕ
YH LoHUGL÷L VUHNOL oDWODN VLVWHPOHUL QHGHQL LOH VX
WXWPD YH \HUDOWÕ VX\XQX WDúÕPD |]HOOL÷LQH VDKLSWLU
$UD]L oDOÕúPDODUÕ VÕUDVÕQGD ELULP LoLQH DoÕODQ
\DUPDODUGD oDWODNODUGDQ VX JHOLúL ROGX÷X
J|UOPúWU $\UÕFD DUD]LGH WI LOH PHWDPRUILN
NRQWD÷ÕQGDYH\DEXNRQWD÷D\DNÕQDODQODUGDEROFD
VX ND\QD÷ÕQÕQ YDUOÕ÷Õ J|UOPúWU %LULPLQ VX
WXWPD YH VX WDúÕPD NDSDVLWHVL J|] |QQGH
DOÕQGÕ÷ÕQGD 7 WQHOL oÕNÕú SRUWDOÕ YH \DNÕQ
NHVLPLQGH WI LOH úLVW NRQWD÷ÕQGD VX oÕNÕúÕ
EHNOHQPHOLGLU

3.8 ÇalÕúma bölgesinin jeolojisi-jeolojik durum



ùHNLOøQFHOHPHDODQÕYH\DNÕQoHYUHVLQGHNLDNWLI
ID\ODU )D\ODU(PUHYHGL÷¶GHQ 
Depremsellik
3URMHDODQÕ7&$IHWYH$FLO<|QHWLP%DúNDQOÕ÷Õ
'HSUHP 'DLUHVL %DúNDQOÕ÷Õ WDUDIÕQGDQ \D\ÕQODQDQ
7UNL\H 'HSUHP +DULWDVÕ¶QGD  'HUHFH 'HSUHP
%|OJHOHULLoLQGHNDOPDNWDGÕU ùHNLO %XQHGHQOH
SURMHOHQGLUPHGHEHOLUOLELUVLVPLNULVNLQJ|]|QQH
DOÕQPDVÕ YH LOJLOL \|QHWPHOLNOHUH X\XOPDVÕ
JHUHNPHNWHGLU

3.7 Hidrojeoloji
3URMH DODQÕQGD J|]OHQHQ $I\RQ PHWDPRUILNOHUL
JHQHORODUDNJHoLULPVL]GLU$QFDNELULPLoHULVLQGH
\R÷XQ RODUDN J|]OHQHQ úLVWR]LWH G]OHPOHUL \HUDOWÕ
VX\XGRODúÕPÕQDLPNDQVD÷ODPDNWDGÕU
$\UÕFD ELULP LoHULVLQGH VH\UHN J|UOHQ oDWODN
VLVWHPOHUL DoÕN YH GROJXVX] ROGX÷XQGDQ EX ]RQODU
ER\XQFD\HUDOWÕVX\XGRODúÕPÕQÕPPNQGU(OGH
HGLOHQ VRQGDM YHULOHULQGH PHWDPRUILN ELULP
LoHULVLQGH NDOÕQOÕ÷Õ ELUNDo PHWUH\L EXODQ H]LN YH
NÕUÕN]RQODUJ|UOPúWU%X]RQODUGD\HUDOWÕVX\X
KDUHNHWOHULQH RODQDN VD÷ODPDNWDGÕU <DSÕODQ DUD]L
oDOÕúPDODUÕ VÕUDVÕQGD ELULP LoHULVLQGH oHúPH YH\D
ND\QD÷DUDVWODQÕOPDPÕúWÕU

ùHNLO$I\RQLOLGHSUHPE|OJHOHULKDULWDVÕ

%D\DWLOH6H\GLOHUøVFHKLVDUDUDVÕQGDNDODQoDOÕúPD
DODQÕQGDWQHOJ]HUJDKÕER\XQFDIDUNOÕMHRORMLN
ELULP LOH NDUúÕODúÕOPÕúWÕU %XQODU 3UH.DPEUL\HQ
\DúOÕ $I\RQ PHWDPRUILNOHUL YH $OW 0L\RVHQ \DúOÕ
6H\GLOHU øJQLPELULWL GLU 7QHO J]HUJkKÕ E\N
RUDQOD PHWDPRUILNOHU LoHULVLQGH \HU DODFDN DQFDN
7 WQHOL oÕNÕú SRUWDOÕQGD WI LOH PHWDPRUILN
NRQWD÷ÕJHoLOHFH÷L|QJ|UOPHNWHGLU
$I\RQ PHWDPRUILNOHUL WQHO J]HUJkKÕ
ER\XQFDJHQLú\D\ÕOÕPVXQDQYHJ]HUJDKER\XQFD
HQ oRN NDUúÕODúÕODFDN ELULPGLU ùHNLO   %LULP
DoÕN EH\D] JULPVL EH\D] UHQNOL NXYDUVLWDOELW
PXVNRYLWEL\RWLWJUDQDW úLVWWHQ ROXúPDNWDGÕU
%R]XQPD UHQJL NDKYH WXUXQFX YH VDUÕGÕU <R÷XQ
RODUDN úLVWR]LWH J|VWHUPHNWH YH úLVWR]LWH
G]OHPOHULQLQ GHYDPOÕOÕ÷Õ  P¶GHQ E\NWU
%LULP RUWD YH \HU \HU \NVHN D\UÕúPDOÕGÕU 2UWD
D\UÕúPDOÕ NHVLPOHUL RUWD VD÷ODP GD\DQÕPD VDKLSWLU
,650
VÕQÕIODPDVÕQGD
5
GD\DQÕPGD 
ER]XQPDQÕQ \NVHN ROGX÷X NHVLPOHUGH LVH ]D\ÕI
ND\D |]HOOL÷L WDúÕPDNWDGÕU ,650 VÕQÕIODPDVÕQGD
5 GD\DQÕPGD  ùLVWR]LWH G]OHPOHUL ELULP
LoHULVLQGH KkNLP VUHNVL]OLNWLU 'HYDPOÕOÕNODUÕ 
P¶GHQ E\N YH VÕNOÕNODUÕ  PP¶GHQ NoNWU
ùLVWR]LWH G]OHPOHUL JHQLú GDOJDOÕGÕU ,650
VÕQÕIODPDVÕQD J|UH GDOJDOÕG]  $UDODUÕQGD
KHUKDQJL ELU ED÷OD\ÕFÕ GROJX EXOXQPDPDNWDGÕU
%LULP LoHULVLQGHNL oDWODN VLVWHPOHUL JHQLú DUDOÕNOÕ
YH GHYDPOÕOÕNODUÕ  P DUDVÕQGDGÕU %LULP
LoHULVLQGH NXYDUV PLNWDUÕ \NVHN |]HOOLNOH
NXYDUVÕQ \R÷XQ ROGX÷X ED]Õ \]OHNOHUGH ELULPLQ
VD÷ODP YH ER]XQPD\D NDUúÕ GLUHQoOL ROGX÷X
J|UOPúWU .P LOH  DUDVÕQGD
NDODQNHVLPGHELULPLoHULVLQGHNLNXYDUVPLNWDUÕQÕQ
\NVHNROPDVÕQHGHQLLOHEXE|OPGHND\DGLUHQFL
GDKD \NVHNWLU %X DODQGDNL úLVWOHULQ NXYDUV
LoHUL÷LQGHQ GROD\Õ GD\DQÕPÕ \NVHN YH DUD]LGH
NDIDODUúHNOLQGHPRVWUDODUYHUPHNWHGLU ùHNLO 
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LoHULVLQGH ELUoRN VX ND\QD÷Õ YH oHúPH
J|]OHQPLúWLU%XVHEHSOH7WQHOLoÕNÕúSRUWDOÕ
YH WQHOLQ úLVW LOH WI NRQWD÷ÕQGD NDODQ NHVLPLQGH
VXJHOLúLEHNOHQPHNWHGLU
*]HUJkK
ER\XQFD
\DSÕODQ
PRVWUD
oDOÕúPDODUÕQGDQNDUúÕODúÕODQELULPOHULoLQGH|OoOHQ
VUHNVL]OLNOHU VWHUHR QHW ]HULQGH JO GL\DJUDPODUÕ
ROXúWXUXODUDNLQFHOHQPLúWLU


ùHNLO  dDOÕúPD DODQÕQGD J|]OHQHQ $I\RQ
PHWDPRUILNOHULQGHQELUJ|UQW

<DSÕODQ DUD]L oDOÕúPDODUÕQGD WQHO J]HUJkKÕ
]HULQGH NDODQ NHVLPLQGH ELULPGHQ KLo VX oÕNÕúÕ
J|]OHQPHPLúWLU 6H\GLOHU øJQLPELULWL oDOÕúPD
DODQÕQÕQEDWÕNHVLPLQGHJHQLú\D\ÕOÕPVXQPDNWDGÕU
$I\RQ PHWDPRUILNOHUL ]HULQH DNPD úHNOLQGH
X\XPVX] RODUDN \HUOHúPLú EX ELULPOHU JHQLú GLOOHU
úHNOLQGH WQHO J]HUJkKÕQD VRNXOPDNWDGÕU 7QHO
J]HUJkKÕQGD .P LOH .P 
DUDVÕQGD QLVSHWHQ JHQLú ELU DODQGD J|UOPHNWHGLU
%X DODQGD \DSÕOPÕú RODQ 7 6.
VRQGDMÕQGD ELULPLQ NDOÕQOÕ÷Õ  P RODUDN
J|UOPHNWH YH EX NHVLPGH WQHO NRWXQD
LQPHPHNWHGLU
%LULPLQ J]HUJkKÕQ ]HULQGH ELU GL÷HU \]OH÷L
.P LOH .P DUDVÕQGDGÕU %X
DODQGD LQúD HGLOHFHN RODQ 7 WQHO SRUWDOÕQD
\DNÕQ DoÕODQ 76 VRQGDMÕQGD ELULPLQ \]H\GHQ
LWLEDUHQ  P¶\H NDGDU LQGL÷L J|UOPHNWHGLU %X
NHVLPGHNL WQHO LQúDDWÕ \DNODúÕN  P NDGDU WI
LOH úLVW NRQWD÷ÕQGD DoÕODFDNWÕU ùHNLO   YH SRUWDO
LPDODWODUÕGDWILOHúLVWNRQWD÷ÕQGD\HUDODFDNWÕU
%LULPLQ WD]H NÕUÕN UHQJL EH\D]ÕPVÕ DoÕN JUL
ER]XQPD UHQJL EH\D]JUL YH VDUÕPVÕNUHP WHUPDO
RNVLGDV\RQDX÷UDPÕúNHVLPOHULQGHSHPEHGLU ùHNLO
  %RO YH \D\JÕQ RODUDN GXPDQOÕ NXYDUV LoHUHQ
PDWULNV LoLQGHNL OLWLN ELOHúHQOHU D] RUDQGD DOW
NHVLPOHULQGH PHWDPRUILN ND\D REVLGL\HQ YH
VH\UHN RODUDN UL\ROLW SDUoDODUÕQGDQ ROXúXU *HQHO
RODUDN PDVLI \DSÕGD YH WDEDNDODQPD J|VWHUPH]
%LULPD]YHRUWDD\UÕúPDOÕúLVWLOHRODQNRQWD÷ÕQGD
D] PLNWDUGD NDUERQDW LoHUPHNWH YH EX NHVLPOHUGH
GDKDID]ODER]XQPDJ|VWHUPHNWHGLU.RQWD÷D\DNÕQ
ED]Õ DODQODUGD ELUNDo FP oDSÕQGD HULPH ERúOXNODUÕ
LoHUPHNWHGLU%LULPRUWDGD\DQÕPDVDKLSWLU ,650
VÕQÕIODPDVÕQGD 5 GD\DQÕPGD  %LULP LoHULVLQGHNL
VUHNVL]OLNOHU  YH P VUHNOLOL÷H VDKLSWLU
ùHNLO   6UHNVL]OLNOHU JHQLú DUDOÕNOÕGÕU ,650
VÕQÕIODPDVÕQD J|UH  PP  YH \]H\OHUL
G]OHPVHOSU]OGU
7IQ J|]HQHNOL \DSÕVÕ JHUH÷L VX WXWPD YH
WDúÕPD NDSDVLWHVLQH VDKLSWLU $\UÕFD VDKDGD ELULP


ùHNLO  7QHO J]HUJkKÕQÕQ .P LOH
 NHVLPLQGH J|]OHQHQ \NVHN NXYDUV
LoHULNOLúLVWOHU

WŽƌƚĂů
>ŽŬĂƐǇŽŶƵ

dƺĨ

bŝƐƚ

ùHNLO  6D÷ÕUOÕ N|\ NX]H\EDWÕVÕQGD WQHO oÕNÕú
SRUWDOÕQGD\HUDODQELUGHUH\DWD÷ÕQGDJ|]OHQHQWI
LOHúLVWNRQWD÷Õ .ÕUPÕ]ÕNHVLNOLoL]JLGRNDQD÷Õ 



ùHNLO  7 WQHOL oÕNÕú SRUWDOÕ \DNÕQÕQGD
J|]OHQHQWIPRVWUDVÕ

3.9 YapÕlan ÇalÕúmalar
$UD]LoDOÕúPDODUÕQGD\DSÕODQ\]H\VHOJ|]OHPOHULQ
\DQÕ VÕUD WQHOOHULQ MHRORMLN  MHRWHNQLN \DSÕVÕQÕ
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Laboratuar Deneyleri

LQFHOHPHN YH MHRORMLN PRGHOLQLQ ROXúWXUXOPDVÕ
DPDFÕ\ODGHWD\oDOÕúPDODUGD\DSÕOPÕúWÕU

6RQGDMODU

7QHO J]HUJkKÕQÕ ROXúWXUDQ ELULPOHULQ
MHRORMLN MHRWHNQLN GHWD\ODQGÕUÕOPDVÕ ELULPOHULQ
PKHQGLVOLN |]HOOLNOHULQLQ EHOLUOHQPHVL YH \HUDOWÕ
VX\XVHYL\HVLQLQWHVSLWLDPDFÕ\ODWQHOOHULQJLULúYH
oÕNÕú SRUWDOOHUL LOH WQHO J]HUJkKÕ ]HULQGH 
ORNDV\RQGDWRSODPGD  P X]XQOX÷XQGD VRQGDM
oDOÕúPDVÕ \DSÕOPÕúWÕU ùHNLO   6RQGDMODUD DLW
NDURWODUGDQ ORJODU \DSÕOPÕú YH WQHOOHULQ
SURMHOHQGLULOPHVLQGH\DUDUODQÕOPÕúWÕU

Yerinde Deneyler

Pressiyometre Deneyi

3URMH DODQÕQGD \DSÕODQ VRQGDMODUGDQ DOÕQDQ
QXPXQHOHU ]HULQH ELULPOHULQ PKHQGLVOLN
|]HOOLNOHULQLEHOLUOHPHNDPDFÕLOHJHUHNOLODERUDWXDU
GHQH\OHUL\DSÕOPÕúWÕU
%LULP$÷ÕUOÕN
7HN(NVHQOL%DVÕQo'LUHQFL
(ODVLVLWH0RGO
1RNWD\NOHPH'HQH\L
6RQGDMODUGDQ DOÕQDQ QXPXQHOHU ]HULQGH JHUHNOL
GHQH\OHU DNUHGLWDV\RQXQX WDPDPODPÕú ]HPLQ YH
ND\D PHNDQL÷L ODERUDWXDUÕQGD 76 YH $670
VWDQGDUWODUÕQD X\JXQ RODUDN \DSÕOPÕúWÕU %X GHQH\
oDOÕúPDODUÕQÕQNoNELUE|OPdL]HOJHGH|]HW
RODUDNVXQXOPXúWXU

dL]HOJH  7 7QHOL 3UHVVL\RPHWUH 'HQH\
6RQXoODUÕ

dDOÕúPD VDKDVÕQGD \DSÕODQ VRQGDM oDOÕúPDODUÕ
VÕUDVÕQGD VDKDGD SUHVVL\RPHWUH YH EDVÕQoOÕ VX
GHQH\OHUL \DSÕOPÕú ROXS VDKD YH YHUL UDSRUX
NDSVDPÕQGDGH÷HUOHQGLULOPLúWLU
3URMHDODQÕPKHQGLVOLN\DSÕODUÕQÕQWHPHO]HPLQLQL
ROXúWXUDQ ND\D YH ]HPLQ ELULPOHULQLQ |]HOOLNOHULQL
EHOLUOHPHN DPDFÕ\OD .LOFL PKHQGLVOLN WDUDIÕQGDQ
SUHVVL\RPHWUH GHQH\OHUL \DSÕOPÕúWÕU %X GHQH\OHUH
DLW|]HWdL]HOJHYHùHNLO GHVXQXOPXúWXU

BasÕnçlÕ Su Deneyi (BST)

6RQGDM
1R

'HULQOLN
P

6.
















6.


øQFHOHPH DODQÕQGD DoÕODQ VRQGDM NX\XODUÕQGD VX
NDoDNODUÕQÕ IRUPDV\RQXQ JHoLULPOLOLN GXUXPXQX
VDSWDPDNDPDFÕLOHEDVÕQoOÕVXWHVWOHUL\DSÕOPÕúWÕU

(ODVWLVLWH
0RGO
(0
NJFP 













/LPLW
%DVÕQo
3O
NJFP 













1HW
/LPLW
%DVÕQo
3OQHW















øQFHOHPH DODQÕQGD DQD ND\DGD \DSÕOPÕú RODQ %67
VRQXoODUÕQD J|UH úLVW ELULPOHU 6. QROX
VRQGDMGD /X  DUDVÕQGD HOGH HGLOPLú ROXS
ND\DoODU D] JHoLULPOLGLU 6. QROX
VRQGDMGD \]H\GHQ  P GHULQOLNOHUH NDGDU
/X  ROXS úLVWOHU VW VHYL\HOHUGH oRN
JHoLULPOL ROXS WQHO DNVÕQGD LVH /X  ROXS D]
JHoLULPOLGLU dL]HOJH 


3.10 Tünel Jeoteknik Parametreleri
7QHO GHVWHN VLVWHPLQL EHOLUOHPHN DPDFÕ LOH
QPHULN DQDOL]OHUGH NXOODQÕODFDN RODQ ND\D NWOH
SDUDPHWUHOHUL KD]ÕUODQDQ 7 7QHOL -HRORMLN
-HRWHNQLN (WG 5DSRUXQGDQ |UQHN RODUDN
DOÕQPÕúWÕU DOÕQPÕúWÕU .D\D NWOH SDUDPHWUHOHUL
dL]HOJHGD|]HWOHQPLúWLU

3.11 Tünel Destek Sistemlerinin Belirlenmesi

7QHOOHU LQúD HGLOGLNOHUL ]HPLQOHULQ |]HOOLNOHUL
LWLEDUÕ\OD WDVDUÕPODUÕ ROGXNoD Jo \DSÕODUGÕU %X
JoONOHULQQHGHQOHULDUDVÕQGD
 JHQHOOLNOH DQL]RWURSLN YH KHWRURMHQ GDYUDQÕú
J|VWHUHQVUHNVL]\DSÕODUÕ
HNOHPWDNÕPODUÕYHEXQODUÕQGD÷ÕOÕPODUÕ
RODVÕND\PDG]OHPOHUL


ùHNLO77QHOL6.QR OXVRQGDM

\HUDOWÕVX\XQXQHWNLVL
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XQXWPDPDN JHUHNOLGLU NL NODVLN GR÷UXVDO VD\ÕVDO
\|QWHPOHU GHIRUPDV\RQODUÕQ VUHNOLOL÷L HVDVÕQD
GD\DQPDNWDGÕU YH ]HPLQ NDWPDQODUÕ DUDVÕQGD
ROXúDELOHFHN DúÕUÕ GHIRUPDV\RQODUÕ YH D\UÕúPDODUÕ
PRGHOOHPHNDoÕVÕQGDQ\HWHUOLROPD\DELOLU

EXQODUDED÷OÕRODUDN]HPLQLQIL]LNVHOYHPHNDQLN
|]HOOLNOHULQLQ VD÷OÕNOÕ RODUDN EHOLUOHQPHVLQGHNL
JoONOHUVD\ÕODELOLU
7QHO JHRPHWULVL GH÷LúNHQOL÷L GHVWHN HOHPDQODUÕ
|]HO GXUXPODUÕ \DSÕ]HPLQ HWNLOHúLPL \N
GD÷ÕOÕPÕQÕQ NDUPDúÕNOÕ÷Õ JLEL IDNW|UOHU GH
SUREOHPLQJoO÷QDUWÕUDQHWNHQOHUGLU



$QD KDWODUÕ LOH |]HWOHQHQ WP EX EHOLUVL]OLNOHU
LoLQGHWQHODoPD\|QWHPLQLQ\NGD÷ÕOÕPÕQDRODQ
HWNLVL YH |]HOOLNOH WQHO DoÕOPDGDQ |QFHNL VÕQÕUOÕ
MHRORMLN YH MHRWHNQLN YHULOHU LVH SUREOHPLQ ELU
EDúND ER\XWXGXU 'ROD\ÕVÕ\OD WQHO WDVDUÕPÕ
\DSDELOPHN LoLQ WHN ELU \|QWHP \HWHUOL
RODPDPDNWDGÕU%XQHGHQOHJQP]GHWQHOOHULQ
\DSÕVDO WDVDUÕPÕQGD DQDOLWLN \|QWHPOHU VD\ÕVDO
\|QWHPOHU YH DPSLULN \|QWHPOHU ROPDN ]HUH
EDúOÕFDoIDUNOÕ\DNODúÕPGDQ\DUDUODQÕOPDNWDGÕU
Analitik Yöntemler:
dRN EDVLW WQHO JHRPHWULOHUL JHQHOOLNOH GDLUHVHO 
LOH VUHNOL YH KRPRMHQ VÕQÕU NRúXOODUÕ LoLQ o|]P
YHUHELOPHNWHGLU 7DVDUÕPODUGD NXOODQÕODFDN JHQHO
WHRULOHUL DoÕNODPDN YH ROXúWXUXODQ VD\ÕVDO
PRGHOOHULQ GR÷UXOXNODUÕQÕ GHQHWOHPH EDNÕPÕQGDQ
EDúDUÕOÕ RODQ DQDOLWLN \|QWHPOHU GHWD\OÕ WDVDUÕP
DPDFÕ LOH NXOODQÕOGÕ÷ÕQGD \HWHUVL] NDOPDNWDGÕU %X
\|QWHPOHUGH ]HPLQ YH GHVWHN HOHPDQODUÕQÕQ
GDYUDQÕúYHHWNLOHúLPSDUDPHWUHOHULo|]POHQHELOVH
ELOH NDSDOÕ IRUPGDNL GDYUDQÕú GHQNOHPOHULQLQ
WDQÕPODQPDVÕQGD JHQHOOLNOH JoONOHU LOH
NDUúÕODúÕOPDNWDGÕU



ùHNLO  7 7QHOL 6RQGDMODUÕQGD \DSÕODQ
3UHVVL\RPHWUH'HQH\6RQXoODUÕg]HW*UDIL÷L
dL]HOJH  .D\DoODUÕQ /XJHRQ ELULPLQH J|UH

JHoLULPOLOLNVÕQÕIODQGÕUPDVÕ

SayÕsal Yöntemler:

/X OGNP 

*HoLUJHQOLN6ÕQÕIODPDVÕ

±
±
±
!

*HoLULPVL]
$]JHoLULPOL
*HoLULPOL
dRNJHoLULPOL

Ampirik Yöntemler:

6RQOX (OHPDQODU )LQLWH (OHPHQWV )LQLWH
'LIIHUHQFH 6ÕQÕU(OHPDQODUÕ %RXQGDU\(OHPHQWV 
YH EXQODUÕQ ELUOHúWLULOPHVL LOH ROXúWXUXODQ .DUPD
(OHPDQODU +\EULG (OHPHQWV  JLEL VD\ÕVDO
\|QWHPOHU
HVDVWD
DQDOLWLN
\|QWHPOHUGHQ
WUHWLOPLúWLU <|QWHP HVDV RODUDN EHOLUOL ELU
JHRPHWULVL RODQ VUHNOL YH\D EHOLUOL VUHNVL]OLNOHU
LoHUHQ ELU RUWDPÕ YH EXQXQ LoLQGHNL \DSÕ\Õ WDULI
HGHU 6D\ÕVDO \|QWHPOHU \DSÕ\Õ NoN HOHPDQODUÕQ
G÷P QRNWDODUÕQGDNL GHIRUPDV\RQ VUHNOLOL÷LQL
VD÷OD\DFDN úHNLOGH ED÷ODQPDVÕ LOH ROXúWXUXODQ WP
ELUVLVWHPKDOLQGHHOHDOÕUODU$VOÕQGDEX|]HOOLNOHUL
LOH NDUPDúÕN JHRPHWUL YH VÕQÕU NRúXOODUÕQÕ DUGÕúÕN
ND]Õ DúDPDODUÕQÕ GH÷LúLN DúDPDODUGD X\JXODQDQ
GHVWHN VLVWHPOHULQL YH HODVWLN YH\D SODVWLN
GDYUDQÕúODUÕ WDQÕPOD\DELOPH DoÕVÕQGDQ WQHO
WDVDUÕPÕQÕQYD]JHoLOPH]ELU\|QWHPLGLU7DVDUÕPÕQ
EDúDUÕVÕMHRORMLNPRGHOLQGR÷UXOX÷XQDYHMHRWHNQLN
YHULOHULQ X\JXQOX÷XQD ED÷OÕGÕU <|QWHPGH
NXOODQÕODQ QRNWD YH HOHPDQ VD\ÕVÕ LOH LVWHQLOHQ
\DNODúÕNOÕNWD o|]P HOGH HGLOHELOLU $QFDN

$PSLULN \|QWHPOHUGH GDKD |QFH ND]ÕODQ
WQHOOHUGHQ HOGH HGLOHQ GHQH\LPOHU oRN |QHPOLGLU
.D\DNWOHVLQLQNDOLWHVLYHGXUD\OÕOÕ÷ÕVÕQÕIODQGÕUÕOÕU
YHEHQ]HUQLWHOLNWHNL]HPLQOHUGH|QFHGHQGHQHQPLú
GHVWHN VLVWHPOHUL X\JXODQÕU %X \|QWHPOHUGH
WQHOLQ\HUDOGÕ÷ÕND\DQÕQQLWHOL÷LHNOHPVLVWHPLYH
NRúXOODUÕ \HUDOWÕ VX\XQXQ YDUOÕ÷Õ JLEL |]HOOLNOHU
VD\ÕVDO RODUDN GH÷HUOHQGLULOLU YH VÕQÕIODQGÕUÕOÕU
<D\JÕQ RODUDN NXOODQÕODQ ND\D VÕQÕIODPD
\|QWHPOHUL %DUWRQ¶ XQ JHOLúWLUGL÷L 4 VLVWHPL YH
%LHQLDZVNL¶QLQ JHOLúWLUGL÷L 505 5RFN 0DVV
5DWLQJ  -HRPHNDQLN 6ÕQÕIODPDGÕU %XQODUÕQ \DQÕ
VÕUD ND\DQÕQ WP GDYUDQÕú |]HOOLNOHULQL ELU EWQ
RODUDNWDQÕPOD\DQYH1$70VÕQÕIODPDVÕRODUDNGD
DQÕODQ g1250 % VÕQÕIODPDVÕ LVH |]HOOLNOH
$YUXSDONHOHULQGH\D\JÕQRODUDNNXOODQÕOPDNWDGÕU
7QHO DoÕPÕ VÕUDVÕQGD \DSÕODFDN J|]OHPOHUH YH
GHIRUPDV\RQ |OoPOHULQH GD\DQDUDN GHQHWOHQHQ
1$70 VÕQÕIODPDVÕ 4 YH 505 VÕQÕIODPDODUÕQÕ
WDPDPODU |]HOOLNWHGLU +HU o VÕQÕIODPD \|QWHPL
DUDVÕQGDLOLúNLNXUPDNPPNQGU
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TasarÕm Yöntemi
7QHO DoÕOPDGDQ |QFHNL VÕQÕUOÕ MHRORMLN YH
MHRWHNQLNYHULOHULOHWQHOWDVDUÕPÕ\DSDELOPHNLoLQ
|]HWOHQHQ \|QWHPOHUGHQ KLoELUL WHN EDúÕQD \HWHUOL
RODPDPDNWDGÕU 7DVDUÕPÕQ LNLQFL DúDPDVÕQGD
LQFHOHQPHVL JHUHNOL J|UOHQ WQHO NHVLWOHUL YH EX
NHVLWOHU LoLQ EHOLUOHQHQ ND\D VÕQÕIODUÕ |Q MHRORMLN
YHULOHUH GD\DOÕ IL]LNVHO YH PHNDQLN |]HOOLNOHU LOH
ELUOLNWH DQDOLWLN RODUDN PRGHOOHQPH\H oDOÕúÕOÕU
+D]ÕUODQDQ PRGHOOHU VD\ÕVDO \|QWHP K\EULG

HOHPHQWV LOHYHDUGÕúÕNND]ÕDúDPDODUÕLoLQHODVWR
SODVWLN RODUDN DQDOL] HGLOPLúWLU %X DQDOL]OHU
VRQXFXND\DYHGHVWHNVLVWHPOHULQGHNLJHULOPHOHU
VUHNOL RUWDP SUHQVLELQH GD\DOÕ SODVWLN
GHIRUPDV\RQODU
WQHO
oHYUHVLQGHNL
DVDO
JHULOPHOHULQ HPQL\HW IDNW|UOHUL YH SODVWLNOHúPH
E|OJHOHULKHVDSODQDUDNKHUND\DVÕQÕIÕLoLQ|QHULOHQ
GHVWHN VLVWHPOHUL GHQHWOHQPLú YH EXQODUÕQ
\HWHUOLOLNOHULNDQÕWODQPÕúROXU
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 *HUHNWL÷LQGH YH |]HOOLNOH ]D\ÕI ]HPLQ YH\D
ND\DoODUGD WDúÕ\ÕFÕ KDOND\Õ ]DPDQÕQGD NDSDWDUDN
GHVWHNVLVWHPLQLQWDPRODUDNoDOÕúPDVÕQÕVD÷ODPDN
 .D]Õ VÕUDVÕQGD \DSÕODFDN J|]OHP YH |OoPOHUH
ED÷OÕ RODUDN EHOLUOHQHQ ND\D VÕQÕIÕ YH GHVWHN
VLVWHPOHULQLQ LQúDDW LKDOH \|QWHPLQH J|UH
|GHPHOHUHHVDVROXúWXUPDVÕQGDHVQHNOLNVD÷ODPDN
<HQL $YXVWXU\D <|QWHPL LOH WQHO DoPDQÕQ WHPHO
LONHVL ND\D\Õ RODELOGL÷LQFH NHQGLVLQH WDúÕWPDNWÕU
7QHOLQ DoÕOÕúÕ VÕUDVÕQGD ND\DQÕQ NDEXO HGLOHELOLU
HPQL\HW VÕQÕUODUÕ LoLQGH NDOPDN NRúXOX LOH  ELU
PLNWDU GHIRUPDV\RQ \DSPDVÕQD L]LQ YHULOPHVL
WDúÕ\ÕFÕVLVWHP]HULQHJHOHQ\NOHUL|QHPOL|OoGH
D]DOWÕU .RQWUROO RODUDN VHUEHVW EÕUDNÕODQ ND\D
NHPHUOHúHUHN \N \DQODUD DNWDUPDNWD E|\OHFH
ND]Õ oHYUHVLQGH ELU WDúÕPD KDONDVÕ ROXúWXUDUDN
NHQGL WDúÕPD NDSDVLWHVLQL PDNVLPXP VHYL\HGH
NXOODQPDNWDGÕU 7QHO D\QDVÕQGD o ER\XWOX RODQ
NHPHUOHúPHD\QDGDQX]DNODúWÕNoDLNLER\XWOXKDOH
JHOLU
'HVWHN VLVWHPOHUL ND\DQÕQ WP \NQ
WDúÕPDNWDQoRNND]ÕoHYUHVLQGHNLWDúÕ\ÕFÕKDONDQÕQ
EWQO÷Q NRUX\DUDN SODVWLN GHIRUPDV\RQODUÕ
NRQWURODOWÕQDDOPDNYHND\DQÕQNHQGLVLQLWXWDELOPH
|]HOOL÷LQL HQJHOOH\HFHN DúÕUÕ JHYúHPHOHUL |QOHPHN
DPDFÕ LOH NXOODQÕOPDNWDGÕU %X QHGHQOH GHVWHN
VLVWHPLQLQ ND\DQÕQ GHIRUPDV\RQODUÕQD X\XP
VD÷OD\DELOHFHN NDGDU HVQHN ROPDVÕ \|QWHPLQ HQ
|QHPOL NULWHUOHUGHQ ELULGLU .D\D NHQGL \NQ
WDúÕ\DPD\DFDN NDGDU ]D\ÕI LVH NXOODQÕODQ GHVWHN
ND\D WDúÕPD NDSDVLWHVLQH \DNODúWÕNWDQ VRQUD
GHQJH\HXODúDELOPHVLLoLQKDODJHUHNOLRODQLODYHLo
EDVÕQFÕVD÷OD\DUDNVLVWHPLGXUD\OÕKDOHJHWLULU

4.1. Birincil Destekleme Sistemi
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7QHO DoÕOÕUNHQ ]HPLQLQ \DSDFD÷Õ GHIRUPDV\RQODU
YH]HPLQJHULOPHOHULQGHROXúDFDNGH÷LúLPOHUDoÕOÕú
WHNQL÷LQH \DNÕQGDQ ED÷OÕGÕU 3URMHPL]GH LPDODWÕ
\DSÕODFDNRODQWQHOOHULQPHNDQLNND]Õ\|QWHPLLOH
DoÕOPDVÕ GHVWHN VLVWHPOHULQLQ <HQL $YXVWXU\D
7QHO $oPD <|QWHPL  1$70¶H J|UH
JHOLúWLULOPHVLYH|QHULOPHNWHGLU
7QHO DoPD YH GHVWHN VLVWHPLQLQ WDVDUÕPÕ LoLQ
|QHULOHQ<HQL$YXVWXU\D7QHO$oPD<|QWHPL¶QLQ
HQ|QHPOL|]HOOL÷LYH\|QWHPLQDYDQWDMODUÕNÕVDFD
|]HWOHQLULVH
 .D\D NWOHVLQLQ GR÷DO GD\DQÕPÕQGDQ
RODELOGL÷LQFH \DUDUODQPDN EX DPDoOD GHVWHN
VLVWHPOHULQLHQX\JXQ]DPDQÕQGD\HUOHúWLUPHN
 5LMLW GHVWHN VLVWHPL \HULQH ND\D
GHIRUPDV\RQODUÕQD YH NHPHUOHúPH\H X\XP
VD÷OD\DELOHFHN HVQHN GHVWHN VLVWHPOHUL NXOODQPDN
E|\OHFHGHVWHNVLVWHPLLOHND]Õ\]H\LDUDVÕQGDWDP
ELUWHPDVVD÷ODPDN
 3VNUWPH EHWRQ KDVÕU oHOLN ND\D EXORQX
YHYH\D KDILI oHOLN LNVD NXOODQÕPÕ VD\HVLQGH DúÕUÕ
JHYúHPHYHGHIRUPDV\RQODUÕVUDWOHYH]DPDQÕQGD
|QOHPHN
6UHNOLGHIRUPDV\RQ|OoPOHULLOHND]ÕYHGHVWHN
VLVWHPOHULQLGHQHWOHPHNJHUHNWL÷LQGHDúDPDOÕND]Õ
\DSPDN YH\D GL÷HU GHVWHN VÕQÕIODUÕQD NROD\FD
JHoHELOPHN

7QHO SURMHOHQGLUPH LúOHUL 1$70 SURMHOHQGLUPH
NULWHUOHULQH J|UH \DSÕOPÕúWÕU 1$70¶QLQ DQD
NDYUDPÕ ELU WQHO SURILOLQL oHYUHOH\HQ ND\D
NWOHVLQLQ \N ROXúWXUDQ ELU HOHPDQ \HULQH \N
WDúÕ\DQ ELU HOHPDQ KDOLQH G|QúWUOHELOPHVLGLU
'ROD\ÕVÕ\ODLON GHVWHN VLVWHPL X\JXODQPDGDQ |QFH
YH VRQUD OLPLWOL ELU GHIRUPDV\RQ ROXúPDVÕQD L]LQ
YHULOLU1$70¶QLQHQ|QHPOL|]HOOL÷LGHVWH÷LQWDP
]DPDQÕQGD WDWELN HGLOPHVLGLU (÷HU KLo ELU
GHIRUPDV\RQD PVDDGH HGLOPHGHQ GHVWHN
X\JXODQÕUVD GHVWHN VLVWHPL oRN ID]OD \NOHQLU YH
HNRQRPLN ROPDNWDQ oÕNDU $NVL GXUXPGD LVH
]HPLQGH ER]XOPD YH DúÕUÕ GHIRUPDV\RQODU
PH\GDQD JHOLU 3URMHOHQGLUPH HVQDVÕQGD \N
GD÷ÕOÕPÕ ORDGVSOLW  YH PDO]HPH \XPXúDPDVÕ
PDWHULDO VRIWHQLQJ  NXOODQÕODUDN EX SUHQVLS
X\JXODQPÕúWÕU
%X VLVWHPGH ELULQFLO SULPDU\  GHVWHNOHPH
HOHPDQODUÕQÕQ LQúD HGLOPHVLQGHQ VRQUD RUWD\D
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D\UÕFD VUHQ ND]ÕNODUD GHVWHN WHúNLO HWPHNWH YH
oDOÕúDQODULoLQSVLNRORMLNELUJYHQVD÷ODPDNWDGÕU

d. Süren borularÕ veya Demir Çubuklar
gQ ND]ÕNOÕ GHVWHNOHPHQLQ DPDFÕ D\QD oHYUHVLQGH
úHPVL\HOHQPH YDVÕWDVÕ\OD GHVWHN VD÷ODPDNWÕU %X
DPDoOD´HQMHNVL\RQOXERUXODUNXOODQÕODFDNWÕU
$UDOÕNODUÕND\DVÕQÕIÕQDED÷OÕRODUDNFFFP
RODUDN \DSÕODFDNWÕU $\UÕFD ED]Õ ERUXODUÕQ GHOL÷H
VDELWOHQPHVLQLQ DUGÕQGDQ HQMHNVL\RQVX] RODUDN ELU
VUH EHNOHWLOPHVL D\QD\D JHOHELOHFHN \HUDOWÕ
VX\XQXQ GUHQH ROPDVÕ LoLQ RODQDN VD÷ODPDNWDGÕU
'DKDVRQUDEXERUXODUHQMHNVL\RQ\DSÕODUDNJHUoHN
LúOHYOHULND]DQGÕUÕOÕU

e. Kaya BulonlarÕ
3URMHGH ND\D EXORQODUÕ VLVWHPDWLN RODUDN VWDQGDUW
GHVWHNOHPH VLVWHPLQLQ ELU SDUoDVÕ ROPDN ]HUH
X\JXODQDFDNWÕU .D\PD GLUHQFLQL DUWWÕUPDN
VXUHWL\OH ND\D NWOHVLQLQ GD\DQÕP YH NDOLWHVLQL
DUWWÕUGÕNODUÕWQHOLoLQHGR÷UXRODQGHIRUPDV\RQODUÕ
D]DOWWÕNODUÕ YH D\UÕFD ND\D V|NOPHOHULQL
|QOHGLNOHULLoLQWPGHVWHNOHPHVLVWHPOHULQGHND\D
EXORQODUÕ NXOODQÕOPDNWDGÕU .D\D EXORQX
X]XQOXNODUÕWQHOHWUDIÕQGDROXúDQSODVWLNE|OJHQLQ
aPGÕúÕQDoÕNDFDNúHNLOGHVHoLOPLúWLU(QMHNVL\RQ
GHOLN oDSÕ EXORQ oDSÕQÕQ  NDWÕ RODFDNWÕU
%XORQODU WQHO GXYDUODUÕQD ÕúÕQVDO RODUDN
\HUOHúWLULOPHNWHGLU

oÕNDELOHFHN
]HPLQ
GHIRUPDV\RQODUÕ
YH
KDUHNHWOHULQLQ VRQD HUPHVLQGHQ VRQUD LNLQFLO
GHVWHNOHPH VLVWHPLQLQ LQúDVÕQD JHoLOPHVL
|QJ|UOPúWU %X GXUXPGD ]HPLQGHQ JHOHQ
EDVÕQFÕQ ELULQFLO GHVWHNOHPH VLVWHPL LOH
GHVWHNOHQGL÷LGúQOG÷LoLQNDSODPDEHWRQXQD
\N DNWDUÕPÕ ROPD\DFD÷Õ NDEXO HGLOPHNWHGLU
'ROD\ÕVÕ\OD NDSODPD EHWRQX LoLQ D\UÕFD ELU DQDOL]
\DSÕOPDPÕúWÕU

Birincil Destekleme Sisteminde KullanÕlan
Elemanlar

7QHO GHVWHNOHPH VLVWHPLQL ELULQFLO GHVWHNOHPH
VLVWHPL YH LNLQFLO GHVWHNOHPH VLVWHPL ROPDN ]HUH
LNL\H D\ÕUPDN PPNQGU %LULQFLO GHVWHNOHPH
VLVWHPL HOHPDQODUÕ NDUúÕODúÕODQ ND\D VÕQÕIÕ YH
MHRORMLN NRúXOODUÕQD J|UH DúD÷ÕGDNL VLVWHPOHUGHQ
YHYH\D EXQODUÕQ oHúLWOL NRPELQDV\RQODUÕQGDQ
WHúNLOHGLOPLúWLU

a. Püskürtme Betonu
dHYUH ND\DQÕQ JHYúHPHVLQLHQJHOOH\HQ WDúÕ\ÕFÕ ELU
HOHPDQ RODQ SVNUWPH EHWRQXQXQ NXOODQÕPÕ
NDoÕQÕOPD]GÕU 'HVWHNOHPH HOHPDQODUÕQGDQ HQ
\NVHN GHVWHN EDVÕQFÕQÕ VD÷OD\DQ HOHPDQ
SVNUWPH EHWRQXGXU 7DEDNDODUÕQ NRSPD YH
GúPH RODVÕOÕ÷ÕQD NDUúÕOÕN WP GHVWHNOHPH
VLVWHPOHULQGH ND]ÕQÕQ KHPHQ DUGÕQGDQ LON WDEDND
SVNUWPH EHWRQX X\JXODQDFDNWÕU 3VNUWPH
EHWRQX VÕQÕIÕ & RODFDNWÕU $QFDN WQHOGH
JHUHNOLJ|UOG÷WDNGLUGHJHUHNOLRQD\ODUDOÕQDUDN
EHWRQVÕQÕIÕDUWÕUÕODELOLU

b. Çelik HasÕr
3VNUWPH EHWRQ NDSODPDQÕQ VWDWLN YH NRQVWUNWLI
GRQDWÕVÕQÕ WHúNLO HWPHN ]HUH EHWRQ WDEDNDODUÕ
DUDVÕQD oHOLN KDVÕU X\JXODQPDNWDGÕU .D\D LOH
SVNUWPH EHWRQ DUDVÕQGD DGKH]\RQX VD÷ODPDN
EHWRQXQ SUL]LQL DODQD NDGDU JHoHQ VUHGH
VWDELOL]DV\RQX ND\PD PXNDYHPHWLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕ
YH DúÕUÕ oDWODNODUÕQ |QOHQPHVL DPDoODQDUDN KDVÕU
oHOLN NXOODQÕPÕ GúQOPúWU 3URMHPL]GH 4
 YH 4  WLSLQGH KDVÕU oHOLN
NXOODQÕOPDNWDGÕU 7HVSLW YH ELQGLUPH ER\ODUÕ LoLQ
.DUD\ROODUÕ 7HNQLN ùDUWQDPHVL J|] |QQH
DOÕQPDNWDGÕU

c. Çelik iksa
dHOLN LNVD 1$70 GHVWHN |QOHPOHUL DUDVÕQGD
|QHPOL ELU \HU WXWPDPDNWDGÕU (VDV RODUDN oHOLN
LNVD WD]H SVNUWPH EHWRQ \N WDúÕPD\D
EDúODPDGDQ |QFH GHUKDO GHVWHN VD÷ODPDNWD YH
EHWRQXQPXNDYHPHWLQLND]DQPDVÕQGDQVRQUDoHOLN
KDVÕUODELUOLNWHGRQDWÕWHúNLOHWPHNWHGLUdHOLNLNVD



4.2. økincil Destekleme Sistemi
*HQHO RODUDN WQHO GHVWHNOHPH VLVWHPL ELULQFLO
GHVWHNOHPH\H J|UH \DSÕOPDNOD ELUOLNWH DúD÷ÕGDNL
VHEHSOHUGHQ GROD\Õ LNLQFLO GHVWHNOHPH VLVWHPLQH
JHUHNGX\XOPXúWXU
 6WDELOLWH 3VNUWPH EHWRQ ]DPDQOD
PXNDYHPHWLQL ND\EHGHELOLU $\UÕFD VÕNÕúDQ YH
]DPDQD ED÷OÕ GHIRUPDV\RQ J|VWHUHQ ]HPLQOHU
VRQXFXLODYH\NOHUROXúDELOLU
6XJHoLULPVL]OL÷L
 øúOHWPH HNRQRPLVL 6UWQPHQLQ D]DOPDVÕ DUDo
YHKDYDODQGÕUPDDoÕVÕQGDQ 
*|UQP
%X DPDoOD  FP NDOÕQOÕ÷ÕQGD YH HúGH÷HU NS
GD\DQÕPÕ  1PPð &  GD\DQÕPÕQGD
EHWRQNXOODQÕODFDNWÕU


1$70¶DJ|UHLNVDVÕQÕIÕ
g1250 ¶H J|UH ND\D LNVD VÕQÕIODPDVÕ WHVSLW
HGLOPLú ROXS 3URMHPL] NDSVDPÕQGD \DSÕPÕQD
GHYDP HGLOHQ 7 WQHOLQLQ WDPDPÕ & ND\D VÕQÕIÕ
LoHULVLQGH DoÕODFDNWÕU 1$70 YH 505 ND\D
VÕQÕIODPDNDUúÕODúWÕUPDVÕùHNLOGHYHULOPLúWLU
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JHYúHPH YH D\UÕúPD ND\D GD\DQÕPÕQGD E\N
PLNWDUGD D]DOPD\D \RO DoDU $oÕODQ ERúOXNWDNL
E\N GHIRUPDV\RQODU YH X]XQ G|QHPGH ]DPDQD
ED÷OÕ GHSODVPDQ GDYUDQÕúÕ ]HPLQLQ HODVWLN
ROPD\DQSODVWLNYHYLVNR]GDYUDQÕúÕQDED÷OÕGÕU
dDWODPD\D YH\D G|NOPH\H H÷LOLPOL ND\D
NWOHOHULYHúLúPH|]HOOL÷LJ|VWHUHQELOHúHQOHULRODQ
ND\DNWOHOHULEXJUXEDJLUHU
%XJUXSD\QÕ]DPDQGDD\UÕúPÕúYH\DER]XúPXú
ND\DODU JHYúHN ]HPLQ YH RUJDQLN ]HPLQOHU JLEL
ND\D NWOHOHULQL NDSVDPDNWDGÕU .D\D NWOHVLQLQ
GúN |]HOOLNOHUL QHGHQL\OH NRKH]\RQ PLNWDUÕQD
YHYH\D JHYúHPH EDVÕQFÕQÕ WDNLEHQ DúÕUÕ
JHULOPHOHUH ED÷OÕ RODUDN HODVWLN YH\D SODVWLN DúÕUÕ
JHULOPHROXúXU


\ÕOÕQGD%LHQLDZVNL505ND\DVÕQÕIODPDVÕQÕQ
GHVWHN VLVWHPLQL $YXVWXU\D 6WDQGDUGÕ 
g1250% ¶HJ|UHLOLúNLOHQGLUPLúWLU
7QHO ND]ÕVÕ VÕUDVÕQGD IDUNOÕ ND\D NRúXOODUÕ LOH
NDUúÕODúÕOPDVÕ EHNOHQPHOLGLU g]HOOLNOH |UW
\NVHNOL÷LQLQ ID]OD ROGX÷X NHVLPOHUGH % ND\D
VÕQÕIÕ GúQOPHOLGLU 7QHO ND]ÕVÕ VÕUDVÕQGD
\DSÕODFDN RODQ MHRWHNQLN D\QD KDULWDODPDODUÕ
SHULPHWULN  WQHO LoL GHIRUPDV\RQ |OoPOHUL
GH÷HUOHQGLULOHUHN
NRúXOODUÕQ
VD÷ODQPDVÕ
GXUXPXQGD%ND\DVÕQÕIÕQDJHoLOHELOLU
$\QD MHRWHNQLN KDULWDODPDODUÕ HVQDVÕQGD 505
GH÷HULQLQ \DNODúÕN  LOH  DUDVÕQGD ROPDVÕ
GXUXPXQGD % ND\D VÕQÕIÕ GúQOPHOLGLU $\UÕFD
GHIRUPDV\RQ |OoPOHUL VÕUDVÕQGD JHUoHNOHúHQ
GHIRUPDV\RQODUÕQ  FP DOWÕQGD NDOPDVÕ
GXUXPXQGD%ND\DVÕQÕIÕQDJHoLOHELOLU
%XQXQOD EHUDEHU WQHOGHNL ND\D NRúXOODUÕQÕQ
N|WOHúPHVL
D\QDGD
\DúDQDFDN
VWDELOWH
SUREOHPOHUL GHIRUPDV\RQODUÕQ & ND\D VÕQÕIÕQGD
EHOLUOHQHQ GH÷HUOHUH \DNODúPDVÕ GXUXPXQGD
PúDYLU YH LGDUHQLQ RQD\Õ DOÕQDUDN & ND\D
VÕQÕIÕQD JHoLOHELOHFHNWLU %X NRúXOODU \HULQGH
\DSÕODFDNRODQSHULPHWULND\QDKDULWDODUÕMHRWHNQLN
|OoPOHU LOH GHIRUPDV\RQ |OoPOHUL LOH EHUDEHU
GH÷HUOHQGLULOPHOLGLU

Gevrek Kaya Kütleleri
³%´ RODUDN J|VWHULOHQ ND\D NWOHOHULQLQ GDYUDQÕúÕ
\DSÕVDO NHQHWOHQPH YHYH\D oHNPH PXNDYHPHWL
D]OÕ÷ÕQGDQ |WU KÕ]OÕ JHYúHPH YH D\UÕúPD\D
PH\LOOLGLU
+HPHQ KHPHQ WP oHYUHGH ERúOXN FLYDUÕQGDNL
LNLQFLO JHULOPHOHU ND\D NWOHVLQLQ PXNDYHPHWLQL
ELUD] DúPDNWD EXQXQOD EHUDEHU EX ]DIL\HW
PHNDQL]PDVÕLoHULOHUHXODúPDPDNWDGÕU
'HVWHN \DSÕPÕQÕQ JHFLNPHVL KDOLQGH DUWDQ
o|NPHOHUPH\GDQDJHOLU

BaskÕlÕ Kaya Kütleleri
³&´ RODUDN J|VWHULOHQ ND\D NWOHOHULQLQ GDYUDQÕúÕ
JHQHOOLNOHND\DEDVÕQFÕQÕQ\HQLGHQGD÷ÕOÕPÕVUHFL
YHYH\D GHSODVPDQ VÕQÕUODPDODUÕ VRQXQGD ROXúDQ
JHULOPHOHULQ ND\D GD\DQÕPÕQGDQ GDKD E\N
ROGX÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU
.D\DNWOHVLQLQDúÕUÕJHULOPHOHUHPDUX]NDOPDVÕ
LOHNDEXNDWPDEXUNXOPDNHVPHYHERúOX÷DGR÷UX
SODVWLNKDUHNHWJLEL]DIL\HWPHNDQL]PDODUÕROXúXU
.D\D NWOHVLQLQ SODVWLVLWH YH YLVNR]LWHVL ]DPDQD
ED÷OÕ EHOLUJLQ GHIRUPDV\RQ GDYUDQÕú J|VWHUPHVLQH
YHVRQXoWDE\NGHIRUPDV\RQODUD\RODoDU
.D\D ]DWL D÷ÕUOÕN \NOHULQLQ DNWLI KDOH JHoPHVL
YH|QHPOLPLNWDUGDJHYúHPHEDVÕQFÕVDGHFHE\N
GHIRUPDV\RQODUD L]LQ YHULOGL÷LQGH PH\GDQD JHOLU
%XGXUXPND\DNWOHVLQH]DUDUYHUHFHNGHUHFHGHNL

ùHNLO4505YH1$07ND\DVÕQÕIODPDODUÕQÕQ
NDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ *ULPVWDGYH%DUWRQ%DUWRQ
YH 

.$<1$./$5

$N\] +6 8oDUNXú * ùDWÕU ' 'LNEDú $ .R]DFÕ g
   ùXEDW  dD\ GHSUHPLQGH PH\GDQD JHOHQ
\]H\ NÕUÕ÷Õ ]HULQGH SDOHRVLVPRORMLN DUDúWÕUPDODU
+DFHWWHSH hQLYHUVLWHVL <HUELOLPOHUL 8\JXODPD YH
$UDúWÕUPD0HUNH]L'HUJLVL<HUELOLPOHUL  
$\GDU(%D\KDQ+*RXUJDXG$.|UR÷OX&DOGHUD
PLGZHVW $QDWROLD 7XUNH\ YROFDQRORJLFDO DQG
PDJPDWRORJLFDO HYROXWLRQ -RXUQDO RI 9ROFDQRORJ\ DQG
*HRWKHUPDO5HVHDUFK
%DUWRQ1  6RPHQHZ4YDOXHFRUUHODWLRQVWRDVVLVWLQ
VLWH FKDUDFWHULVDWLRQ DQG WXQQHO GHVLJQ ,-50 0LQLQJ
6FLHQFHV  ±
%LHQLDZVNL =7   (QJLQHHULQJ 5RFN 0DVV
&ODVVLILFDWLRQV $ &RPSOHWH 0DQXDO )RU (QJLQHHUV DQG
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*HRORJLVWV LQ 0LQLQJ &LYLO DQG 3HWUROHXP (QJLQHHULQJ
-RKQ:LOH\ VRQV,QF
(UEH\0K0úøQú6DQYH7LF/WGùWL*HRWHNQLN=HPLQ
VRQGDMÕ YH ODERUDWXDU 7&'' *HQHO 0GUO÷
'HPLU\ROX <DSÕP 'DLUHVL %DúNDQOÕ÷Õ $QNDUD  ø]PLU
+Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL $QNDUD 3RODWOÕ   $I\RQNDUDKLVDU
.HVLPL $OW\DSÕ øQúDDWÕ =HPLQ 0HNDQL÷L YH .D\D
0HNDQL÷L 'HQH\ 6RQXoODUÕ $UDOÕN  2FDN 
1LVDQ
)XJUR6LDO <HUELOLPOHUL 0úDYLUOLNYH 0KHQGLVOLN/WGùWL
7&'' *HQHO 0GUO÷ 'HPLU\ROX <DSÕP 'DLUHVL
%DúNDQOÕ÷Õ $QNDUD  ø]PLU +Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL $QNDUD
3RODWOÕ $I\RQNDUDKLVDU.HVLPL$OW\DSÕøQúDDWÕ7
7QHOOHUL -HRORMLN  -RHWHNQLN (WG 5DSRUX 7HPPX]

)XJUR6LDO <HUELOLPOHUL 0úDYLUOLNYH 0KHQGLVOLN/WGùWL
7&'' *HQHO 0GUO÷ 'HPLU\ROX <DSÕP 'DLUHVL
%DúNDQOÕ÷Õ $QNDUD  ø]PLU +Õ]OÕ 7UHQ 3URMHVL $QNDUD
3RODWOÕ   $I\RQNDUDKLVDU .HVLPL $OW\DSÕ øQúDDWÕ 7
7QHOL3URMH5DSRUXùXEDW
*|NWDú )  .ÕUND6H\LWJD]L (VNLúHKLU  KDY]DVÕ YH
oHYUHVLQGHNL 1HRMHQ WRUWXOODúPDVÕ LOH YRONDQL]PDVÕQÕQ
MHRORMLNHWG0DGHQ7HWNLNYH$UDPD*HQHO0GUO÷
5DSRUQR
*|QFR÷OX 0& g]FDQ $ 7XUKDQ 1 YH ,úÕN $ 
6WUDWLJUDSK\ RI WKH .WDK\D UHJLRQ $ *HRWUDYHUVH
DFFURVVVXWXUH]RQHVLQ1:$QDWROLD*HQHUDO'LUHFWRUDWH
DQG 0LQHUDO 5HVHDUFK ([SORUDWLRQ 6SHFLDO 3XEOLFDWLRQ
*XLGHERRNV
*|QFR÷OX 0& 7XUKDQ 1 YH 7HNLQ 8.  1HZ
VWUDWLJUDSKLF DQG SDOHRQWRORJLF UHVXOWV IURP WKHQ RUWKH
UQHGJHRIWKH7DXULGH$QDWROLGH3ODWIRUPLPSOLFDWLRQIRU
WKH7ULDVVLFULIWLQJDQGRSHQQLQJRIWKH1HRWHWK\DQø]PLU
$QNDUD RFHDQ LQ 7XUNH\ 6WUDWLJUDSKLF DQG VWUXFWXUDO
HYROXWLRQ RQ WKH /DWH &DUERQLIHURXV WR 7ULDVVLF
FRQWLQHQWDODQG 0DULQH 6XFFHVVLRQV LQ 7XVFDQ\ øWDO\ 
5HJLRQDOUHSRUWVDQG *HQHUDO &RUUHODWLRQøQWHUQDWLRQDO
0HHWLQJ6LHQDøWDO\$EVWUDFWVV
*|QFR÷OX 0& 7XUKDQ 1 YH 7HNLQ 8. 
(YLGHQFH IRU WKHWULDVVLFULIWLQJ DQG RSHQQLQJ RI WKH
1HRWHWK\DQ ø]PLU$QNDUD RFHDQ DQG GLVFXVVLRQ RQ WKH
SUHVHQFH RI &LPPHULDQHYHQWV DW WKH QRUWKHUQ HGJH RI
WKH7DXULGH$QDWROLGH SODWIRUP 7XUNH\ %ROO 6RF *HRO
,WVSHFLDOYROXPHFV
*UVX 6 .R]OX + *|QFR÷OX 0& 7XUKDQ 1 
&RUUHODWLRQ RI WKH EDVHPHQW URFNV DQG /RZHU 3DOHR]RLF
FRYHUV RI WKH ZHVWHUQ SDUWV RI WKH &HQWUDO 7DXULGHV
7$3*%XOOHWLQ9RO1R3
.DUD\ROODUÕ.*0<ROOODUIHQQLúDUWQDPHVLYHUVL\RQ
.DUD\ROODUÕ 7HNQLN ùDUWQDPHVL  .*0 7HNQLN
$UDúWÕUPD'DLUHVL%DúNDQOÕ÷Õ
.LOFL0KHQGLVOLN0úDYLUOLN3URMHøQúDDW7DDKKW6DQD\LYH
7LFDUHW /WG ùWL 7&'' *HQHO 0GUO÷ 'HPLU\ROX
<DSÕP 'DLUHVL %DúNDQOÕ÷Õ $QNDUD  ø]PLU +Õ]OÕ 7UHQ
3URMHVL$QNDUD 3RODWOÕ $I\RQNDUDKLVDU.HVLPL$OW\DSÕ
øQúDDWÕ77QHOOHUL-RHWHNQLN5DSRUX0DUW
.LOFL0KHQGLVOLN0úDYLUOLN3URMHøQúDDW7DDKKW6DQD\LYH
7LFDUHW /WG ùWL 7&'' *HQHO 0GUO÷ 'HPLU\ROX
<DSÕP 'DLUHVL %DúNDQOÕ÷Õ $QNDUD  ø]PLU +Õ]OÕ 7UHQ
3URMHVL$QNDUD 3RODWOÕ $I\RQNDUDKLVDU.HVLPL$OW\DSÕ
øQúDDWÕ77QHOL3RUWDO5DSRUX2FDN
.Ro\L÷LW $  *QH\EDWÕ 7UNL\H YH \DNÕQ GROD\ÕQGD
OHYKDLoL\HQLWHNWRQLNJHOLúLP
.Ro\L÷LW $hQD\ ( 6DUDo *  (SLVRGLF JUDEHQ
IRUPDWLRQ DQG H[WHQVLRQDO QHRWHFWRQLF UHJLPH LQ ZHVW
&HQWUDO $QDWROLD DQG WKH ,VSDUWD $QJOH D FDVH VWXG\ LQ

WKH $NúHKLU$I\RQ *UDEHQ 7XUNH\ *HRORJLFDO 6RFLHW\
RI/RQGRQ6SHFLDO3XEOLFDWLRQ
gFDO + 7XUKDQ 1 *|NWDú )   0DGHQ 7HWNLN YH
$UDPD *HQHO 0GUO÷  |OoHNOL 7UNL\H
-HRORML +DULWDODUÕ $I\RQ. SDIWDVÕ 1R -HRORML
(WWOHUL'DLUHVL$QNDUD
g]FDQ $ *|QFR÷OX 0& 7XUKDQ 1  .WDK\D
dLIWHOHU%D\DWøKVDQL\H \|UHVLQLQ WHPHO MHRORMLVL 0DGHQ
7HWNLN YH $UDPD *HQHO 0GUO÷ 5DSRU QR
\D\ÕPODQPDPÕú 
g]FDQ$*|QFR÷OX0&7XUKDQ1ùHQWUN.8\VDO
ù 9H ,úÕN $  .RQ\D.DGÕQKDQ,OJÕQ GROD\ÕQÕQ
WHPHO MHRORMLVL 0DGHQ 7HWNLN YH $UDPD *HQHO
0GUO÷5DSRUQR \D\ÕPODQPDPÕú 
6|QPH] + DQG 8OXVD\ 5   0RGLILFDWLRQ VWRWKH
JHRORJLFDOVWUHQJWKLQGH[ *6, DQGWKHLUDSSOLFDELOLW\WR
VWDELOLW\ RI VORSHV ,QWHUQDWLRQDO -RUQDO RI 5RFN
0HFKDQLFVDQG0LQLQJ6FLHQFH  
ùDUR÷OX ) g (PUH YH ø .XúoX $FWLYH IDXOW PDS RI
7XUNH\ VFDOH  *HQ 'LU RI 0LQHU 5HV
DQG([SORU$QNDUD
ùHQHO 0 $NGHQL] 1 g]WUN (0 g]GHPLU 7
.DGÕQNÕ]*0HWLQ<gFDO+6HUGDUR÷OX0gUoHQ
6  )HWKL\H 0X÷OD  ± .DONDQ $QWDO\D  NX]H\LQLQ
MHRORMLVL 0DGHQ 7HWNLN YH $UDPD *HQHO 0GUO÷
5DSRUQR \D\ÕPODQPDPÕú 
7DQ 2 7DSÕUGDPD] 0 &  <|UN $  7KH
(DUWKTXDNH &DWDORJXHV IRU7XUNH\ 7XUNLVK -RXUQDO RI
(DUWK6FLHQFHV
7XUKDQ 1 *UVX 6 YH *|QFR÷OX 0&  $I\RQ
\|UHVLQGH 3HU.DPEUL\HQ WHPHO YH hVW 3DOHR]R\LN ± $OW
0H]RVR\LN |UWVQQ VWUDWLJUDILVL YH MHRORMLVL 0HUVLQ
hQL 0K 0LP )DN -HRORML 0K %|O  <ÕO
6HPSR]\XPELOGLUL|]OHULNLWDEÕV
7UNL\H-HRORML.XUXPX%OWHQL  
8,& (DUWKZRUNV DQG 7UDFN%HG /D\HUV IRU 5DLOZD\ /LQHV
8,&&RGH5,QWHUQDWLRQDO8QLRQRI5DLOZD\V3DULV
)UDQFH
8OXVD\ 5 6|QPH] +   .D\D NWOHOHULQLQ
PKHQGLVOLN |]HOOLNOHUL *QFHOOHQPLú ± JHQLúOHWLOPLú 
%DVNÕ 7002% -HRORML PKHQGLVOHUL RGDVÕ \D\ÕQODUÕ
1R
<DOoÕQ+.ÕUND (VNLúHKLU \|UHVLYRONDQRVHGLPDQWHU
ROXúXPODUÕQÕQ PLQHURORMLN SHWURJUDILN YH MHRNLP\DVDO
LQFHOHQPHVL 'RNWRUD WH]L +DFHWWHSH hQL )HQ %LOLPOHUL
(QVWLWVV
=KDQJ/  (QJLQHHULQJ3URSHUWLHVRI5RFNV(OVHYLHU
/WG
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Deformasyona izin vermeyen tahkimat sisteminin temeli
Base of non-deformable support system
C. O. Aksoy
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, øzmir

ÖZET: Tahkimat analizi tünel tasarımı için anahtar konulardan biridir. Tünel tahkimatı tasarımında bugüne
kadar kullanılmıú birçok yöntem vardır. Bunların baúlıcaları; konverjans-kısıtlama metodu, pasif tahkimat
metodu, ampirik metodlar ve yarı ampirik metodlar olarak sayılabilir. Deformasyona izin vermeyen tahkimat
sistemi üzerinde yeni çalıúılan bir sistemdir. Her nekadar sistemin adından deformasyon olmadı÷ı anlaúılsa
da, sistemin ana hedefi hesaplanan deformasyon miktarından daha fazla deformasyona izin vermemesidir.
Açıkça söylemek gerekirse, genellikle zayıf-çok zayıf kaya kütlelerinde açılan derin ve sı÷ tünellerde
kullanılan bu sistem karmaúık gibi gözükse de, iyi bir tahkimat tasarımcısının rahatlıkla kullanabilece÷i bir
sistemdir. Yöntem nümerik modelleme esaslıdır ve tünel tahkimat operasyonlarında kullanılan bütün tahkimat
elemanlarını içinde barındırmaktadır.
ABSTRACT: Support design analysis is one of the key issues for tunnel design. There are many methods
used so far in tunnel support design such as convergence-limitation method, passive support design, empirical
methods and semi-empirical methods. Non-deformable support system is a newly developed system.
Although the name of the method implies that there is not any deformation in the support, the method does
not allow any deformation greater than the calculated deformation in the support system. Clearly, although
this method, which is used especially in deep and shallow tunnels constructed in weak-very weak rock
masses, seems complicated, a good support-designer can use easily. The method is based on numerical
modeling and consists of all support elements used in tunnel support operations.
boyutlu çözümün en kolay yapıldı÷ı yöntem
nümerik modellemedir. Nümerik modellemede
birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en
çok kullanılanlar Sonlu Elemanlar, Sonlu Farkla ve
Sınır
Elemanlar
yöntemleridir.
Nümerik
modellemenin prensipleri (Feng ve Hudson, 2008)
tarafından açık bir úekilde ortaya konmuútur (ùekil
1). ùekil 1’den de anlaúılaca÷ı üzere, nümerik
modelleme çok kolay ve aynı zamanda uzun
gözlemleri bünyesinde barındıran bir yöntemdir.
Nümerik modellemede, birçok parametreyi (zaman,
malzeme modeli, yenilme kriteri vb.) modelin
içerisine entegre etme imkanı bulunmaktadır. 3
boyutlu nümerik modelleme çalıúmalarında, tünel
aynası önünde oluúacak olan etkileri, kazı geometrisi
ve ilerleme miktarının tahkimata etkisini analiz etme
olana÷ı bulunurken, oluúan etkiler için alınacak
önlemlerin de performansının sorgulanması imkan
dahilindedir.

1 GøRøù
Tünelcilikte tahkimat tasarımı en önemli
hususlardan birisidir. Tahkimat tasarımı 3 boyutlu
bir çok kompleks bileúeni olan bir çözümleme
sürecidir. Bu 3 boyutlu kompleks bileúenlerin bilgi
ile birlikte de÷erlendirilmesi sonucunda do÷ru
çözümler üretilebilir (Feng ve Hudson, 2008).
Tahkimatın maruz kaldı÷ı e÷ilme momenti, kesme
kuvveti ve eksenel kuvvetler gibi bileúenler
tahkimatın performansını önemli úekilde etkiler.
Tünel aynasının hareketi ve ayna önünde oluúan
gerilmeler ile oluúan bu etkilere karúı alınacak
önlemlerin baúarısı ancak 3 boyutlu analizler sonucu
de÷erlendirilebilir (Aksoy ve Onargan, 2010; Aksoy
et., al., 2012). Bu karmaúık yapıyı 2 boyutlu
tasarlandırmak, bir çok problemi de beraberinde
getirmektedir. 3 boyutlu ampirik yada yarı-ampirik
çözümler çok uzun zaman almaktadır. Günümüzde 3
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Figure 1. Modelleme ile tahkimat tasarımında izlenecek akım úeması (Feng ve Hudson, 2008’den
düzenlenmiútir)
yazılımlar bu yöntem için kullanılabilirler. Nümerik
Özellikle tünel açma makineleri ile açılan tünellerde
modelleme çok kolay aynı zamanda uzun gözlemleri
makine ve operasyon úartlarını da modele entegre
bünyesinde barındıran bir yöntemdir.
ederek hassas çözümlemeler elde edilebilir. Ek
Bu çalıúmada, uzun dönemden beri üzerinde
olarak, dinamik yüklerin de (deprem, patlatma
çalıúılan ve hala geliúme aúamasında olan yöntemin
sonucu oluúacak olan vibrasyon vb.) modele
detayları ve daha önce yapılan çalıúmalardan bazı
entegrasyonu ile tahkimatın duraylılı÷ı incelenebilir.
örnek çalıúma sonuçları verilmektedir.
Özellikle sıkıúan-úiúen kaya kütlelerinde ve
zeminlerin zamana ba÷lı olarak gerçekleúen akma
davranıúı (Barla, 1995) incelenerek, tahkimatın
2.
DEFORMASYONA
øZøN
VERMEYEN
zaman içerisinde u÷rayaca÷ı deformasyon tespit
TAHKøMAT TASARIMI YÖNTEMøNøN ANA
edilebilir ve zamanında gerekli önlemlerin
AùAMALARI
alınmasına olanak sa÷lanır (Aksoy vd; 2012).
Tahkimat
tasarımında
de÷iúik
yöntemler
Yeni geliútirilen deformasyona izin vermeyen
mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde konverjans
tahkimat tasarım yöntemi, 3 boyutlu nümerik
kısıtlama metodu (Einsenstein ve Branco, 1991),
modellemeye dayalı bir yöntemdir. Bu yöntem,
pasif tahkimat yöntemi (Barla ve Bonini, 2011;
di÷er yöntemlerle aynı amaca hizmet ederken, aynı
Cantieni ve Anagnostou, 2009), olabilirlik analizleri
zamanda tahkimat tasarımındaki mevcut birçok
(Chen vd., 1997), kaya-tahkimat etkileúim analizler (
karmaúık parametreyi dikkate almaktadır. Tünel
Shin vd., 2011), yarı ampirik ve ampirik (Singh vd.,
açma iúlemleri 3 boyutlu operasyonlardır. Her 3
1995) yöntemleri en çok bilinenlerdir ve kendilerini
yönde de bir takım de÷iúiklikler ve bu de÷iúikliklerin
önemli projelerde ispatlamıúlardır.
getirdi÷i etkiler bulunmaktadır. Sadece tünel
Üzerinde çalıúmaların henüz devam etti÷i ve
çevresinde oluúan etkilerle tasarım yapmak bazı
geliúme aúamasında olan deformasyona izin
sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca, tünel
vermeyen tahkimat tasarım yöntemi, nümerik
aynasında oluúan yer de÷iútirmeler her bir kaya cinsi
modelleme tabanlı bir yöntemdir. Nümerik
için de÷iúiklik gösterir. Tünel aynasındaki
modellemede birçok yöntem bulunmaktadır. Bu
hareketleri bazı kabullerle de÷erlendirmek do÷ru
yöntemler içerisinde en geliúmiú olanı, geliúim
de÷ildir. Bu nedenle, tanımlanan kaya kütlesi ve
tarihçesine de bakıldı÷ı zaman Sonlu Elemanlar
tünel boyutlarına göre 3 boyutlu de÷iúimleri görmek
yöntemidir. ùu an kullanımda olan ve yukarıdaki
daha hassas sonuçlar verecektir.
yöntemleri kullanan birçok yazılım bulunmaktadır.
Bunlar arasında herhangi bir seçim yapmak do÷ru
olmamakla birlikte, amaca hizmet eden bütün
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3.1 Deformasyona øzin Vermeyen
Tasarımı Yönteminin Aúamaları

Tahkimat

Yine, bu yöntemin geliúmeye devam eden yönü de
de÷iúik zemin/kaya kütlelerinin zamana ba÷lı
davranıúlarının tanımlanması konusudur. Tünelde
uygulanan veya uygulanacak kazı geometrisi ve
tahkimat sisteminin elemanlarının tanımlanması,
varsa
daha
önceki
yerinde
ölçümlerle
de÷erlendirilerek modele entegrasyonu üçüncü
adımdır. Bu aúamada, kullanılan yazılımın kabiliyeti
önem kazanmaktadır. ùu an kullanımda olan bazı
yazılımlarda, püskürtme betondan çelik hasıra, çelik
borulara ve hatta ufak tahkimat parçalarına kadar her
türlü
tahkimat
elemanının
tanımlanması
mümkündür. Model sonuçlarının de÷erlendirilmesi,
yorumlanması,
varsa
önceki
ölçümlerle
de÷erlendirilmesi, yoksa yerinde yapılan iúlemler
sonrası oluúan etkilerin yorumlanması ve yerinde
ölçümler ile karúılaútırılması, gerekli ise revizyona
gidilmesi son aúamadır. Deformasyona izin
vermeyen tahkimat tasarımının aúamaları ùekil 2’de
verilmektedir.

Bu sistem içerisinde, zemin/kaya malzemesini ve
kütlesini do÷ru úekilde karakterize etmek,
yorumlamak ve nümerik modele do÷ru úekilde
entegre etmek birinci aúamadır. Bu aúamada, yeraltı
suyunun tanımlanması ve yeraltı suyunun akıú
davranıúının tanımlanması da yapılabilmektedir. Bu
aúama önemli tecrübe gerektirmektedir. Tünelin
açılaca÷ı kütlenin davranıúını do÷ru tanımlamak
(Hoek-Brown, Mohr-Coulomb, Soft Soil Creep,
Hardening Soil, Jointed Rock Mass) ikinci aúamadır.
Bu aúama belki de en önemli aúamadır. Kütlenin
davranıú modelini do÷ru tanımlamak ve yine
kütlenin
zamana
ba÷lı
deformasyon
karakteristiklerini ortaya koymak en önemli aúama
sayılabilir. Bu yöntemi, di÷er yöntemlerden ayıran
en önemli konu kütlenin zamana ba÷lı deformasyon
karakteristi÷ini ortaya koyarak çalıúacak olmasıdır.

ùekil 2. Deformasyona izin vermeyen tahkimat tasarımının aúamaları
3.
DEFORMASYONA
øZøN
VERMEYEN
TAHKøMAT TASARIMININ DENETLENDøöø
ÖRNEK ÇALIùMALAR

zemin içi iyileútirme yöntemleri bu tasarım
metodunun bir parçası olabilir. Di÷er bir deyiúle,
istenilen kesitte tüneli herhangi bir kaya kütlesi
içerisinde açmak için gerekli bütün unsurları
kullanma úansı mevcuttur. Elbette ki, bu iúlemler
yapılırken,
sadece
konvansiyonel
tünelcilik
açısından de÷il, tünel açma makinelerinin (TBM)
kullanıldı÷ı mekanize tüneller içinde bu sistem
oldukça baúarılıdır. Bunun en önemli nedeni, tünel
açma makineleri ile açılan tünellerde gerçekleútirilen
operasyonları da model içerisine entegre etme úansı
bulunmaktadır. Böylelikle, do÷ru belirlenmiú bir
kaya kütlesi davranıúı, bu kaya kütlesinin zamana
ba÷lı deformasyon davranıúı ve kazı makinesinin

Her ne kadar sistemin adı sanki hiçbir
deformasyonun olmadı÷ı bir ortamı ça÷rıútırsa da,
aslında sistem yapılan çalıúmalar sonucu elde edilen
deformasyon
miktarlarının
üzerinde
bir
deformasyona izin vermemektedir. Sistemdeki ana
amaç, belirli bir kazı toleransı içinde kalacak úekilde
istenilen boyutlara sahip faydalı kesitte tünel açmak
için gerekli tahkimat sistemini oluúturulmasını
öngörmektedir. Bu amaçla, her türlü tahkimat
elemanı ve daha önce denenmemiú olmasına ra÷men
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entegrasyonu ile do÷ru çözümlerin bulunması
ola÷andır. Bu sayede, çok karmaúık jeolojik
koúullardan dolayı önemli zorluklar çekilen
tünellerin açımı esnasında önemli avantajlar elde
edilecektir. Ek olarak, do÷ru yapılan hesaplamalar
sonucunda, özellikle mekanize tünellerde yanlıú
segment
seçimleri
engellenebilir,
oturma
yapan/sıkıúan TBM’lerin do÷ru seçimine de olanak
sa÷lanacaktır.
Bu aúamada, yazarın da içinde bulundu÷u model
çalıúmalarından bazıları bu bildiri kapsamında
verilmektedir.
3.1 øzmir Metrosu 2. Aúama Üçyol-Üçkuyular
Güzergâhında Poligon østasyonu T2 ve T3
Tünellerinin Kesiúimi için Tahkimat Tasarımı
Poligon istasyonunda, Bornova karmaúı÷ı (Grafit
ùist-Kiltaúı-Çamurtaúı-Kumtaúı) diye tanımlanan
ola÷an üstü zayıf kaya kütlesi içerisinde açılması
planlanan T2 (124 m2) ve T3 (62 m2) tünellerinin
kesiúiminde kullanılan tahkimat sisteminde, tünel
aynasına 2 m2’de bir 12 m uzunlu÷unda zemin çivisi,
bütün tünel çevresine 30 cm aralıklı 4 inch ve 9 m
boyunda çelik boru kemer uygulaması yapılmıútır
(Bindirme: 6 m). Ayrıca kazı esnasında çelik iksa
aralı÷ı 0,8 m (I-160 profil) ve püskürtme beton
kalınlı÷ı 25 cm ve iki kat çelik hasır alınmıútır.
Model Mohr-Coulomb Modeli ile çözümlenmiútir.
Gerçekleútirilen modelleme çalıúmaları sonucunda
elde edilen deformasyon sonuçları ùekil 3’de
verilmektedir.

3.2 øzmir Metrosu 2. Aúama Üçyol-Üçkuyular
Güzergâhında Poligon østasyonu T2 Tahkimat
Tasarımı
øzmir metrosu 2. Aúama ønúaatı kapsamında açılan
Poligon istasyonunda 124 m2 kesit alanına sahip T2
tünelinin açılması esnasında tünel aynasına 2 m2’ de
bir 12 m uzunlu÷unda zemin çivisi, bütün tünel
çevresine 30 cm aralıklı 4 inch ve 9 m boyunda çelik
boru kemer uygulaması önerilmiútir. Ayrıca kazı
esnasında çelik iksa aralı÷ı 0,8 m (I-160 profil) ve
püskürtme beton kalınlı÷ı 25 cm ve iki kat çelik
hasır alınmıútır. Model Mohr-Coulomb Modeli ile
çözümlenmiútir. Nümerik modelleme çalıúmaları
sonrasında elde edilen düúey deformasyon miktarları
ùekil 4’de verilmektedir.
3.3 øzmir Metro 3. Aúama Bornova HastaneBornova Merkez Bölümü Tünel çalıúmaları
øzmir Metro hattının geliútirilmesi projesi
kapsamında 3. aúama olan Ege Üniversitesi-Bornova
Merkez ba÷lantısı kısmında inúa edilecek olan
tünelin kazısının, tünel ön-destekleme sisteminin
tahkiki için Sonlu Elemanlar yöntemleriyle analizler
gerçekleútirilmiútir. Oluúturulan nihai modellerde
tahkimat elemanları olarak; Çelik iksa (HEA 120
geniú flanú, 0,75 m’de bir), Püskürtme Beton 30 cm
(C20), Hasır Çelik øki kat (Q221/221), Çelik Boru
Kemer 9 metre uzunlu÷unda tünel tabanına kadar
(her 4,5 m’de bindirme yapılmıútır), Ayna Çivisi 12
m uzunlu÷unda 14 mm çaplı nervürlü demir (her 6
m’de bir bindirme yapılmıútır) seçilmiútir. Model
Hardening Soil Modeli ile çözümlenmiútir.
Modelleme sonuçları ùekil 5’de verilmektedir.

ùekil 3. Poligon istasyonunda, T2 ve T3 Tünellerinin
kesiúiminde oluúan deformasyonların renk skalası ile
gösterimi (Onargan ve Aksoy, 2006a)
ùekil 3’de görüldü÷ü üzere bu tünel kesiúmesinde
beklenen toplam deformasyon miktarı 12 cm
civarındadır. Yapılan tünel açma iúlemleri
sonucunda yerinde ölçülen deformasyon miktarı 9,8
cm civarında gerçekleúmiútir.

ùekil 4. Poligon istasyonunda, T2 tünelinde oluúan
düúey deformasyonların renk skalası ile gösterimi
(Onargan ve Aksoy, 2006b)
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ùekil 7. Nümerik modelleme sonuçları ve yerinde
ölçüm sonuçlarının karúılaútırılması (Aksoy ve
Onargan, 2010)

ùekil 5. Bornova Hastane-Bornova Merkez Bölümü
Portal giriúi analiz sonuçları (Aksoy vd., 2009)

3.5 Ankara-østanbul Hızlı Tren Projesi T-13 Tüneli
Tahkimatının Denetlenmesi

Nümerik modelleme sonuçlarına bakıldı÷ında
bahsi geçen karayolunun bulundu÷u bölgede tünel
üstünde maksimum 3 mm civarında düúey
deformasyon olaca÷ı tahmin edilmiútir. Aynı
lokasyonda umbrella arch ve face bolt olmadan
yapılan çözümlerde ise modelin yenildi÷i tespit
edilmiútir. Aynı lokasyonlarda yapılan saha
ölçümlerinde ise maksimum oturmanın 2.7 mm
olarak gerçekleúti÷i belirlenmiútir.

Bu çalıúma, Ankara-østanbul Hızlı Tren Projesi
kapsamında bulunan, Eskiúehir – Köseköy hattında
bulunan 39 tünelden bir tanesi olan ve ya÷lı killer
içerisinde açılan T-13 tünelinde uygulanan tahkimat
sisteminin zamana ba÷lı nümerik modelleme ile
yapılan analizi ve sahada yapılan ölçüm ve
gözlemleri içermektedir. Tahkimat sistemi olarak, 1
m ara ile I-200 çelik iksa, 40 cm püskürtme beton,
IBO bulon (l:8 m, patern: 1x1 m), 2 inch çapında 6
m çelik boru (3 m bindirme), 40 cm geçici invert, 12
m uzunlu÷unda (3 m bindirmeli) ayna çivisi, aynaya
10 cm püskürtme beton, inverte 3.15 m kalınlı÷ında
beton yapılmıútır. Model Soft Soil Creep modeli ile
çözümlenmiútir. Nümerik modelleme sonucunda
elde edilen sonuçlar ùekil 8’de verilmektedir. Bu
çalıúmada beklenen toplam deformasyon miktarı
4,813 cm iken, gerçekleúen deformasyon miktarı 7,8
cm olarak gerçekleúmiútir.

3.4 øzmir Metrosu 2 Aúama ønúaatının Km: 2+9003+650 Arasında T1 Tüneli Tahkimat Tasarımı
Poligon bölgesindeki jeolojik yapı, grafit úift gibi
zayıf-çok zayıf kaya kütleleri içermektedir.
Tahkimat sistemi olarak, 3 inch’lik (3 in., et kalınlı÷ı
6,4 mm) uygulaması için 9 m’lik boruların
yerleútirilmesi (bindirme 4,5 m), Ayna duraylılı÷ı
için 12 m’lik ayna çivilerinin yerleútirilmesi (Çap:
18 mm, bindirme 6 m), 30 cm püskürtme beton, 2
kat çelik hasır ve 1 m’de bir I-160 çelik iksa
önerilmiútir. Model Mohr-Coulomb Modeli ile
çözümlenmiútir. Nümerik modelleme sonucunda
elde edilen sonuçlar ùekil 6 ve 7’de verilmektedir.

3.6 Ankara-østanbul Hızlı Tren Projesi T-35 Tüneli
Tahkimat Sistemi
Genel olarak kiltaúı içerisinde açılan T-35
tünelinden kullanılan tahkimat sistemi, 1 m ara ile I200 çelik iksa, 8 m uzunlu÷unda IBO bulonlar
(patern: 1x1 m), 30 cm püskürtme beton, 30 cm
geçici invert, 2 kat çelik hasır, 12 m uzunlu÷unda (6
m bindirme) ayna çivisi ve 4 m uzunlu÷unda boru
süren (2 m bindirme) olarak uygulanmıútır. Model
Jointed Rock Mass modeli ile çözümlenmiútir.
Nümerik modelleme sonucunda elde edilen sonuçlar
ùekil 9’da verilmektedir.
Yerinde yapılan ölçümler sonucunda 155 mm
toplam
deformasyon
ölçülmüútür.
Nümerik
modelleme sonucunda tahmini toplam deformasyon
miktarı 150 mm olarak elde edilmiútir.

ùekil 6. Nümerik modelleme sonuçları (Aksoy ve
Onargan, 2010)
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ùekil 9. T-35 için elde edilen nümerik modelleme
sonuçları (Aksoy vd; 2014) a) (Toplam deformasyon
(mm); b) Toplam gerilme (kN/m2); c) Tahkimattaki
eksenel kuvvet (kN/m); d) Tahkimattaki e÷ilme
momenti (kNm/m); e) Bulonlardaki eksenel kuvvet
(kN/m); f) Bulonlardaki kesme kuvvet (kN/m))

ùekil 8.
Nümerik modelleme çalıúmaları
sonuçlarının görünümü (Aksoy vd; 2012) (a,Toplam
Deformasyon; b, Toplam Gerilme; c and d,
tahkimattaki toplam deformasyon; e and
f,Tahkimattaki e÷ilme momenti; g, Çelik borulardaki
eksenel kuvvet; h, Ayna çivilerindeki eksenel kuvvet;
h, IBO bulonlardaki eksenel kuvvet)
3.7 øzmir Metrosu 4. Aúama ønúaatı HalkapınarOtogar TBM Tüneli Segment Tasarımı
Güzergah, üst bölümde yapay dolgu ile kumlu çakıl,
kil ve siltli kil birimlerinden oluúmaktadır. Yapay
dolgu ve kumlu çakıl birimleri için yenilme koúulu
olarak Mohr-Coulomb yenilme koúulu ve kil ve siltli
kil için Hardening Soil model kullanılmıútır.
Nümerik modelleme sonucunda elde edilen düúey
deformasyonların renk konturlarıyla gösterimi ùekil
10’da verilmektedir.

ùekil 10. Halkapınar-Otogar TBM Tüneli düúey
deformasyonların görünümü (Aksoy vd., 2013)
Çalıúmanın tamamı Dokuz Eylül Üniversitesi,
Maden Mühendisli÷i Bölümü ö÷retim üyeleri
tarafından gerçekleútirilmiútir. Bu çalıúmada inúaat
henüz baúlamadı÷ı için yerinde ölçümlerle
karúılaútırma yapma imkânı bulunmamaktadır.

4. SONUÇLAR
Deformasyona izin vermeyen tahkimat tasarımı
yöntemi, uzun süreçte yapılan incelemeler ve
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araútırmalar sonucunda geliútirilmeye çalıúılan bir
yöntemdir. Yöntem hala geliúme aúamasında olup,
úu an itibarıyla temelleri oluúturulmuútur. 50’ye
yakın tünelde yapılan incelemelerden elde edilen
veriler de÷erlendirilmektedir. Bu sistemin en önemli
yanı kaya kütlesinin zamana ba÷lı deformasyon
karakteristi÷ini ortaya koyacak olmasıdır. Bu
konudaki çalıúmalar sürmektedir. Nümerik model
bazlı bir yöntem oldu÷u için kullanılan yazılımlarda
malzeme modelinin istenildi÷i úekli ile tanımlanması
birçok yazılımda mümkündür. ùu ana kadar yapılan
çalıúmalar kapsamında 10’un üzerinde yayın
yapılmıútır. Bundan sonraki araútırmalar hem
yöntemin geliúmesi için hem de daha hassas
tasarımlar yapabilmek için yapılacaktır. Bu
yöntemin kullanılabilmesi, önemli bir tecrübe ve
geliúmiú bir kaya mekani÷i-tahkimat bilgisi
gerektirmektedir.
Bunun
yanında,
pratisyen
mühendislerde
basit
çözümlemeler
yaparak
projelerine katkı koyabilirler.
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Future advancement of rock mechanics and rock engineering (RMRE)
Kaya mekani÷i ve kaya mühendisli÷inin (KMKM) gelecekteki ilerlemeleri
Ö. Aydan
University of the Ryukyus, Department of Civil Engineering and Architecture, Nishihara, Okinawa, Japan

ABSTRACT: Modern Rock Mechanics and Rock Engineering (RMRE) was established in 1966. Since then,
this discipline expanded the initial topics of interest and it has become a major discipline of science and
engineering. This article presents a brief overview of various aspects of this discipline and its possible future
advancements. The author points out how to advance this field encompassing from laboratory testing to
applications to rock engineering and geoscience.
ÖZET: Güncel Kaya Mekani÷i ve Kaya Mühendisli÷i (KMKM) 1966’da kuruldu. O tarihten itibaren ilgi
alanını artırarak bilim ile mühendislik dalları içinde önemli bir bilim dalı haline geldi. Bu yazıda bu dalın
önemli alanlarındaki durumu özetlenmiú ve gelecekteki olası geliúmeler sunulmuútur. Yazar bu yazıda bu
alanın daha da ilerlemesi için laboratuar deneylerinden kaya mühendisli÷i ve yerbilimlerinde uygulamaları
içerecek úekilde neler yapılması gerekti÷ine iúaret etmektedir.
discontinuities caused during its formation, which
make the thermo-hydro-mechanical mechanical
behaviour of rocks more complex. These simply
require higher level of knowledge and intelligence
in the community of the RMRE. However, one can
find numerous oversimplified procedures handling
the various aspects of RMRE and they probably
cause the obstruction of the advancement in
RMRE. Furthermore, the commercialism of some
softwares as an ultimate level of advancement
undoubtedly resulted in a further loss of interest of
academia and engineering community in RMRE.
This article is written with a sole purpose of
pointing out how to advance the RMRE in future.
This article specifically covers possible future
advances in laboratory testing of rocks,
discontinuities, in-situ testing and characterization
of rock masses and their constitutive modelling,
the evaluation of response and stability of rock
engineering
structures
under
different
environmental conditions and the implications of
knowledge from the dynamic multi-parameter
responses of rocks during fracturing in geoscience
and earthquake engineering. Furthermore, some
emphasis are given to existing/remains of historical
man-made rock structures and the importance of
knowledge and information from such structures
for estimating the future performance of modern
rock structures have been pointed out.

l INTRODUCTION
Modern Rock Mechanics was born as a new
discipline in 1962 in Salzburg, Austria and
officially endorsed in the first congress of
International Society for Rock Mechanics in
Lisbon in 1966 (Aydan 2008). The spectrum of
Rock Mechanics and Rock Engineering (RMRE)
initially was very wide compared to that these
days. This was due to the more emphasis is given
to the applications in civil and mining engineering
and the relation of rock mechanics with earth
science or geoscience is almost non-existent in the
last three decades. The recent decrease of civil
engineering constructions and mining activities
due to economical reasons and environmental
concerns in many countries resulted in the decrease
of the interest of academia and engineering
community in RMRE. Furthermore, the overemphasis on the nuclear waste disposal problems,
which are only relevant to a limited number of
countries worldwide, causes further decreases of
the interest of academia and engineering
community in RMRE.
Rock is the main constituent of the crust of the
Earth and its behaviour is the most complex one
among all materials in geo-sphere to be dealt by
mankind. Furthermore, it contains various
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about 3000 BC, which makes them oldest
pyramids of the world and it confirms the
hypothesis that pyramids in Egypt built by people
who migrated from Central Asia due to climate
change and dried inland seas such as Taklamakan
(in Uygur Turkish is Döklemegen meaning “the
point of no return”) and Gobi Desserts. Besides the
good mechanical interlocking of rock blocks, there
are caverns within these pyramids. The roof of
these caverns consists of beams of hard rock
(mainly granite) with blocks in sidewalls put
together to form to create inverted V-shape or
trapez shape arches (like Sumerian arches). Of
course, the beams were dimensioned in a way that
they can resist tensile stresses induced by bending
due to surcharge loads for thousands years.

2 A BRIEF REVIEW OF RMRE IN
HISTORICAL PAST
Although the modern Rock Mechanics and Rock
Engineering was born in 1962, the roots of rock
mechanics and rock engineering may be traced, at
least, 30000-40000 years before the present from
the pictograms on natural rocks found in Turkish
habited lands extending from China Sea to North
Sea (Figure 1). The rocks, on which these
pictograms are carved, have been standing against
harsh climatic conditions for thousands years.
Similarly, many monuments with inscriptions of
Turkish alphabets of Orhun, Göktürk and Uygur as
well as Chinese and made of various rocks have
been standing up against harsh climatic conditions
and industrial pollutions (Aydan 2008).

Figure 2. Monuments in Central Asia and Anatolia.

One can find also some earlier underground
quarries in Anatolia and Thebes (Kulaksiz and
Aydan 2010, Kumsar et al. 2003; Aydan and
Kumsar, 2003; Geniú et al. 2009; Aydan and
Ulusay, 2003, 2013; Aydan and Kumsar, 2007;
Aydan et al. 2008a,b, 2011a; Kumsar and Aydan,
2008; Tokashiki et al. 2007; Ulusay et al. 2013).
Amenophis III Quarry at Qurna of Thebes region
of Egypt, marble mining started probably 3350 –
3500 years ago. Bazda Quarry at Harran, Urfa
region of Turkey probably opened 4000 years ago
by Sumerians. Bazda underground marble mine
quarry is the oldest known underground quarry
mine in Turkey (Figure 3).

Figure 1. Turkish pictograms and balbals in Central Asia and
Anatolia.

Mankind constructed underground or semi
underground openings in soft rocks. However, one
can also found such structures excavated in
limestone in the form of irrigation tunnels. Hard
stones (i.e. flints, diorite, obsidian) were used
initially, and later started to use metallic tools after
advancing the knowledge to extract metals from
ores. As 9000 years old archeological mining and
metallurgic traces are found in Anatolia, it is likely
that the use of metallic tools should be as old as
9000 years (Hatti era). In view of recent findings in
Göbekli Tepe in ùanlıurfa, the quarrying of
limestone in the region extends at least 11000 BP
(Figure 2). It is estimated that Harran City was
established, at least 5000 years ago, during the
period of Sumerians, who came from Central Asia
to Mesopotamia about 7000 years ago and
governed the area until BC 2270. Sumerians were
the pioneers in all aspects of the modern science,
engineering, technology, culture and religion of
mankind including the cunical scripts (Kramer
1956).
Pyramids made of huge rock blocks to achieve
both structural stability under both static and
dynamic loading conditions for thousands years
and those in Egypt are well known worldwide.
However, some pyramids have been recently
unearthed in Peru, Mexico, Bosnia and present
China. Pyramids near Xianyang in present China
were constructed by Proto-Turks (Proto-Uygurs)

Figure 3. Man-made underground structures.

Friction law, strength of rocks in tension and
compressions should had been undoubtedly known
to ancestral civilizations (i.e. Sumerians),
Turanian, Anatolian, Egyptian, Indian, Chinese,
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Peruvian, Maya, Aztecs, Iranian and Roman) and
measured by them preciously. Probably, the very
advanced measurement systems developed by
Sumerians have direct relations to modern
measurement systems. It is simply our disrespect
and ignorance of their knowledge and the level of
their advancement if we just quote, for example,
Amonton, Leonardo da Vinci as the pioneers of
modern testing, measurements techniques. It would
be quite important to initiate a working group from
various countries on the history of testing and
measurement techniques relevant to Rock
Mechanics and Rock Engineering.

with the failure is much higher in the case of quartz
crystal as compared with that of the aragonite
crystal.

Figure 4. Infrared thermograph image of quartz crystal
during failure and temperature rise at the selected point.

3 LABORATORY TESTING

(a)

Most laboratory experiments on rocks associated
with their stress-strain responses under uniaxial
tension and compression, triaxial compression and
shearing tests as well as thermo-hydro mechanical
properties. Particularly load and displacement are
only
measured
in
conventional
testing.
Experimental studies by Aydan and his group
(Aydan et al. 2003, 2011b) showed that rock
indicates distinct variations of various measurable
parameters such as electric potential, magnetic
field acoustic emission, resistivity etc. besides load
and displacement, which are called multiparameters, during deformation and fracturing
processes. In this section, these experimental
studies are briefly described in relation to the
future advancement of laboratory testing in RMRE.

(b)

3.1 Minerals

Figure 5. Multi-parameter responses of some minerals (a)
Quartz; (b) Aragonite.

The author and his group has been carrying out
some uniaxial compression experiments on some
common rock forming minerals such as quartz,
feldspar, turmaline, calcite, gypsum, rocksalt,
florite, micas, aragonite using the multi-parameter
monitoring (Aydan et al. 2003, 2011b). Some of
these minerals are known to be non-piezoelectric.
In some tests, the infra-red thermography
technique was utilized to see how mechanical
energy is transformed into heat during deformation
and fracturing process (Figure 4).
During experiments, high strength minerals such
as quartz and turmaline failed in a mode of
explosion while gypsum, rocksalt and aragonite
failed in a very ductile manner. As seen in Figure 5,
distinct variations of various measurable
parameters such as electric potential, acoustic
emission besides load and displacement were
during deformation and fracturing processes.
Furthermore, the maximum acceleration associated

3.2 Rocks
Distinct variations of various measurable
parameters such as electric potential, magnetic
field, acoustic emission, resistivity etc. besides
load and displacement also occur during
deformation and fracturing processes of rocks as
shown in Figure 6. These variations may be useful
in predicting the failures of rock structures as well
as earthquakes in geoscience.
The dynamic responses of geomaterials during
fracturing have not received any attention so far.
The recent advances in measurement and
monitoring technologies enable us to measure and
to monitor the dynamic responses of geomaterials
during fracturing. The acceleration responses start
to develop when the applied stress exceeds the
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peak strength and it attains the largest value just
before the residual state is achieved as seen in
Figure 7. The amplitude of accelerations of the
mobile part of the loading system is higher than
that of the stationary part. This feature has striking
similarities with the strong motion records nearby
earthquake faults observed in the recent large inland earthquakes. Furthermore, the waveforms of
the acceleration records of the mobile part are not
symmetric. The amplitude of accelerations during
the fracturing of hard rocks is much higher than
that during the fracturing of soft rocks. This is
directly proportional to the energy stored in
samples before the fracturing. The chaotic
responses
in
acceleration
components
perpendicular to the maximum loading direction
may be observed. These may have some important
implications for the procedures and interpretation
of measurements for the short-term forecasting of
failure events in geo-engineering and geo-science.
Real-time infrared thermographic response of
some typical rocks ranging from soft mudstone to
quartzite were also observed during the
deformation and fracturing processes. Figure 8
shows an example of infrared thermographic image
of Seyitömer mudstone, which is a soft rock. It is
also interesting note that a thermal band, which
coincides with fracture zone, is observed. This may
be of great value for indentifying the possibility of
rockburst and their locations in rock engineering
and earthquake faults in geoscience.


Figure 6. Variations of parameters during fracturing and
deformation.

Figure 8. Infrared thermograph image of Seyitömer
mudstone.

3.3 Discontinuities
Figure 9 shows the responses of electric potential,
displacement, stresses and AE measured on the
schistosity plane of quartzite (piezoelectric) samples
during shearing. Distinct seismic electric signals were
observed during the tests on samples just before the
initiation of sliding. Tests were carried out three times


Figure 7. Acceleration and axial response of a granite sample
denoted Fuji-TV No.1 (from Aydan et al. 2011b).
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and stress drop can be clearly seen. It is also noted
from Figure 10 that the induced acceleration waves
are not generally symmetric with respect to the
time axis.

and very similar responses were obtained. The
experiments further indicated that induced electrical
potentials depend upon the rate of loading.

3.4 X-Ray Computed Tomography Scanning
Technique
X-Ray Computed Tomography (CT) Scanning
Technique has been developed and it has becoming
widely used in RMRE in recent years as it is
possible to visualize and to investigate various
conditions and processes in porous and fractured
rocks without any disturbance to samples. The
author has attempted to utilize this new technique
to visualize the porosity, fractured state, plastic
zone formation, diffusion process of rocks and
corrosion. Figure 11, 12 and 13 show some
examples of applications of this technique. As
noted from Figure 11 and 12, it is possible to
visualize the porous, fractured and plastic state of
samples though the X-Ray CT scanning technique
and quantitative evaluations are possible.

Figure 9. Multi-parameter responses schistosity plane during
shearing experiments.

Figure 10: Multi-parameter responses of a discontinuity in
granite during a stick-slip experiment.

The stick-slip experiments were used to investigate
the acceleration responses of the blocks of the
experimental set-up as well as the recurrence
periodicity of the stick-slip phenomenon, which
are relevant to earthquakes. Stick-slip experiments
were carried out on various natural rock.
Responses of displacement, associated acceleration
and acoustic emissions for stick-slip experiments
on a granite sample are shown in Figure 10. There
are many interesting observations in these
responses, which are relevant to earthquake
prediction as well as strong motions during
earthquakes. Figure 10 shows an expanded view of
responses of displacement, velocity and
acceleration and acoustic emission counts of a
typical slip event, in which rise time, relative slip

Figure 11. Comparison of actual and X-Ray CT scanning
images of porous, fractured rocks and corroded bolt.

Figure 12. Comparison of actual and X-Ray CT scanning
images of plastic zone formation beneath a 3mm flat-ended
cylindirical needle.

Sato and Aydan (2014) investigated the diffusion
process in water absorbing rocks from Derinkuyu,
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Zelve, Bazda from Turkey and Asuwayama and
Oya from Japan using the X-Ray CT imaging
technique and one example is shown for Zelve tuff.
It is shown that the process can be investigated
without any disturbance to samples, which makes
this technique quite suitable to visualize and
quantify the absorption process of water by
minerals or grains constituting soft rocks. There is
no doubt that this technique is a quite promising
technique although some further advancement and
modifications of this technique is necessary for
applications in RMRE.

Figure 14. Infrared thermography imaging set-up and mineral
samples before after tests.

Figures 15 and 16 show the infrared thermography
images of samples in Brazilian and uniaxial
compression
experiments
associated
with
fracturing. As noted from the infrared thermograph
images high temperature bands appear along some
zones before rupture and these high temperature
bands eventually constitute the major fracture
zones. The outcomes of these experiments are
quite promising and it is expected that this
technique
should
have
some
important
implications in RMRE.
Figure 13. X-Ray CT scan images and CT value distribution
with height at different time intervals for Zelve tuff sample.

3.5 Infrared Thermography Technique
As expected from the energy conservation law of
continuum mechanics, the thermal response of
geo-materials would be observed as mechanical
energy is transformed into heat during deformation
and fracturing. The author and his group have
attempted to measure temperature variations using
contact type temperature measurement set-ups as
well as infrared thermography technique in the past
(i.e. Aydan et al. 2003, 2011b). Recently, the
infrared thermography technique is improved and
the author re-used this technique to observe the
thermal response of minerals and rocks in
compression and tensile experiments and
compression of quartz fault gouge. Two examples
of applications of the infrared thermography
technique have been already shown in Figures 4
and 8. Figure 14 shows the experimental set-up,
and samples.

Figure 15. Infrared thermography images of samples in
Brazilian experiments.
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Δσ ij , Δε kl , Dijkl , F , G and h are incremental stress
and strain tensors, elasticity tensor, yield function,
plastic potential function and hardening parameter,
respectively. When F=G, it is called associated
flow rule. It is common to introduce the effective
stress ( σ e ) and effective strain ( ε e ) concepts as
given below
3
σe =
s ⋅ s and ε e = e p ⋅ e p
(3)
2
where s and e are deviatoric stress and deviatoric
strain tensors respectively, and they are given as
follows
tr (İ p )
tr (ı )
s=ı−
I ; ep = İp −
I
(4)
3
3
If tr (İ p ) = 0 , the effective stress and strain would
corresponds to those at uniaxial state, that is,
(5)
σ e = σ 1 and ε e = ε 1

Figure 16. Infrared thermography f samples in uniaxial
compression experiments.

This is a very convenient conclusion that the nonlinear response can be evaluated under uniaxial
state and can be easily extended to multidimensional state without any triaxial testing.
However, it should be noted that this is only valid
when the volumetric component is negligible in the
overall mechanical behaviour.

4 CONSTITUTIVE MODELLING
The terms used to describe the material behaviour
such as elasticity and visco-elasticity is replaced by
the terms of elasto-plasticity or elasto-viscoplasticity as soon as material behaviour deviates
from linearity. The relation between total stress
and strain or strain rate can no longer be used and
every relation must be written in incremental form.
4.1 Elasto-plastic Behaviour
The specific derivation of constitutive laws such as
elasto-plastic behaviour requires the followings
(Aydan and Nawrocki, 1998):
¾ Existence of a yield function (Mohr-Coulomb,
Drucker-Prager etc.),
¾ Flow rule (existence of a plastic potential
function),
¾ Prager’s consistency condition,
¾ Linear decomposition of incremental strain
tensor into elastic and plastic components, and
¾ Existence of Hooke’law between incremental
stress and elastic strains.
The incremental elasto-plasticity law may be
derived as follows (Owen and Hinton 1980):

Figure 17. Illustration of yielding and failure concepts.

Yielding in theory of plasticity is generally
associated with the deviation of lateral strain from
linear response and it is a function of plastic strain
during hardening, softening and flow stages
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(Figure 17). On the other hand, failure is defined as
the ultimate stress state under a given confining
stress and it is a special case of yielding.
Nevertheless, yielding and failure functions are
used in Rock Mechanics without any
discrimination. It is often the case that the
functional forms of yield and failure criteria are
assumed to have the same form.
There are many available yield criteria for rocks.
The well-known yield (failure) criteria in
geomechanics are Mohr-Coulomb (Jaeger and
Cook, 1979), Drucker-Prager (1952), Mogi (1967),
Hoek- Brown (1980, 1997), and Aydan (1995). For
two-dimensional case, it is common to use the
Mohr-Coulomb yield criterion given by:
(6)
τ = c + σ n tan φ or σ 1 = σ c + qσ 3
Where c, φ and σ c are cohesion, friction angle and
uniaxial compressive strength. σ t ,σ c and q are
related to cohesion and friction angle in the
following form
2c cosφ
2c cos φ
1 + sin φ
σt =
,σ c =
, q=
(7)
1 + sin φ
1 − sin φ
1 − sin φ
As the intermediate principal stress is
indeterminate in Mohr-Coulomb criterion and
there is a corner-effect problem during the
determination of incremental elasto-plasticity
tensor, the use of Drucker-Prager criterion is
common in numerical analyses, which is given by
α I1 + J 2 = k
(8)

where


Figure 18. Illustration of yield criteria in principal stress
space (from Owen and Hinton, 1980).

In RMRE, one of recent yield criteria is HoekBrown’s criterion (1980), which is written as

σ 1 = σ 3 + mσ ciσ 3 + sσ ci2

σ ciσ ti

Additionally, coefficient m can also be obtained in
terms of uniaxial compressive strength ( σ c ) and
Brazilian tensile strength ( σ tB ) of intact rock,
provided that its stress state is the one derived by
Jaeger and Cook (1979), as follows 
σ
16 σ tB
(13)
m = ci −

I1 = σ 1 + σ 2 + σ 3 ;

[

]

1
(σ 1 − σ 2 ) 2 + (σ 2 − σ 3 ) 2 + (σ 3 − σ 1 ) 2
(9)
6
and J 2 is the second invariant of deviatoric stress.
Nevertheless, it is possible to relate the DruckerPrager yield criterion with the Mohr-Coulomb
yield criterion. On ȧ-plane, if the inner corners of
the Mohr-Coulomb yield surface are assumed to
coincide the Drucker-Prager yield criterion, the
following relations may be derived:
2 sin φ
6c cos φ
α=
;k=
(10)
3 (3 + sin φ )
3 (3 + sin φ )
J2 =

(11)

Where, m and s are some coefficients. While the
value of s is 1 for intact rock, the values of m and s
change when they are used for rock mass. For the
tensile yielding condition, that is, σ 1 = 0 and
σ 3 = −σ ti , coefficient m can be obtained in terms
of uniaxial compressive strength ( σ ci ) and direct
tensile strength ( σ ti ) of intact rock as follows
σ 2 − σ ti2
(12)
m = ci

σ tB

σ ci

Therefore, one must be able to determine
parameters of Hoek-Brown criterion for intact rock
from uniaxial compression and tensile strength
experiments without any triaxial compression
testing. Furthermore, this criterion cannot be
applied to non-cohesive materials such as granular
media, broken rock without tensile strength and
discontinuities, as it is clearly seen for the values
of parameters such as
σ t = 0 and σ c = 0 or c = 0
(14)

Figure 18 compares yield criteria of MohrCoulomb and Drucker and Prager in principal
stress space.

It should be also noted that the use of the direct

tensile strength should be used if it is available. As
such tests are difficult to perform, tensile strength
determined from Brazilian tensile tests could be
used instead. Although the value of m would be
slightly lower than that to be determined for direct
tensile strength data. For the known range of ratio
of uniaxial compression strength to tensile strength
of rocks, the error should not be more than 16%.
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Aydan (1995) proposed a yield function for
thermo-plastic yielding of rock as given by

[

]

a constitutive model is determined from uniaxial
tests.
The constitutive law developed by Aydan and
Nawrocki (1998) for elasto-visco-plastic behaviour
of rocks is given in the following form:

σ 1 = σ 3 + σ ∞ − (σ ∞ − σ c )e −b σ e −b T (15)
1 3

2

Where σ ∞ is the ultimate deviatoric strength and T
is temperature while coefficients b1 , b2 are
empirical constants. This is the only yield criterion,
which incorporates the effect of temperature
besides the confining pressure in Geomechanics.
Figure 19 shows Aydan’s yield (failure) criterion
applied to experimental results reported by Hirth
and Tulis (1994) as an example.
Under the isothermal condition, the last term of
Eq. (22) depending upon temperature can be
neglected so that it takes the following form

[

− b1σ 3

dı = D rp dİ + Crp dİ

(16)
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σ 1 = σ 3 + σ ∞ − (σ ∞ − σ c )e
(16)
Aydan et al. (2012a) has shown that if all yield
(failure) criteria required representing experimental
data from tensile regime to triaxial compressive
regime, estimations from Hoek-Brown criterion
can be quite different from experimental results
and the Hoek-Brown criterion generally fails to
represent the whole range of experimental results.
Furthermore, parameter m of Hoek-Brown
Criterion is purely a function of the uniaxial
compressive and tensile strength contrary to the
common belief. Therefore, Aydan et al. (2012a)
concluded that the applicability of commonly used
Hoek-Brown criterion in geo-engineering is quite
questionable as the best yield or failure in view of
comparisons with experimental results on all rock
types.

r

(17b)

Flow rule is given as
∂G
(18)
∂ı
Flow rule implies that the plastic potential function
shrinks in time domain and strain increments
consists of time-dependent and time independent
parts.
There is no yield (failure) criterion directly
incorporating the effect of creep experiments
(Aydan and Nawrocki 1998; Aydan et al. 2012a),
although the basic concept has been presented
previously (i.e. Ladanyi 1974) for the timedependent response of tunnels. Aydan and
Nawrocki (1998) discussed how to incorporate the
results of creep experiments in yield functions on
the basis of results of rare creep triaxial
experiments. On the basis of experimental results
on various rocks by several researchers (Ishizuka
et al. 1993; Kawakita et al. 1981; Masuda et al.
1987; Aydan et al. 1995), Aydan and Nawrocki
(1998) concluded that time-dependency of friction
angle is quite negligible and the time-dependency
of the cohesive component of yield criteria should
be sufficient for incorporation of results of creep
experiments. The creep experiments would
generally yield the decrease of deviatoric strength
in time in view of experimental results, it would
correspond to the shrinkage of the yield surface in
time as illustrated in Figure 20.
Based on the concept above, the time dependent
uniaxial compressive strength ( σ c (t ) ) of various
rocks is represented in terms of their uniaxial
compressive strength ( σ cs ) and the duration ( τ ) of
a short-term experiment by the following function
(i.e. Aydan and Nawrocki 1998, Aydan and Ulusay
2013):

dİ p = λ

Figure 19. A three dimensional representation of Aydan’s
failure criterion for experimental results of Hirth and Tullis
(1994) (from Aydan et al. 2012a).

4.2 Elasto-visco-plastic Behaviour
Perznya-type elastic-visco-plastic laws are used for
representing non-linear rate dependency involving
plasticity. In these approaches, the plastic strain is
generally assumed to be independent of the
volumetric response. Therefore, parameters of such
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σ c (t )
§t·
= 1.0 − b ln¨ ¸
σ cs
©τ ¹

(19)

where b is an empirical coefficient to be
determined from experimental results (i.e. Aydan
et al. 2011).

(a) Actual and mechanical models



Figure 20. An illustration of long-term variation of MohrCoulomb yield criterion.

4.3 Constitutive Modeling of Discontinuities

(b) Constitutive relations
Figure 21. Modeling of discontinuities (from Aydan et al.
1996a)

There are two fundamental theoretical models,
namely Hertz's model and Mindlin's model, for
contact type modeling of discontinuities (Aydan et
al. 1996b). However, these models are restricted to
a very simple geometry and the elastic behaviour
of adjacent materials. Since the configuration of
discontinuities (contacts) and the mechanical
behaviour of adjacent materials are generally
complex, the experimental technique is probably
the only way to deal with contact problems. In this
respect, the direct shear test technique is widely
used to characterize the behaviour of contacts,
interfaces and rock discontinuities. There have
been mainly three kinds of modeling to interpret
and to utilize the responses measured in direct
shear tests (Fig. 21).

Force-displacement-type modeling: In this case,
discontinuities are assumed to have a zero
thickness without an explicit definition of contact
area A. The responses measured in direct shear
tests are directly used in numerical representations.
Stress-displacement-type modeling: This type of
modeling is probably the most widely used
approach in numerical analyses. The contacts are
again assumed to have a zero thickness and the
responses measured in direct shear tests are
directly used in numerical representations.
Stress-strain type-modeling: Contacts, rock
discontinuities and interfaces are considered as
bands with a finite thickness. The thickness of the
bands is related to the thickness of shear-bands
observed in tests or in nature, or the height of
asperities along the plane.
A great number of experiments and theoretical
studies can be found on the shear strength of rock
discontinuities (i.e. Hoek and Brown, 1980; Aydan
et al. 1996b). However, we see many yield
functions for discontinuities including the effect of
asperities explicitly or implicitly (Fig. 22). The
recent studies on thermo-mechanical behaviour of
rock discontinuities indicate that the yield
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functions of rock discontinuities also depend upon
temperature.

Coefficients A1 , A2 , B1 and B2 should be
determined from directional surface morphology
measurements and shear strength experiments.
Some of applications of Eqs. (20) and (21) to
actual experimental results can be found in Aydan
et al. 1996b and one example is shown in Figure
24.


Figure 22. Comparison of some yield functions for rock
discontinuities (from Aydan et al. 1996b).

As pointed by Aydan (Aydan and Kawamoto
1990; Aydan and Shimizu 1995; Aydan et al.
1996c) previously, the surface morphology of rock
discontinuities has regularly distributed ridges and
throughs with eigen directions (Figure 23). Some
parameters are available for characterizing the
surface morphology of discontinuities. However,
they only handle isotropic situations. Aydan and
Shimizu (1995) and Aydan et al. (1996a,c)
proposed some procedures how to evaluate the
anisotropy of surface morphology parameters, and
it is expressed mathematically for any surface
morphology F(ȟ) parameters as
n

Figure 23. Views of some discontinuity surfaces.

n

F (θ ) = ¦ ai cosi θ + ¦ bi sin i θ +
i =1

i =1

n

n



¦ c cos 2θ +¦ d sin 2θ +.......
i

i

(19)

i

i

i =1

i =1

n

n

¦ y cos Nθ +¦ z sin
i

i

i

i =1

i

Nθ

i =1

Thus, parameters of thermo-hydro-mechanical
constitutive laws of rock discontinuities must take
into account the anisotropic nature of surface
mophology of rock discontinuities. For anisotropic
shear strength of rock disconinuities, Aydan et al.
(1996b) proposed the following yield criterion:
τ = A1 (1 − e − B1σ n ) +σ n tan φi + A2e − B1σ n
(20)
Where τ ,σ n , A1 , A2 , B1 and B2 are shear stress,
normal stress and empirical coefficients
respectively. If the discontinuities are relatively
smooth, the cohesive component can be negligible
and the Eq. (20) is reduced to the following form:
τ =σ n tan φi + A2e − B1σ n
(21)

(

(


Figure 24. Comparison of experimental results with anisotropic strength criterion of Aydan et al. (1996b).

)

4.4 Characterization of Rock Masses and
Constitutive Modelling of Rock Mass Behaviour

There are a number of approaches to characterize
rock masses as described by ISRM (2007). For
this purpose there are several rock classifications
(i.e. Terzaghi, 1946); Stini, 1950; Lauffer 1958)
available to practicioners. However, these
classifications are not quantitative and Bieniawski

)
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(1974, 1989) and Barton et al. (1974) proposed
quantitative rock classifications, which have served
rock engineering community well. However, many
available rock classification systems have some
parameters double counting the effects of
discontinuities. In addition, although the effect of
water particularly on clay-bearing rocks plays an
important role in decrease of their strength, this
effect is not adequately considered in the existing
rock mass classification systems.
Aydan et al. (2013a) proposed a new rock mass
quality rating system called Rock Mass Quality
Rating (RMQR). This rock mass quality rating
system combines relevant parameters of rock
masses with the consideration of all available rock
mass classifications together with sound
mechanical reasoning and provides a quantitative
measure for the physical state of rock mass with
respect to intact rock. The system consists of six
different parameters to describe state of intact rock,
discontinuities and groundwater condition and
water absorption characteristics. The main
parameters specifically are degradation degree of
intact rock, discontinuity set number, discontinuity
spacing, discontinuity condition, groundwater
seepage condition and water absorption condition.
The state of rock mass is categorised into six
classes.
Rock masses are modelled either through
continuum equivalent models or discontinuum
models. When the discontinuum models are used,
intact rock and discontinuities are modelled
separately using discrete element method (DEM),
displacement discontinuity analysis (DDA), joint,
contact or interface elements in FEM (FEM-J,
FEM-I, DFEM) (see Kawamoto and Aydan 1999
for details). On the other hand, when rock mass is
modelled as an equivalent continuum, these
models are:
1. Empirical Models
2. Equivalent Elastic Compliance Model
3. Crack Tensor Model
4. Damage Model
5. Micro-structure models
6. Homogenization Technique.
However, the recent tendency is to estimate the
equivalent properties of rock masses using the
empirical methods based on some rock mechanics
classification parameters. These empirical models
are only concerned with elastic modulus and some
yield function parameters for feasibility studies and
design purposes. It should be, however, noted that
most of available empirical relations are not
experimentally validated.

Based on in-situ experiments on rock masses
and information from actual excavations, Aydan et
al. (2013a) proposed the following relation
between the rock mass properties and RMQR with
the use of those of intact rock (Figure 25):
RMQR
(22)
α = α 0 − (α 0 − α100 )
RMQR + β (100 − RMQR)
Where α 0 and α 100 are the values of the function
at RMQR =0 and RMQR =100 of property α , β is
a constant to be determined by using a
minimization procedure for experimental values of
given physical or mechanical properties. The
authors proposed some values for these empirical
constants with the consideration of in-situ
experiments carried out in Japan as given in Table
1. When a representative value of RMQR is
determined for a given site, geo-mechanical
properties of rock mass can be obtained using Eq.
(22) together with the values of constants given in
Table 1 and the values of intact rock for a desired
property (Figures 26 and 27).
Table 5. Values of α 0 , α100 and β for various properties of
rock mass
Property ( α )
Deformation modulus
Poisson’s ratio
Uniaxial compressive strength
Tensile strength
Cohesion
Friction angle

α0

α 100

β

0.0
2.5
0.0

1.0
1.0
1.0

6
0.3
6

0.0
0.0
0.3

1.0
1.0
1.0

6
6
1.0

Figure 25. Estimation normalized properties of rock mass
using Eq. (22).
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5 IN-SITU EXPLORATION & MONITORING
5.1 Needle Penetration Tests
Needle penetration tests using a JIS S 3008 (No.2)
sewing needle are used for inferring the uniaxial
compressive strength (UCS) of soft rocks
particularly in tunneling through squeezing rocks
and foundations on weathered rocks in Japan
(Aydan 2012; Aydan et al. 2013). The device
measures the applied load and the penetration
depth of its needle. The ratio of applied load to
penetration depth is originally called Needle
Penetration Index (NPI). This device has been
used to infer the geo-mechanical properties of soft
rocks from Japan, Turkey, Indonesia and Egypt.
Various equations are presented to infer the geomechanical properties in terms of needle
penetration index (NPI) and compared with
experimental results. Aydan et al. (2013b) also
showed that it is possible to evaluate the anisotropy
of geomechanical properties as well as the
characterization of geomechanical properties of
fault/fracture
and
slip
(shear)
surfaces.
Furthermore, Aydan et al. (2013b) proposed some
additional equations to consider the degradation of
geo-mechanical properties as a function of water
content, weathering state, and cycle numbers of
freezing-thawing as well as the possibility of
evaluating time-dependency characteristics of soft
rocks by NPT (Figure 29). It is shown that the
effects of water content, weathering state, and
cycle numbers of freezing-thawing and time
dependency can be evaluated using the needle
penetration testing technique.


Figure 26. Comparison of experimental results with
estimations from Eq. (22) (from Aydan et al.
2013).


Figure 27. Comparison of in-situ rock shear experiments with
Mohr-Coulomb and Aydan (1995) yield/failure
criteria (from Aydan et al. 2013a).

4.5 Coupled Behaviour

The coupled processes would involve the coupling
of equation of motion, equation of mass transport
for seepage and diffusion and equation of heat flow
(Fig. 28). When radioactive waste problem is
considered, the ranges from 10,000 to 1,000,000
years. The constitutive law parameters among
coupling of diffusion [C], heat flow [T] and
seepage [p] are generally unknown and further
experimental studies are necessary (Aydan 2001).

Figure 29. Estimation of degree of weathering using NPI
(from Aydan et al. 2013b).



Aydan et al. (2008c) explored the use of flat-ended
needles to infer elasto-plastic characteristics of
rocks from a single experiment. For this purpose,

Figure 28. The concept of coupling of governing equations in
modeling the high-level nuclear waste disposal
problem.
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the diameter of flat-ended needles varied and their
responses investigated. Some theoretical and
numerical methods were used for how to infer the
properties of rocks from the responses measured
by this special experimental technique. From
theoretical model it was possible to determine the
yield function constants such as tensile strength,
uniaxial compressive strength, friction angle and
deformability parameters such as elastic modulus
and Poisson’s ratio from a single experiment (Fig.
30).

samples tested under uniaxial
compression creep experiments.
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Figure 31. Comparison of failure time of impression creep
results with available those from uniaxial and
triaxial creep experiments.

5.2 In-situ Stress Inferences
Some simple methods were devised to infer the
stress state in the earth’s crust by geologists in
1950’s using the structural features of the earth’s
crust such as striations of faults, dike intrusion,
folding (Anderson 1950; Angellier (1984). Most
of these solutions become unstable during
inversion and they cannot be applied to a single
fault. Aydan (2000a) proposed a new method to
infer the stress state, which is capable of inferring
the stress state even from a single fault and it is
theoretically and numerically superior to other
similar methods. The method is also capable of
inferring the stress state from focal plane solutions
(Aydan and Kim, 2002; Aydan et al. 2002). The
applicability of the method to the focal plane
solutions also provides quantitative information of
the stress state changes in the earth’s crust. This
method is based on the well-known principles and
physical facts in the field of rock mechanics. This
method has been also extended to the utilization of
other geologic structures (i.e. kink bands, folding,
dyke intrusions). The method has been applied to
sites in Japan, USA and Turkey, where in-situ
stress measurements are available (Figures 32 and
33).
Although it is difficult to obtain total stresses
from GPS measurements, it may possible to
determine principal stress variations and their
orientations from the processing of GPS
measurements as proposed by Aydan (2000b). An
Integrated application of these methods for
evaluating the stress state of Turkey is shown in
Figure 34. GPS measurements clearly indicate that
the earth’s crust deforms with time. The
implication is that in-situ stress state would not
remain the same in time (Aydan et al. 2012b). This

Figure 30. Comparison of computed and measured nominal
strain versus applied pressure responses ( δ :
penetration; D: diameter) (from Aydan et al. 2008).

Aydan et al. (2011c, 2013b) explored the
possibility of time-dependent properties of a soft
rock and they devised an experimental set-up with
a 3mm flat-ended needle to investigate creep
characteristics of rocks. This type creep
experiment is also known as impression creep
experiments (Hyde and Sun, 1996; Rassouli et al.
2010) and they are relatively easy to perform and
the capacity of loading equipments is relatively
small compared to conventional creep experiments.
A series of experiments carried out using the JIS S
3008 (No.2) sewing needle to investigate both
relaxation and creep characteristics of some soft
rocks. The needle was attached to loading system
and time-dependent responses were measured.
Several impression creep experiments were carried
out on Oya tuff samples by attaching the needle to
the loading system of a cantilever type creep
device, which was described in Aydan et al.
(2011c). Figure 31 compares the failure time of
samples tested in uniaxial and triaxial compression
creep experiments under dry and saturated
conditions. From the needle penetration creep
experiments with a JIS S 3008 (No.2) sewing
needle it was found that if the stress ratio remains
the same, the failure time of dry and saturated
samples are very similar the failure times of
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may be very important issue for long and large
engineering
structures
such
as
tunnels,
underground powerhouses, suspension bridges and
arch and gravity dams. The variations may be
estimated from the computation of stress rates
using the GPS measurements and/or displacements
from the processing of acceleration records by the
EPS Method. In addition, the inferences from the
use of focal plane solutions may be possible.

be a quite usefull and low-cost method for
engineers to infer the in-situ stress state for the
rock engineering applications in years to come.

Figure 34. Inference of in-situ stress from blasted holes (from
Aydan 2013).

5.3 Laser Surveying
Laser surveying technique has been greately
improved in recent years. This method has been
now applied to various rock engineering projects
involving slopes, underground excavations and
mining related structures, although it was quite
time-consuming to do the laser surveying at initial
stages. The author utilized this technique in an
abandoned mine exploited using the room and
pillar technique at Mitake town in Japan. Figure 35
shows one example of the laser surveying used in
the
abandoned mine with highly complex
geometry of within 20 minutes. The processed
results can be easily visualized immediately after
surveying. This method may be quite usefull in
surveying various structures. In addtion, it may be
used for monitoring response of rock engineering
structures in short and long-term.


Figure 32. Inferred maximum horizontal stress ratios and
their directions from the striation or sense of
active faults (from Aydan 2013).


Figure 33. Comparison of maximum horizontal stress
directions of Turkey obtained from various
methods (From Aydan 2008).

Figure 35. A laser surveying result of an abandond mine at
Mitake town.

Aydan (2013) proposed a method how to infer
the in-situ stresses from the damage zones around
the blastholes and it is named as the blastholedamage method. This method has been applied to
several sites where in-situ stress states are obtained
by using direct or other indirect techniques (Aydan
et al. 2013c; Watanabe et al. 2013). The inferences
are compared with measurements and the validity
of the method are discussed in view of the
measurements or inferences from other methods
(Figure 34). As rock excavation is often carried out
by drilling and blasting technique, this method may

5.4 Multi-parameter In-situ Monitoring
The author and his group has been involved with
the monitoring of antique and modern engineering
structures (Aydan et al. 2005a, 2005b, 2008a;
Aydan and Ulusay 2013; Ulusay et al. 2013; Tano
et al. 2005). This system has been named as a realtime multi-parameter monitoring system (Figure
36). This system involves environmental and
geomechanical
parameters.
Environmental
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parameters are rainfall, temperature, humidity and
air pressure while geomechanical monitoring
parameters are AE counts, electric potential
variations, displacement, tilting, displacement,
acceleration, electrical resistivity. This system
utilizes fundamentally based on batteries, which
makes the system to be useable in any place. The
author has been exploring the use of solar-power as
an energy source and such a system consisting of
displacement transducers, acoustic emission
counting devices, tilting, acceleration as well as
environmental parameter measuring devices has
been already completed and installedfor. When the
solar-power can not be used, the author has
developed another system utilizing chargable 6V
car batteries. Such system has been now employed
in the New ishigaki Airport.

Figure 37. Views of nan-destructive testing devices and their
applications.

5.6 Blasting-induced Vibration Monitoring
The authors have been recently involved with
strong ground motion measurements at several
open-pit mines in Western Turkey, tunnels in
Turkey and Japan (Aydan et al. 2002, 2013f;
Watanabe et al, 2013; Geniú et al. 2013) and
evaluate their effects on structures in populated
areas nearby the open-pit mines. The author has
recently developed a stand-alone battery charged
accelerometer with a 2GB storage memory and
triggering option. This system has been utilized at
several sites in Turkey and Japan. Figure 38 shows
the layout and attenuation of maximum ground
acceleration with distance. Although the velocity
based criterion utilized for assessing the effects of
vibrations caused by blasting, the accelerationbased vibrations may be quite useful for assessing
the effects of vibration on structures as well as
environment.

Figure 36. Views of multi-parameter system and its in-situ
set-ups.

5.5 Non-destructive Testing
There are many already aging structures.
Furthermore, it is becoming more difficult to
obtain sites for new developments due to
environmental as well as natural circumstances.
Besides, the degradation of surrounding rock
mentioned due to various causes, the support
members such as rockbolts, rockanchors and steel
ribs may deteriorate or corrode. In addition,
concrete linings may crack due to shrinkage, cyclic
loading etc. Therefore, the use of non-destructive
evaluation techniques has been receiving great
attention in recent years (Aydan et al. 2008d).
These techniques mostly utilize impact or induced
waves, electrical resistivity, electromagnetic waves.
The non-destructive inspections devices have
greately improved in recent years. However, it is
still difficult to say that these techniques provide
satisfactory results. Furthermore, the developments
are still necessary in relation to equipments for
non-destructive tests and interpretation of results
(Figure 37).

Figure 38. View a blasting at an open-pit mine and
attenuation of maximum ground acceleration.
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6 EFFECT OF EARTHQUAKES ON ROCK
ENGINEERING STRUCTURES

important and one of our urgent issues is how to
address it and how to device the methods and
technology for mitigation.

Foundations and Dams
Inland (intraplate) earthquakes may result in
surface ruptures. Although it is difficult to estimate
how surface ruptures will appear near ground
surface due to the reduction of vertical stress, they
may induce negative or positive flower structures
depending upon the sense of faulting. These
surface ruptures may cause the failure of
foundations of super-structures such as bridges,
dams, viaducts and pylons (Aydan and Ulusay
2002; Aydan et al. 2006). The foundation may
sometimes be catastrophic as observed in the
foundation failure of Shikang Gravity Dam by the
1999 Chi-chi earthquake in Taiwan (Figure 39).
The earthquakes of 1995 Kobe, and 1999 Kocaeli,
1999 Chi-chi and 1999 Düzce-Bolu, 2008
Wenchuan caused severe damage to pylons. 1999
Kocaeli and 1999 Düzce-Bolu earthquakes
damaged the foundations of viaducts and bridges.
Therefore, it is urgent issue how to assess the
effects of possible surface ruptures in potential
earthquakes and how to minimize their effect on
structures.

Figure 40. Examples of slope failures induced by earthquakes.

It should be also noted that the failure forms
induced by earthquakes might involve passive
modes in addition to active failure modes proposed
by Aydan (1989). The estimation of travel distance
of natural slopes upon failure and their effect on
engineering structures as well as on the natural
environment is also of great importance. The travel
distance may be of tremendous scale and it may
cause severe damage to settlements and structures.
Although this issue is well known and some simple
methods are available (i.e. Aydan et al. 1992,
Ulusay et al. 2007), the present numerical methods
are still insufficient to model post failure motions.
Large-scale rock slope failures induced by
earthquakes may also result in landslide lakes,
which may also induce secondary disasters at
downstream upon breaching. The estimation of the
landslide dams against breaching and piping failure
is also of great concern and challenging problem.
Although there are some soil-mechanics type
approaches to assess the stability problem of
landslide dams against piping and breaching, better
approaches should be devised. The landslide dams
can be of great scale as observed at Hattian
landslide in 2005 Kashmir earthquake. The
possible economical use of such landslide dams as
rock-fill dams should be also explored.


(a) Shikang Dam
(b) Pylon - Gölcük
Figure 39. Faulting induced damage on foundations.

6.2 Slopes and Landslide Dams
The 1999 Chi-chi, 2004 Chuetsu, 2005 Kashmir,
2008 Wenchuan and 2008 Iwate-Miyagi
earthquakes caused many rock slopes and rockfalls
(Figure 40). These slope failures and rockfalls, in
turn, resulted in the destruction of railways,
roadways, housing and vehicles. The failed rock
mass body in Aratozawa Dam landslide shown in
Fig. 40 luckily did not moved into the reservoir so
that the incident similar to that of the Vaiont dam
did not occurred. The assessment of the stability of
natural rock slopes against earthquakes is very

6.3 Underground Structures
It is well known that the underground structures
such as tunnels and powerhouses are generally
resistant against earthquake-induced motions.
However, they may be damaged when permanent
ground movements occur in/along the underground
structures. As seen in Figure 41, there are several
examples of damage to tunnels due to permanent
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ground movements during 1930 Tanna, 1978 IzuOshima-Kinkai, 1995 Kobe, 1999 Düzce-Bolu,
1999 Chi-chi, 2004 Chuetsu, 2005 Kashmir and
2008 Wenchuan earthquakes (i.e. Aydan et al. 2010,
2011b). Most of tunnels has non-reinforced
concrete linings. Since the lining is brittle, the
permanent ground movements may induce the
rupture of the linings and falling debris may cause
disasters with tremendous consequences to
vehicles passing through. Therefore, this current
issue must be urgently addressed. It should be also
noted that the same issue is valid for the long-term
stability of high-level nuclear waste disposal sites.
Natural caves may sometimes be of great
concern and their actual configuration would be
different from those used in rock-engineering
structures. Some sinkholes were caused in
L’Aquila City during the 2009 L’Aquila
earthquake. The recent earthquakes also showed
these mines are quite vulnerable to cause sinkholes
and subsidences (Aydan 2004; Aydan and Tano,
2012) (Figure 42). Aydan et al. (2013b, 2013d,e)
showed that the ground amplifications may be
quite large on the abandoned mines where
extraction is carried out by room and pillar or longwall mining technique.

excavation may cause a damage zone around the
opening so that high-stress concentrations is
moved into surrounding rock from the excavation
perimetry. The effect of impulsive application of
excavation force for an axisymmetric cylindrical
tunnel under initial hydrostatic stress is evaluated
by a dynamic visco-elastic finite element method
(coded by the author) and results are briefly
discussed herein.
The responses of displacement, velocity and
acceleration of the tunnel surface with a radius of
5m are plotted in Figure 43. As noted from the
figure, the sudden application of the excavation
force, in other words, sudden release of ground
pressure results 1.6 times the static ground
displacement at the tunnel perimetry and shaking
disappears almost at 2 seconds. As time progress, it
becomes asymtoptic to the static value and velocity
and acceleration disappear. 


Figure 43. Responses of displacement, velocity and
acceleration of the tunnel surface.

Figure 41. Views of damage to tunnels in recent earthquakes.

Figure 42. Views of sinkholes above karstic caves and
abandoned lignite lines in recent earthquakes.


Figure 44. Responses of radial and tangential stress
components nearby the tunnel surface (25cm
away from the perimetry).

7 NUMERICAL METHODS
Excavation of tunnels is done through drillingblasting or mechanically such as TBM and/or
excavators. The most critical situation on stress
state is due to the drilling-blasting type excavation
since the excavation force is applied almost
impulsively. However, the drilling-blasting type

The resulting tangential and radial stress
components nearby the tunnel perimetry (25cm
from the opening surface) are plotted in Figure 44
as a function of time. It is of great interest that the
tangential stress is greater than that under static
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condition. Furthermore, very high radial stress of
tensile character occur nearby the tunnel perimetry.
This implies that the tunnel may be subjected to
transient stress state, which is quite different than
that under static conditions. However, if the
surrounding rock behaves elasticallly, they will
become asymptotic to their static equivalents. In
other words, the surrounding rock may become
plastic even though the static condition may imply
otherwise.
As rock mass includes various discontinuities,
the consideration of discontinuities has received
great attention since early times. There are many
limiting equilibrium type stability analysis
methods to take into account discontinuous nature
of rock mass for evaluating the stability of rock
enginering structures.
Some special codes such as DEM (including its
recent derivatives) and DDA are proposed and
used since 1971 (Cundall 1971; Shi, 1988).
Although it is possible to simulate the post failure
motions of the failed structures by DEM and DDA,
it is still difficult to say that these methods will
yield acceptable solutions for the post failure state
for experimentally determined material properties
used in analyses. Furthermore, they can not be
generalized for various problems. On the other
hand, finite difference method (FDM) initially and
finite element method (FEM) are universal and
general techniques and they can be applied to
various problems of RMRE (Aydan 2001; Aydan
et al. 2010). Particularly, the FEM can deal rock
discontinuities for stress, heat seepage and
diffusion problems (FEM-J, FEM-I and DFEM)
and it can handle linear and non-linear constitutive
laws
including
anisotropic
characteristics
(Goodman et al. 1969; Ghaboussi et al. 1973;
Mamaghani et al. 1999; Aydan et al. 1988, 1996).
Figure 45 shows a comparison of stress field
around a large underground power house under
high in-situ stress condition using conventional
elasto-plastic FEM analysis, multiple yield FEM
model with ubiquous two discontinuity sets and
Discrete Finite Element Method (DFEM) analysis
(Aydan and Kawamoto, 2001). The FEM can also
large deformations if updated Lagrangian schemes
are utilized (i.e. Ichikawa et al. 1990; Aydan et al.
1996a).
It should be recognized every techniques has
their own merits and de-merits. When they are
used these facts must be taken into account.
Furthermore, researchers and engineers should
explore the power of 1D and 2D simulations as
much as possible. If such simulations yield some
uneconomical results, then 3D simulations should

be implemented (Figure 46). Furthermore, if
numerical simulations involve time dependent
problems, particularly, hyperbolic type solution
schemes, it may be imperative to utilize 1D and
later 2D numerical simulations before 3D
simulations (Aydan et al. 2013e).


Figure 45. Comparison of stress fiels obtained from different
FEM techniques (arranged from Aydan and
Kawamoto, 2001).

Figure 46. Yield zone formation of underground power house
for different cases of input ground motions
(arranged from Geniú and Aydan, 2007).
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8 SPECIAL ISSUES

8.2 Preservation of Cultural Assets

Most of cultural remains are associated with rocks.
Almost all historical scriptures and figures are
engraved in hard rocks (Figure 49). Some remains
utilize the extracted rock blocks made of mostly
granite or marble. These generally take the form of
palaces, dams, temples, towers, walls, and arches.
Some of remains are excavated in rock mass.
Except natural caves, mankind constructed
underground or semi underground openings in soft
rocks. However, one can also found such structures
excavated in limestone in the form of irrigation
tunnels. Mankind initially used hard stones (i.e.
flints, diorite, obsidian) initially, it later started to
excavate by metallic tools. Since 9000 years old
archeological mining and metallurgic traces are
found in Anatolia, it is likely that the use of
metallic tools should be as old as 9000 years (Hatti
era).

8.1 Spatial Rock Mechanics

Mankind is now exploring the ways to find out the
characteristics of other planets and possibility of
exploiting their mineral resources. The USA and
Russia (former SSCB) sent several spacecrafts to
Moon, Venus and Mars and some of them landed
on Moon, Venus and Mars (NASA, 2008). One of
most impressive images from the Apollo Program
of NASA is the man next to lunar rock mass (Fig.
26). The images from recent Mars exploration
rovers showed the striking similarities between
rocks on Earth and those of Mars. One can easily
notice layered rock masses, jointing, weathering
effects and some toppling type rock slope stability
problems (Figure 47).

Figure 47. Man next to Lunar rock mass (image by NASA,
2008).
Figure 49. A÷ıllı rock with Egyptian hyegography belonging
to Hittite period in Cappadocia.



There are many underground or semi-underground
cities excavated in tuff in Cappadocia region of
Turkey (Aydan and Ulusay, 2003, 2013). Although
its history is generally associated with settlement
of large Christian communities about 1000-1500
years ago, its history may go back to 2500 years
ago in view of the record of Ksenon, who is a
Persian historian. Since the region has 5000 years
old iron mines, and iron is known to be exploited
by Hittites (maybe by Hattians), it is very likely
that the history of excavations in this region may
be confined to 2500 to 5000 years before present.
Many historical remains now face severe
weathering and degradation of problems, which
result in partial or total collapse of these historical
remains. The most important issue is now how to
eliminate or decrease rate of the degradation of tuff
due to cyclic freezing-thawing and wetting-drying
processes.

Figure 48. Some images of rocks and rock slope on Mars
(arranged from images of NASA, 2008).

Although the environmental conditions on Mars
and other planets are different from those on Earth,
the principles governing mechanical and
engineering aspects of rocks on other planets
should be quite similar to those developed for
rocks of Earth. Therefore, the next generations of
our discipline would definitely see its extension to
the rocks of other planets.
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The

tombs of pharaohs in Thebes region of Egypt
have been suffering problems associated with the
swelling of Esna shale due to water table rise
caused by the construction of dams nearby (Aydan
et al. 2008a,b. This problem is quite severe
particularly at the tombs with small overburden
(see Figure 50).
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9 CONCLUSIONS
The author is prepared this article with a sole
purpose of exploring the ways to advance our
discipline known as Rock Mechanics and Rock
Engineering. Although it is difficult to cover all
aspects of our field, the materials presented in this
article should serve as some bases for possible
future advances in RMRE. Since rock constitute
the Earth’s crust, our discipline called RMRE
should expand its spectrum. Therefore, our
discipline may be renamed as Geomechanics and
Geoengineering as the further advancement.
ACKNOWLEDGEMENTS
The author, first of all, would like to thank the
organising committe of the ROCKMEC’2014-XIth
Regional Rock Mechanics Symposium for their
kind invitation to contribute to this symposium
through this invited lecture. The author sincerely
extend his thanks to his mentor, friends,
colleaugues and former students for their
suggestions and help, in particular, Emeritus Prof.
Dr. T. Kawamoto of Nagoya University, Prof. Dr.
H. Tano of Nihon University (Honorary Professor
of Pamukkale University, Prof. Dr. R. Ulusay of
Hacettepe University, Prof. Dr. H. Kumsar of
Pamukkale University, Prof. Dr. N. Tokashiki of
University of the Ryukyus, Assoc. Prof. Dr. Melih

47

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

Aydan, Ö., T. Kawamoto 1990. Discontinuities and Their
Effect on Rock Masses. Int. Conf. Rock Joints, ISRM,
149-155.
Aydan, Ö. and Y. Shimizu 1995. Surface morphology
characteristics of rock discontinuities with particular
reference to their genesis. Fractography, Geological
Society Special Publication No. 92, 11-26.
Aydan, Ö. and P. Nawrocki. 1998. Rate-dependent
deformability and strength characteristics of rocks. Int.
Symp. On the Geotechnics of Hard Soils-Soft Rocks,
Napoli, 1, 403-411.
Aydan, Ö. and Kawamoto, T. 2001. The stability assessment
of a large underground opening at great depth. 17th Int.
Min. Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2001,
Ankara, Vol.1, 277-288.
Aydan, Ö. and Y. Kim, 2002. The inference of crustal
stresses and possible earthquake faulting mechanism in
Shizuoka Prefecture from the striations of faults. J. of the
School of Marine Sci. and Technology, Tokai University,
No.54, 21-35.
Aydan, Ö. and R. Ulusay, 2002. Back analysis of a
seismically induced highway embankment during the
1999 Düzce earthquake. Environmental Geology, 42,
621-631.
Aydan, Ö. and R. Ulusay, 2003. Geotechnical and
geoenvironmental
characteristics
of
man-made
underground structures in Cappadocia, Turkey.
Engineering Geology, Vol. 69, 245-272.
Aydan Ö, Geniú, M. 2004. Properties of surrounding rock and
the stability of openings of the rock tomb of Amenhotep
III (Egypt). 7th Regional Conference of Rock mechanics,
Sivas, (in Turkish).
Aydan, Ö., Daido, M., Tano, H., Tokashiki, N., Ohkubo, K.
(2005). A real-time multi-parameter monitoring system
for assessing the stability of tunnels during excavation.
ITA Conference, Istanbul, 1253-1259.
Aydan, Ö. & Tano, H. 2012. Sinkholes and subsidence above
abandoned mines and quarries caused by the great east
Japan earthquake on March 11, 2011 and their
implications. The damage to abandoned mines and
quarries by the Great East Japan Earthquake on March
11, 2011. Journal of Japan Association for Earthquake
Engineering, Vol.12, No.4 (Special Issue), 229-248.
Aydan, Ö., Ulusay, R., 2013. Geomechanical evaluation of
Derinkuyu Antique Underground City and its
implications in geoengineering. Rock Mechanics and
Rock Engineering, Springer, 46: 731-754.
Aydan, Ö., T. Kyoya, Y. Ichikawa, T. Kawamoto, T. Ito,
Shimizu, Y. (1988), Three-dimensional simulation of an
advancing tunnel supported with forepoles, shotcrete,
steel ribs and rockbolts, The 6th Int. Conf. on Num.
Meths. in Geomechanics, Innsbruck, Vol. 2, pp.14811486.
Aydan, Ö., Y. Shimizu and T. Kawamoto, 1992. The reach of
slope failures. The 6th Int. Symp. Landslides, ISL 92, 1,
301-306, Christchurch.
Aydan Ö, Akagi T, Ito T, Ito J, Sato, J., 1995. Prediction of
deformation behaviour of a tunnel in squeezing rock with

time-dependent chracteristics. Proc. of Numerical
Models in Geomechanics NUMOG V, 463-469.
Aydan, Ö., Y. Shimizu, and T. Kawamoto, 1996a. The
anisotropy of surface morphology and shear strength
characteristics of rock discontinuities and its evaluation.
NARMS'96, 1391-1398.
Aydan, Ö., I.H.P. Mamaghani and T. Kawamoto, 1996b.
Application of discrete finite element method (DFEM) to
rock engineering structures. NARMS'96, 2039-2046.
Aydan, Ö., Y. Shimizu, T. Kawamoto 1996c. The anisotropy
of surface morphology characteristics of rock
discontinuities. Rock Mechanics and Rock Engineering,
29(1), 47-59.
Aydan, Ö, H. Kumsar, R. Ulusay 2002. How to infer the
possible mechanism and characteristics of earthquakes
from the striations and ground surface traces of existing
faults. JSCE, Earthquake and Structural Engineering
Division, Vol.19, No.2, 199-208.
Aydan, Ö., Bilgin, H.A., Aldas, U. G. (2002): The dynamic
response of structures induced by blasting. Int. Workshop
on Wave Propagation, Moving load and Vibration
Reduction. Okayama, Baklema, 3-10.
Aydan, Ö. , Tokashiki, N., Ito, T., Akagi, T., Ulusay, R.,
Bilgin, H.A., 2003. An experimental study on the
electrical potential of non-piezoelectric geomaterials
during fracturing and sliding. Proceedings of the 9th
ISRM Congress, South Africa, pp. 73-78.
Aydan, Ö., Sakamoto, A., Yamada, N., Sugiura, K. &
Kawamoto, T. 2005. A real time monitoring system for
the assessment of stability and performance of
abandoned room and pillar lignite mines. Post Mining
2005, Nancy.
Aydan, Ö., M. Daido, T. Ito, T., H. Tano and T. Kawamoto,
2006. Prediction of post-failure motions of rock slopes
induced by earthquakes. 4th Asian Rock Mechanics
Symposium, Singapore, Paper No. A0356.
Aydan, Ö., Tano, H., Ulusay, R., Jeong, G.C. 2008a.
Deterioration of historical structures in Cappadocia
(Turkey) and in Thebes_(Egypt) in soft rocks and
possible remedial measures. 2008 International
Symposium on Conservation Science for Cultural
Heritage Seoul, 37-41.
Aydan Ö, Tano, H., Geniú, M., Sakamoto, I., Hamada, M.
2008b. Environmental and rock mechanics investigations
for the restoration of the tomb of Amenophis III. Japan Egypt Joint Symposium New Horizons in Geotechnical
and Geoenvironmental Engineering, Tanta, Egypt . 15l162.
Aydan, Ö., Watanabe, S., Tokashiki, N., 2008c. The
inference of mechanical properties of rocks from
penetration tests. 5th Asian Rock Mechanics Symposium
(ARMS5), Tehran, 213-220.
Aydan, Ö., Tsuchiyama, S., Kinbara, T., Uehara, F.,
Tokashiki, N., Kawamoto, T. 2008d. A Numerical
Analysis of Non-destructive Tests for the Maintenance
and Assessment of Corrosion of Rockbolts and Rock
Anchors. The 12th International Conference of Int.

48

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Assoc. for Computer Methods and Advances in
Geomechanics (IACMAG), Goa, India, 40-45.
Aydan, Ö., Y. Ohta, M. Geniú, N. Tokashiki, K. Ohkubo
2010. Response and stability of underground structures
in rock mass during earthquakes. Rock Mechanics and
Rock Engineering, Vol.43, No.6, 857-875.
Aydan, Ö., Tokashiki, N., Geniú, M. 2011a. Stability
assessment of Himeyuri Monument and adjacent
Karstic cave, The 10th Regional Rock Mechancis
Symposium, ROCKMEC’2011, Ankara, pp. 39-46.
Aydan, Ö., Ohta, Y., Daido, M., Kumsar, H. Genis, M.,
Tokashiki, N., Ito, T., Amini, M. 2011b. Chapter 15:
Earthquakes as a rock dynamic problem and their
effects on rock engineering structures. Advances in
Rock Dynamics and Applications, Editors Y. Zhou and
J. Zhao, CRC Press, Taylor and Francis Group, 341422.
Aydan, Ö., Rassouli, F. and Ito. T., 2011c. Multi-parameter
responses of Oya tuff during experiments on its timedependent characteristics. Proc. 45th US Rock Mechanics
/ Geomechanics Symp. San Francisco, ARMA 11-294.
Aydan, Ö, Tokashiki, N. and Geniú, M (2012a): Some
Considerations on Yield (Failure) Criteria in Rock
Mechanics ARMA 12-640, 46th US Rock Mechanics /
Geomechanics Symposium, Chicago, Paper No. 640, 10
pages (on CD).
Aydan, Ö., Uehara, F. and Kawamoto, T. 2012b. Numerical
Study of the Long-Term Performance of an
Underground Powerhouse Subjected to Varying Initial
Stress States, Cyclic Water Heads, and Temperature
Variations. International Journal of Geomechanics,
ASCE, Vol. 12, No.1, 14-26.
Aydan, Ö., Ulusay, R., Tokashiki, N., 2013a. A new Rock
Mass Quality Rating System: Rock Mass Quality Rating
(RMQR) and its application to the estimation of
geomechanical characteristics of rock masses. Rock
Mech. and Rock Eng., DOI 10.1007/s00603-013-0462-z.
Aydan Ö, Sato A, Yagi M 2013b. The inference of geomechanical properties of soft rocks and their degradation
from needle penetration tests. Rock Mechanics and Rock
Engineering, DOI 10.1007/s00603-013-0477-5.
Aydan, Ö., Sato, T., Hikima, R. and Tanno, T. 2013c.
Inference of In-situ Stress by Blasthole Damage Method
(BDM) at Mizunami URL and Its Comparison with
Other Direct and Indirect Methods. 6th International
Symposium on In Situ Rock Stress (RS2013), Sendai,
Paper No. 1050, 10p.
Aydan Ö, Sugiura K. & Sakamoto, A. 2013d. Dynamic
characteristics of ground above abandoned mines. 13th
Japan Rock Mechanics Symposium, Okinawa, 519-524.
Aydan, Ö, Geniú, M, Tokashiki, N. And Tano, H. 2013e.
Some Considerations on the Appropriate Dimension in
the Numerical Analysis of Geoengineering Structures.
APCOM-ISCM, Singapore, MS-115, 10p, (on CD)
Aydan, Ö., Geniú, M., Bilgin, H.A., 2013f. The effect of
blasting on the stability of benches and their responses
at Demirbilek open-pit mine. Environmental
Geotechnics. ICE (in Press).

Barton, N., R. Lien, and I. Lunde, 197). Engineering
classification of rock masses for the design of tunnel
supports. Rock Mechanics, 6(4), 189-239.
Bieniawski, Z.T. 1974. Geomechanics classification of rock
masses and its application in tunnelling. 3rd Int.
Congress on Rock Mechanics, ISRM, IIA, 27-32.
Bieniawski, Z.T. 1989. Engineering rock mass
classifications. New York: Wiley.
Cundall, P. A., 1971. The measurement and analysis of
acceleration in rock slopes, Ph.D. Thesis, University of
London (Imperial College).
Drucker, D. C. and W. Prager, 1952. Soil mechanics and
plastic analysis for limit design. Quarterly of Applied
Mathematics, 10:2, 157–165.
Hirth, G. and J. Tullis. 1994. The brittle-plastic transition in
experimentally deformed quartz aggregates. J.
Geophysical Res., 99, 11731-11747.
Hoek, E. and E.T. Brown, 1980. Empirical strength criterion
for rock masses. J. Geotech. Engng. Div., ASCE,
106(GT9), 1013-1035.
Hoek, E. and E.T. Brown, 1997. Practical estimates of rock
mass strength. Int J. Rock Mech. And Min. Sci., 34:8,
1165-1186.
Hyde T.H., W. Sun, A.A. Becker, 1996. Analysis of the
impression creep test method using a rectangular
indenter for determining the creep properties in welds.
Int. J Mech. Sci.; 38: 1089-1102.
Genis M, Aydan Ö. 2007. Static and dynamic stability of a
large underground opening. In: N. Bilgin et al. (eds)
Proc of the 2th symposium on Underground excavations
for Transportation (in Turkish), TMMOB, Istanbul, 138,
317-326.
Geniú, M. & Aydan, Ö. 2008. Assessment of dynamic
response and stability of an abandoned room and pillar
underground lignite mine. The 12th International
Conference of International Association for Computer
Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG),
Goa, India, 3899-3906.
Geniú, M., Aydan, Ö. 2013. A numerical study on ground
amplifications above abandoned room and pillar mines
and old longwal mines, EUROCK2013, Wroclaw,
Taylor and Francis, pp. 733-737.
Geniú, M., Tokashiki, N., Aydan, Ö. 2009. The stability
assessment of karstic caves beneath Gushikawa Castle
Remains (Japan). EUROCK 2010, pp. 449-454.
Geniú, M., Aydan, Ö., Derin, Z. 2013. Monitoring blastinginduced vibrations during tunnelling and its effects on
adjacent tunnels. N. Bilgin et al. (eds), Proc of the 3rd
symposium
on
Underground
excavations
for
Transportation (in Turkish), TMMOB, Istanbul, 209217.
Ghaboussi, J. E. L. Wilson and J. Isenberg, 1973. Finite
element for rock joints and interfaces', J. Soil Mech. and
Found. Engng. Div. ASCE, SM10, 99, 833-848.
Goodman, R., R. Taylor and T. L. Brekke, 1968. A model for
the mechanics of jointed rock', J. Soil Mech. And Found.
Engng. Div. ASCE, SM3, 94, 637-659.
Ichikawa, Y., Ito, T., Mroz, Z. 1990. A strain localization

49

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

condition applying multi- response theory. IngenieurArchiv, 60, 542-552.
Ishizuka Y., Koyama H., Komura S. 1993. Effect of strain
rate on strength and frequency dependence of fatigue
failure of rocks. Proc. of Assessment and Prevention of
Failure Phenomena in Rock Engineering, 321-327.
ISRM (International Society For Rock Mechanics) 2007. The
Complete ISRM Suggested Methods for Rock
Characterization, Testing and Monitoring: 1974-2006.
Suggested Methods R. Ulusay and J.A. Hudson (editors),
Prepared by the Commission on Testing Methods,
International Society for Rock Mechanics, Compilation
Arranged by the ISRM Turkish National Group, Ankara,
Turkey, 628 p.
Jaeger J.C. and N.G.W. Cook. 1979. Fundamentals of rock
mechanics. 3rd ed. London: Chapman & Hall.
Kaptan, E. (1992). Tin and ancient underground tin mining
in Anatolia Geological Engineering, No. 40, 15-19.
Kawamoto, T. and Ö. Aydan, 1999. A review of numerical
analysis of tunnels in discontinuous rock masses.
International Journal of Num. and Analytical Methods in
Geomechanics, Vol. 23, 1377-1391.
Kawakita M., Sato K. and Kinoshita, S., 1981. The Dynamic
Fracture Properties of Rocks under Confining Pressure.
Memoirs of the Faculty of Engineering, Hokkaido
University, 15(4): 467-478.
Kramer, S.N. 1956. History Begins at Sumer: Thirty-Nine
Firsts in Man's Recorded History. University of
Pennsylvania Press.
Kulaksiz, S., Aydan, Ö., 2010, Characteristics of ancient
underground quarries Turkey and Egypt and their
comparison, Proceedings of the 22nd World Mining
Congress and Expo, S. Eskikaya (ed.), Istanbul, Vol. 2,
607-614.
Kumsar, H. and Aydan, Ö. 2008. Preservation of some
ancient cities in Aegian Region of Turkey with an
emphasis on Heirapolis, Aphrodisias and Lagina. 2008
International Symposium on Conservation Science for
Cultural Heritage. Seoul, 47-50.
Kumsar, H., Çelik, S.B., Aydan, A. And Ulusay, R. 2003.
Aprodisias: Anatolian antique city of building and
sculptural stones, Proceedings of Int. Symposium on
Industrial Minerals and Building Stones., østanbul
Techical University-Turkey, pp301-309.
Ladanyi B., 1974. Use of the long-term strength concept in
the determination of ground pressure on tunnel linings.
Proc. of 3rd Congr. Int. Soc. Rock Mech., Denver, Vol.
2B. 1150-1165.
Lauffer, H., 1958. Gebirgsklassifizier-ung für den
Stollenbau. Geol. Bauwesen 24(1), 46-51.
Mamaghani, I.H.P., Ö. Aydan, Y. Kajikawa 1999. Analysis
of masonary structures under static and dynamic loading
by discrete finite element method. Structural
Eng./Earthquake Eng., JSCE, 16(2), 75-86.
Masuda K, Mizutani H, Yamada I 1987. Experimental study
of strain-rate dependence and pressure dependence of
failure properties of granite. J. Phys. Earth, 35, 37-66.

Mogi, K. 1967. Effect of the intermediate principal stress on
rock failure. J.Geophys. Res., Vol. 72, No. 20, 51175131.
NASA 2008. Exploration: NASA’s plans to explore the
moon, mars and beyond. http://www.nasa.gov/
Owen, D.R.J. and E. Hinton. 1980. Finite Element in
Plasticity: Theory and Practice, Pineridge Press Ltd,
Swansea.
Perzyna, P. 1966. Fundamental problems in viscoplasticity.
Advances in applied mechanics, 9:2, 244-368.
Rassouli, F.S., M. Moosavi; M.H. Mehranpour 2010. The
effects of different boundary conditions on creep
behavior of soft rocks. The 44th U.S. Rock mechanics
Symposium & 5th U.S. Canada symposium, Salt Lake
City, Utah; 2010.
Sato, A. and Aydan, Ö., 1914. An X-Ray CT Imaging of
Water Absorption Process of Soft Rocks. International
Symposium on Unsaturated Soils: Research &
Applications, Sydney Australia (in press).
Shi, G. H., 1988. Discontinuous Deformation Analysis: A
new numerical model for the statics and dynamics of
block systems. PhD Dissertation, Dept. of Civil Eng.,
University of California, Berkeley.
Stini, J., 1950. Tunnelbau Geologie. Wien Springer Verlag.
Terzaghi, K., 1946. Rock defects and loads on tunnel
supports. In Rock tunneling with steel supports, (eds R.
V. Proctor and T. L. White) 1, 17-99. Youngstown, OH:
Commercial Shearing and Stamping Company. 5 - 153.
Tano, H., Abe, T., and Aydan, Ö. 2005. The development of
an in-situ AE monitoring system and its application to
rock engineering with particular emphasis on tunneling.
ITA Conference, Istanbul, 1245-1252.
Tokashiki, N. Aydan, Ö., Jeong, G.C. 2008. Stone masonary
historical structures in Ryukyu Islands and possible
remedial measures. 2008 International Symposium on
Conservation Science for Cultural Heritage. Seoul, 5155.
Ulusay R., Ö. Aydan and R. Kılıç 2007. Geotechnical
assessment of the 2005 Kuzulu landslide (Turkey)
Engineering Geology, 89, 1-2, 112-128.
Ulusay, R., Aydan, Ö., Geniú, M and Tano, H. 2013. Stability
Assessment of Avanos Underground Congress Centre
(Cappadocia, Turkey) in Soft Tuffs Through an
Integrated Scheme of Rock Engineering Methods. Rock
Mechanics and Rock Engineering, Springer, DOI:
10.1007/s00603-012-0363-6.
Watanabe, H., Aydan, Ö., Imazu, M. 2013. An integrated
study on the stress state of the close vicinity of Mt.
Kuriko vicinity 6th International Symposium on In Situ
Rock Stress (RS2013), Sendai, Paper No. 1049, 8p.

50

th

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani÷i Sempozyumu / ROCKMEC’2014-XI Regional Rock Mechanics Symposium, Afyonkarahisar , Turkey

Strata Control Problems in Longwall Mining: Case Examples
M Alber
Engineering Geology / Rock Engineering, Ruhr-University Bochum, Germany
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ÖZET: Bu bildirinin amacÕ uzunayak madencili÷i ile ilgili ola÷an olmayan bazÕ tabaka kontrolü sorunlarÕnÕn
incelenmesidir. Almanya kömür havzalarÕndan (Ruhr ve Saar bölgeleri) iki durum incelenmesinde madencilik
kökenli sismik olaylar ve etkilere odaklanÕlmÕútÕr. Burada, kömür üretimi sÕrasÕnda ikincil gerilmelerdeki
de÷iúimin, kaya kütlesi ile faylarÕn davranÕúÕ üzerindeki etkisi, kaya mekani÷i bakÕú açÕsÕyla tartÕúÕlmaktadÕr.
Bir di÷er durum incelemesi Türkiye’de bir yeraltÕ linyit madenini kapsamaktadÕr. Burada, kilden oluúan ve
önemli úiúme potansiyeli bulunan yumuúak taban katmanÕnÕn suyu maruz kalmasÕ durumunda, dayanÕm
özelliklerindeki de÷iúimin, uzunayak maden iúletmecili÷ine etkileri de÷erlendirilmektedir. Bir maden bölgesi
için gerçekçi bir jeolojik-jeoteknik modelin önemi tartÕúÕlmakta ve sürekli yeraltÕ haritalama çalÕúmalarÕnÕn
yararlarÕ vurgulanmaktadÕr.
ABSTRACT: This paper aims for providing an overview about some unusual strata control problems
associated with longwall mining. Two case studies from German coal mining districts (Ruhr and Saar areas)
focus on mining induced seismicity. Here, the role of changes in secondary stresses during coal extraction and
their effects on the behavior of rock mass and faults is the central rock mechanical task. Another case study
involves an underground lignite mine in Turkey. Here, weak floor strata consisting of clay with significant
swelling potential as well as the deterioration of its strength during exposure to water pose a serious problem
for longwall mining operations. The role of a relevant geological-geotechnical model of a mining area will be
discussed and the benefits from continuous underground mapping are stressed.
the gateroads a second time. Shields are available
for roof supports for mining heights from 0.55 to
7.5m with support capacities in excess of 1 750 t
(Caterpillar, 2014). Powerful plows (for seam
height up to app. 1.8m and shearers for seam
height of up to 7.1m are available for high
production rates (Eickhoff, 2014). Ground control
issues for multiple seam mining were recently
addressed in the US by (Mark and Tuchmann,
2007) or a long time ago by Jacobi (1981).

l INTRODUCTION
The term strata control dates back to the first
international conference 1951 in Belgium. In coal
mining strata control is equivalent to ground
control and involves design of roof support, pillar
sizing, control of floor heave associated with pillar
punching so on (Bieniawski, 1987). In a wider
context the art of strata control means maintaining
rock mass stability or at least appreciating rock
mass behavior upon resource extraction.

However, as most of the easily reachable seams are
exploited longwall mining proceeds to greater
depth with severe stress problems or to
unfavorable geological conditions. This paper
discusses two case studies from German coal
mining districts (Ruhr and Saar areas) with focus
on mining induced seismicity representing high

There are great developments in the maintenance
of gateroads and it is now possible to support them
for almost any loading condition. Combined
support including, bolts, steel sets (arched with
sliding sets), concrete, cribs etc. is available to
accommodate large displacements while still use
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stresses. A third case study from an underground
lignite mine focuses on unfavorable geological
conditions, i.e. weak floor strata.
2 CASE STUDY FROM THE RUHR AREA
Longwall coal mining in Germany (Ruhr / Saar
mining districts) takes place at depth of at least
1100m. Recent experiences from mining at that
depth include mining induced seismic events
which greatly trouble or even endanger the
population. From 1983 to 2011 16,483 seismic
events with magnitude ML > 0.7 were recorded in
the Ruhr district (Fischer et al., 2012) as shown in
Figure 1.

Fig. 2 Overview over some selected seismic events by
month. The lines denote the position of the face at the
end of a given month and the associated seismic events
in that month͘

Analyses of the seismic events included
localization and fault plane solutions, i.e. the
orientations of planes on which shear failure took
place. The rock mechanical work included 3D
numerical analyses for estimating normal and shear
stresses on the respective planes as well as for
evaluating the stress induced failure of rock mass.
The 3 types of seismic events (cf. Fig. 2) were
connected to the respective failure types as shown
in Figure 3. Type 1 event was associated with a
fault mapped during gateroad development. Type 2
events are located below a remnant pillar from the
seam above. A plane of failure develops: the pillar
punches through upon mining seam A and is
represented as a newly induced reverse fault. Event
type 3 stands for a "hang-up" of the strong roof:
after reaching the critical span the strong roof and
snaps through as represented as a normal fault.
Important knowledge from this case is that seismic
information (focal planes and slip vectors) could
be verified by rock mechanics modeling.

Fig. 1 16,483 mining induced seismic events in the
Ruhr mining district (Fischer et al., 2012).

Extensive studies have been conducted for the
events at the West-Mine and were published by
Alber et al. (2008) and Alber & Fritschen (2010).
The main geotechnical characteristics of that mine
are given in Table 1 and the seismic events during
longwall operations are visualized in Fig. 2.
Table 1 Geotechnical features at the West-Mine.
)HDWXUH
:HVW0LQH
Depth below surface
1100 m
29 / 39 / 18 MPa
Vv / VH / Vh
NW-SE, perpendicular to
Orientation of VH
long axis of longwalls
Orientation of faults
NNW-SSE / NE-SW
Known faults
Yes (3 or more)
Longwall dimension
350 m x 1200 m
Previous mining
Yes, multiple seam mining
Lithology
Sandstone, Siltstone
Rock mass quality RMR
50 - 90
Intact rock strength
Siltstone: (20) 100 MPa
Sandstone: 120 MPa
Seismic stations
15 surface + 6 subsurface

3 CASE STUDY FROM SAAR AREA
In 2004, the Saar Mine started to develop the
Schwalbach coal seam in the new Primsmulde
coalfield at a depth of approx. 1400 m. The
development of the field started two years before
coal extraction with the driving of roadways,
which later formed the longwall panels. Like in the
other fields the extraction of the Schwalbach seam
in the Primsmulde was planned as a double panel
system. It was not known if this system in the new
part of the mine would induce seismic events of
considerable intensity because at that time both
double panel systems with strong seismic events
(Dilsburg Ost) and double panel systems without
significant seismicity (Dilsburg West) had been
observed. A reliable explanation of the contrary
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seismicity found in these two fields was not
available at the time.
Soon afterwards it was clear that the extraction of
coal in the Primsmulde could lead to strong
seismic events. In May 2005, after driving the first
roadways into the Primsmulde field, a seismic
event of ML = 3.3 was induced. This was the first
time that an event, which was considerably felt at
surface, was induced in a German coal mine just
by developing a gateroad. No other seismicity was
observed after that event in the Primsmulde field,
until mining started in October 2006. But even
then seismicity was moderate with events that were
hardly detected and not felt at surface. The
situation changed dramatically in June 2007,
approx. 9 month after the start of extraction in the
Primsmulde, when a Magnitude 3.6 event with a
PPV (peak particle velocity) of 29 mm/s was
induced at seam level, more than 300m in front of
the double seam system. The event, located
approx. 180 m away from the May 2005 event,
marked the beginning of a series of strong seismic
events, culminating in a ML = 4.0 event with a
PPV of 94 mm/s on Feb. 23, 2008. The event
caused considerable damage to buildings on the
surface. The main event was localized
approximately 300m above the southern longwall
and 150m behind the face (Fig. 5).

Fig. 3b Sketch of failure mechanism and result from
focal analyses for event type 2, remnant pillar punches
through. Longwall mining advanced under the remnant
pillar and tensile stress concentrations at the solid-gob
border of the higher seam B (60m above seam A).
Mining proceeds further, the strong bed as well as the
hanging strata fails in tension and the pillar moves onto
the gob. The focal analyses as shown in the
hemispherical projection suggest a failure plane
oriented towards the gob and the upward movement of
the hanging wall.

Fig. 3a Sketch of failure mechanism and result from
focal analyses for event type 1, fault activation.
Numerical modelling suggests the activation of fault
located above the NW rim of the longwall. The
hemispherical projection denotes the orientation of the
failure plane as well as the slip direction of the hanging
wall.
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The specimens were again triaxially stressed up to
their residual strength. With this test the existing
fracture is loaded with high shear stresses and low
normal stresses so that slip (or failure) of the
fracture is enforced. This strength of a specimen
fractured in the most unfavourable orientation with
respect to the applied stresses is assumed to be the
lower boundary of the rock mass strength. The
strength envelopes for both, intact and already
fractured specimens, were computed by a least
square fit are shown in Figures 6 and 7. The
principal stresses at the location of the major event
were numerically evaluated by elastic 3D
modelling. To account for the uncertainty of the
vertical position of the event above the seam the
principal stresses were evaluated 250m, 300 m and
350m above the longwalls. Figure 8 shows the
results and it is clear that rock mass failure might
not be the source of the mining induced seismic
event as even the lowest strength (residual
strength) is higher than the applied stresses.
Table 2 Geotechnical features at the Saar Mine.
)HDWXUH
6DDU0LQH
Depth below surface
1400 m
34 / 43 / 21 MPa
Vv / VH / Vh
NW-SE, perpendicular to
Orientation of VH
long axis of longwalls
Orientation of faults
NW-SE / NE-SW
Known faults
No (1 assumed)
Longwall dimension
700 m x 2000 m (double
longwall)
Previous mining
No
Lithology
Sandstone, Siltstone
Rock mass quality RMR
60 - 80
Intact rock strength
Siltstone: 30 - 40 MPa
Sandstone: 60 - 80 MPa
Seismic stations
23 surface + 3 subsurface

Fig. 3c Sketch of failure mechanism and result from
focal analyses for event type 3, failure of the hanging
wall. The immediate roof caves upon long wall mining.
The strong bed behaves elastic until a critical span is
reached, snaps then through and the strata displaces
towards the gob. The focal analyses as shown in the
hemispherical projection suggest a failure plane parallel
to the excavation border and slip vector of the hanging
wall oriented towards the gob.

These events have been studied by Alber &
Fritschen (2011) and include extensive
underground core drilling 50 m below seam and up
to 320 m into the roof, some 200 uniaxial and
triaxial strength tests, rock mass classification and
development of strength criteria of rock mass and
failed rock mass. The key geotechnical parameters
are given in Table 2. The layout of the new field is
shown in Figure 4 and the sequence of mining
induced seismic events is shown in Figure 5.
In a first step the rock strength of cores 300-320 m
above seam was evaluated by uni- and triaxial
compressive tests. The firstly conducted Triaxial
Compressive Strength Tests left the specimen in a
fractured state. The inclination of the fractures is
typically 20° to 30° from direction of axial loading.

Fig. 4 Plan view of the coal field with faults, panels
and in-situ stresses at depth.
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These computations led to the conclusion that the
induced stresses by the two longwall panels
activated a pre-existing fault. The fault plane
solutions in Figure 5 suggest a steep-dipping NESW trending plane of failure. With reference to
Figure 4 there several NW-SE trending faults,
albeit not in the area where the seismic event
occurred. However, the orientation of the assumed
plane of failure fits the regional tectonic pattern,
which was derived from local and regional
mapping (Figure 9). In a next step the planes from
fault plane solution were selected to represent
tectonic elements on all scales. The assumed fault
planes were subjected to numerical analyses for
their behavior around the longwall panels.
Towards this end the ubiquitous joint approach
(Kazakidis & Diederichs 1993) was used. This
approach allows interpreting relevant stress data,
such as normal and shear stresses, with respect to
an omnipresent joint of given orientation. The
planes of weakness were assumed to be
cohesionless, as it is typically the case with joints
or faults (Byerlee 1978, Barton 1976).

Fig. 5 Fault plane solutions (lower hemisphere equal
area projection) of seismic events ML > 2.7. The lines
show the roadways surrounding both panels. BH1
indicates the location of the boreholes for recovering
cores 50 m below seam and 120 m above seam. BH2
indicates the location of the boreholes for recovering
cores up to 320 m above seam level. The numbered
lines within the panels indicate the position of the face
by months. The event with ML = 4.0 is denoted by the
fault plane solution in dark grey.

The friction angle is I derived from the linear
Mohr-Coulombs criterion with cohesion set to zero

Fig. 6 Strength envelope of intact rock. The Mohr
circles depict the state of stress (V1 and V3) at failure.

Fig. 8 Principal stresses evaluated at planes 250 to
350m above seam level. The strengths of both intact
and fractured rock are higher than the stresses, i.e. there
is no stress state in the rock mass between 250m and
350m that may lead to a fracturing of intact or even to a
failure of already fractured rock.

Fig. 7 Envelope of residual. The Mohr circles depict
the state of stress (V1 and V3) at failure of the fractured
specimen.
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4 CASE STUDY FROM TURKEY
Longwall mining for lignite appears to be a
promising method for satisfying the increasing
energy demands in Turkey. Several underground
lignite mines are in operation (Soma, BeypazarÕ
basins, etc.), are under development or are about to
be started in the near future. Lignite in the
BeypazarÕ basins (Cayirhan and Koyunagili
portions) is accompanied by marl, limestone,
sandstone/ conglomerate, claystone and tuff. The
geological setting of the BeypazarÕ basins is
described by, Tatar et al. (1991) and Yagmurlu et
al. (1988, 2004), among others. Mining in the
Koyunagili basin takes place at a depth of some
150m, the gates have approximately dimension 5m
x 5m and foot on the claystone floor-rock. The
lithology and geotechnical parameters at that depth
are summarized in the Table 3. Some sections of
the gate suffered from serious swelling up to 1.5m
within 10 days after excavation. The floor-rock
consists of 50-60 % clay minerals, 20-30% mica,
10% feldspar, 10% quartz and some minor
accessories. The clay consists of 70% smectite,
20% illite and of 10% chlorite and kaolinite.
Particularly smectite is prone to significant
swelling. Swelling tests on the clay have been
performed and swell pressures of up to 4 MPa have
been recorded. Index swelling tests on pulverized
clay have also been performed and shown in
Figure 11.

Fig. 9 Orientation of tectonic elements: Major faults
at 50 km scale (left), faults at 10 km scale (middle) and
joints at 2 km scale (right).

as explained above so that Ĳ = VN tanI. Ĳ is the
shear strength of a plane subjected to a normal
stress VN and an internal angle of friction I. For
any point on a given plane the shear and normal
stresses can be estimated from numerical
modeling. The mobilized friction angle for limit
equilibrium is computed by I = arctan (Ĳ/VN). The
mobilized friction angle indicates the demand on
the strength of the discontinuity in terms of
friction; if it exceeds the actual friction angle, the
plane slips.The existence of several clusters of
events suggests that in the rock mass exist distinct
zones with planes of weakness, which are activated
by the advancing longwalls. The mobilized friction
angles are shown in Figure 10 and range from only
8° up to 32°. Those friction angles are well below
Byerlee’s law in the low stress range where I §
35° - 40° are the critical friction angles when faults
start to slip. However, slickensides in fine-grained
sediments such as shale and siltstone may indeed
show very low friction angles.

Dried pulverized samples show unconfined
swelling (volume increase) between 30 and 130%
while a sample with natural water content had a
volume increase of 8% within a 20 hours after
application of water. For floor heave of up to 1.5 m
a significant volume of floor rock must have been
subjected to water. For a volume increase of, say,
70% of the clay upon water there must be roughly
2 m of floor rock subjected to water in order to
heave 1.5 m. The question is how water may
penetrate within a few days 2 m into a claystone
with a permeability of at most 10-9 m/s. In order to
moisture the claystone to a depth of 2 m water
would need around 192 years - yet a fast response
(heave) of the floor rock to water availability has
occurred within a few days.


Fig. 10 Clusters of seismic events with similar ranges
of fault plane strike and associated mobilized friction
angles. The inserts show the orientation of tectonic
elements at 10 km (left) and 2 km scale (right). The
event with Ml = 4.0 is denoted by the fault plane
solution in dark gray.

Observations of swelling behavior in tunnels
constructed in claystone and anhydrite were made
by Steiner at al. (2012 a, b) as well as by Kaiser et
al (2010). They suggest that the required access of
water is made possible by failure of the rock along
with dilatation
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failure is mainly in tension providing numerous
pathways for the water to cause the broken
claystone to swell.

Tab. 3 Lithology and estimates of geotechnical
parameters.
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Marl

>5m

78

70 MPa

3.19

0.0868

Upper Lignite

1.2 m

40

25 MPa

1.17

0.0013

Upper inseam

0.5 m

70

70 MPa

3.42

0.0357

Middle Lignite

1.1 m

35

20 MPa

0.98

0.0007
0.0039

Lower inseam

0.4m

50

50 MPa

1.17

Lower Lignite

0.9 m

25

10 MPa

0.68

0.002

Claystone

> 10m

55

35 MPa

0.81

0.007

Fig. 12 Factors of safety as well as modes of failure
(x shear, o tension) in the claystone with k = 2.

Fig. 11 Results of unconfined swelling tests on various
clay samples.

. Thus, a water conductive zone beneath the floor
would be created facilitating swelling. Their
approach was used to explain the case of floor
heave at the lignite mine. Numerical modeling was
employed estimate a possible failure of the floor
rock mass. The geotechnical parameters used are
given Table 3. The choice of in-situ stresses is
important to reliable results. Typically a stress ratio
k = VH/Vv = 2 is used the rather high horizontal
stresses near surface as indicated by Brown and
Hoek (1978). The result of numerical modeling
under these in-situ stress conditions is shown in
Figure 12. The numerical model suggests mainly
shear failure in the claystone. Shear in fine-grained
materials do exhibit little dilatation and thus few
pathways for water to cause swelling.

Fig. 13 Factors of safety as well as modes of failure
(x shear, o tension) in the claystone with k = 0.3.

4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The cases discussed in this paper demonstrate that
not only traditional ground control issues (design
of roof support, pillar design, estimates of
abutment stresses etc.) are important to design for
successful coal mining operations. For the case of
fault reactivation a rather simple tool is available to
rock and mining engineers as discussed by Alber
(2013): To evaluate the possibility of fault
reactivation by mining operations the approach by
Sibson (1985) is used who connects stress regimes
at depth with orientation of the fault to VH and the
fault friction angle I:

When taking the geological history of the
Koyunagili basin into account a different and more
appropriate result may be achieved. The tectonical
setting is that of a horst-and-graben structure
indicating an extension stress regime Vv > VH.
Thus, the use of the k = VH/Vv = 0.3 as suggested
by elasticity theory is justified. The result of
numerical modeling with these in-situ stress
conditions is shown in Figure 13. Now the mode of

where P = tan (I) and V1' and V3' are the effective
principal in situ stresses at depth. An example,
typical for deep mining in the Ruhr mining district
is given in Figure 14.
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modeling. Then a mode failure in the floor rock
may be anticipated that allows the clayrock to
swell.
All cases depend on an applicable geological
model which includes the tectonic history (in the
German cases) as well as the basin development in
the case of the lignite mine. In fact, rock
mechanical efforts and particularly numerical
modeling is thought to be useless, if not dangerous,
when the geology is left aside. To emphasis this
point the site characterization programs as
described by Bieniawski (1992), Hoek and Brown
(1980) and Brady and Brown (2006) are revisited
and extended below. The basis for any
underground construction in rock must be the
geological model including the geological history
(tectonics, state of stress). Only then the
engineering properties of the rock mass and
tectonic elements (discontinuities, faults) as well as
the groundwater situation may be assessed.
Following this step is the classical design approach
in rock, i.e. the evaluation of stability of the
structure in rock, followed by design of support
systems. The construction or mining process must
be accompanied by monitoring and geotechnical
mapping for conducting retrospective analysis and
updating the knowledge. With ever increasing
information about and for design of structures in
rock a proper knowledge management is also
necessary. An abbreviated rock engineering
program is given below in Figure 16.

Fig. 14 Application of Sibson's (1985) approach to
estimate the angle T between the major principal stress,
here VH, and a fault plane.

This analysis suggests that any fault with a friction
angle I < 20° would slip if the angle T is between
30° to 40°. Faults with friction angles below 15°
would slip in a wide range of orientations 15° < T
< 60° and faults with friction angles higher than
22° would not fail in any orientation. Figure 15
shows a plan view of a longwall in the the Ruhr
mining district where the major variscan structures
at depth as well as the orientation of the horizontal
stresses are shown. All faults are steeply inclined
normal faults. The required frictional values of
those faults to withstand slip, as derived from
Equation (1) are also shown.

Fig. 15 Plan view of a longwall in the Ruhr mining
district with V1 / V3 = 2.1. The dashed lines denote
normal faults, the arrows show the dip of the fault
plane. The numbers denote the required frictional angle
I for avoiding reactivation, <<° means that no slip may
occur.

For the case of the weak floor strata at the lignite
mine it is important to appreciate the state of stress
in an extensional basin for proper numerical

Fig. 16 Rock engineering program for mining and
civil engineering underground excavations.
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Klasik Kaya Mekani÷inin Yeni Ufku: Petrol Kaya Mekani÷i
A Revival of Classical Rock Mechanics: Petroleum Rock Mechanics
ø. Kocabaú
Izmir Katip Celebi University Petroleum and Natural Gas Engineering Department, øzmir

ÖZET: “Kaya Mekani÷i yeni bir bilim dalı ve mühendislik alanı olarak 1966 yılında Lisbon’da kurulmuútur.
Ne var ki, küresel ölçekte büyük inúaat mühendisli÷i yapılarının azalması, ve çevre problemlerinden dolayı da
bir çok ülkede maden ocaklarının kapanması yakın geçmiúte kaya mekani÷i bilimine olan ilginin azalması
sonucunu do÷urmuútur.” Yazıldı÷ı zaman içinde do÷ru bir tespit olan ama aynı zamanda da bir miktar
ümitsizlik de içeren bu ifadeler artık Petrol Kaya Mekani÷i’nin ve çeúitli mega-mühendislik projelerinin
eúzamanlı geliúmesiyle birlikte artık geçerlili÷ini yitirmiú bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda Petrol Kaya
Mekani÷i gerçekten de klasik kaya mekani÷inin ilgi alanını geniúletmiú ve kaya mekani÷i bilimine olan ilgiyi
yeniden canlandırmıútır. Petrol Kaya Mekani÷inin ilgi alanını petrol, do÷al gaz ve jeotermal rezervuar
kayaçlarının biçimsizleútirilmesi, sıklaúımı, çatlaklanması, çökmesi ve faylanması oluúturmaktadır. Bu
mekanik olaylar öncelikle petrol, do÷al gaz ve jeotermal kuyuların sondajı sırasında geliúir. Buna ek olarak bu
formasyonlardan yapılan akıúkan üretimi veya bu rezervuarlara yapılan akıúkan enjeksiyonu da yine yukarıda
sayılan kaya mekani÷i problemlerinin geliúimine yol açar. Do÷az gazın ve CO2 gibi küresel ısınmaya
yolaçan atık gazların yeraltında depolanmaları sırasında yaúanan baúarı ve baúarısızlıklar da do÷rudan petrol
kaya mekani÷i ile ba÷lantılıdır. Sondaj sırasında ki kuyu duraylılı÷ı belki de petrol kaya mekani÷ini en
belirgin problemi olarak göze çarpar. Yerkabu÷unda açılan ve en az birkaç kilometre uzunlu÷undaki sondaj
kuyularının kuyu çeperi çökmelerini önlemek sondaj mühendislerinin en büyük amacı ve kaygısıdır. Son
yıllarda sondaj teknolojisindeki geliúmeler yatay yön uzunlu÷u birkaç kilometreyi bulan yatay kuyuların
açılmasına imkan tanımıútır. Kıvrımsız yatay kuyuların açılmasının ve bunların çeper çökmelerinin
önlenmesindeki baúarı da bizim rezervuar kaya mekani÷ini anlamamızla do÷ru orantılıdır. Dikey ve yatay
sondaj kuyularının hidrolik basınç uygulanarak çatlatılması düúük geçirimlilikli rezervuarların ve kaya gazı
rezervuarlarında üretim kuyusu verimlili÷i yükseltme metodu olarak tüm dünyada yaygın bir úekilde
uygulanmaktadır. Yapay geliútirilmiú jeotermal rezervuar sistemleri de (sıcak kuru kaya rezervuarları olarak
da adlandırılmaktadır) yine yo÷un hidrolik çatlatma tekni÷i ile geliútirilmektedir. Bu nedenle hidrolik
çatlatma özellikle kitlesel hidrolik çatlatma petrol kaya mekani÷inin bir baúka önemli uygulamasını
oluúturmaktadır. Son olarak stres ba÷ımlı rezervuarlarda geliúen rezervuar sıklaúımı ve buna ba÷lı zemin
çökmesi; yine petrol rezervuarlarında ikincil üretim amaçlı su enjeksiyonu ve jeotermal sahalarda ise ısısı
alınmıú suların jeotermal rezervuara geri-enjeksiyonuna ba÷lı olarak geliúen stres de÷iúimleri de do÷rudan
petrol kaya mekani÷inin ilgi alanındadır. Bu makalede kuyu duraylılı÷ı problemleri, yatay kuyu sondaj
prensipleri, hidrolik çatlatma deneyimleri ve ısıl-ayrımlı (nonisothermal) enjeksiyon için stres de÷iúim
teorileri ile ilgili olarak çeúitli temel uygulama örnekleri ile bilimsel araútırma sonuçları sunulmaktadır.
ABSTRACT: “Rock Mechanics and Rock Engineering was established as a new scientific and engineering
discipline in Lisbon in 1966. However, the decrease of constructions in civil engineering and closure of
mines due to environmental concerns worldwide resulted in the decrease of interest to Rock Mechanics and
Rock Engineering.” The development of petroleum rock mechanics along with the mega projects has indeed
invalidated the above statements which appears to be pessimistic and yet it was a true observation in its time.
Petroleum rock mechanics has indeed broaden the scope of the classical rock mechanics and generated a
revived interest in rock mechanics in recent years. Petroleum rock mechanics is concerned with the
prediction of deformation, compaction, fracture, collapse and faulting of oil, gas and geothermal reservoir
rock formations. These mechanical processes are caused by drilling of oil, gas and geothermal wells, and
production and injection of fluids into such formations. Underground storage of natural gas, green house
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gases such as CO2 are also directly related to petroleum rock mechanics. Wellbore stability is possibly the
most prominent aspect of petroleum rock mechanics. Keeping at least several kilometers long wellbores
drilled into the earth’s crust from collapse is a major concern fort the drilling engineers. In recent years, the
developments in drilling technology allowed drilling of long horizontal wells extending several kilometers
horizontally. The success of drilling smooth horizontal wells and avoding their collapse also depends on our
understanding of reservoir rock mechanics. The hydraulic fracturing of vertical as well as horizontal wells is
widely practiced method of improving productivity of low permeability reservoirs, and shale gas and shale
oil. The enhanced geothermal systems are also developed by intense hydraulic fracturing. Thus, hydraulic
fracturing specially massive hydraulic fracturing constitues the next important aspect of petroleum rock
mechanics. Finally reservoir compaction and subsidence in stress dependent reservoirs such as chalk
reseervoirs, stress transients in nonisothermal injection such as fieldwide water flooding in oil reservoirs and
reinjection of heat depleted brines in geothermal reservoirs are directly related to petroleum rock mechanics.
This papers provides some fundamental examples and research results of wellbore stability problems,
horizontal drilling principles, hydraulic fracturing practices and nonisothermal stress transients theory.
baúka örne÷i ise Güney Afrika’da Coalbrook
kömür maden oca÷ında meydana gelen göçüktü ki
yaklaúık 430 cana malolmuútu6.
Bu felaketler sonrası yapılan bilimsel çalıúmalar
sonucunda Kaya mekani÷i yeni bir bilim dalı
olarak 1962 de do÷muú ve 1966’da Uluslararası
Kaya Mekani÷i Toplulu÷unun 1. Kongresinde ise
resmi olarak tanınmıútır7. Aydan 7 tarafından
belirtildi÷i gibi, ilk kongrenin içeri÷i ve geçen üç
on yıllık dönemde kaya mekani÷i çalıúmaları daha
çok inúaat ve maden mühendisli÷i uygulamalarına
yönelik olup yerbilimi (Geoscience) neredeyse yok
denecek kadar azdır.
Yine Aydan7 tarafından belirtildi÷ine göre yakın
geçmiúteki gerçekleúen inúaat mühendisli÷i
yapılarındaki ekonomik sebeplere dayalı ve maden
mühendisli÷i yapılarındaki çevre duyarlılı÷ına
dayalı azalma akademik ve mühendislik alanında
Kaya Mekani÷i Mühendisli÷ine olan ilgiyi de
azaltmıútır. Nükleer atık depolarına yönelik Kaya
Mekani÷i Problemlerinin çalıúılması ise nükleer
kapasiteye sahip ülkelerle sınırlı oldu÷undan bu
durum di÷er ülkelerdeki kaya mekani÷i
problemlerine olan ilginin daha da azalmasına
sebep olmuútur.
Bir bilim dalı olarak Kaya Mekani÷i, fizik,
matematik ve jeoloji bilim dalları ile ønúaat, Maden
ve Petrol mühendisli÷inin ortak alanı olarak
görünmektedir. Kaya mekani÷inin uygulama alanı
ise toprak kayması, deprem, ve yerkabu÷u
kayaçlarının biçimsizleúmesi (deformasyonu)
analizi ile derin kazılar (sözgelimi maden ocakları,
yol, demiryolu ve hidroelektrik tünelleri, yapay
yeraltı ma÷araları (depolama amaçlı do÷al gaz,
nükleer atık veya karbondioksit depolaması gibi),
enerji üretim uygulamalarıdır ( petrol, do÷al gaz,
jeotermal).
Ancak son yıllarda artan bir ilgi ile gündeme
gelen Petrol Kaya mekani÷i geliúmeleri ve
özellikle geliúmekte olan ülkelerde gündeme gelen

l GøRøù
Jeomekanik bilimi zemin ve kayaçların üzerlerine
etki eden kuvvetler altında gösterdikleri
davranıúları inceleyen bir bilim dalı olarak
tanımlanabilir, ve zemin mekani÷i ve kayaç
mekani÷i olarak da iki alt bilim dalına ayrılabilir.
Zemin mekani÷i gevúek toprak zeminin küçük bir
binanın zemin alanını içeren ölçekten büyük
ölçekli toprak kaymalarına uzanan spektrumdaki
davranıúıyla ilgilenirken, kaya mekani÷i kayaç
kütle karakterizasyonu ve kayaç kütle mekani÷i ile
ilgilenir.
Kaya mekani÷inin temel ilkelerinin keúfi ve
uygulamaları çok erken zamanlarda (1700lü
yılların sonlarında) baúlamıú ve özellikle 20.
yüzyılın baúından ortasına kadar birçok bilim
adamı ve mühendis kaya mekani÷i alanında çok
ilginç ve önemli çalıúmalara imza atmıútır. Bunlar
arasında Von Karman1, King2, Ide3 ve Terzaghi4,5
sayılabilir. Ancak bu bilim adamlarının hiçbir
kendilerini kaya mühendisi veya kaya mekani÷i
mühendisi olarak adlandırmamıútı. 1950’lerin
tamamı ve 1960’ların ilk yılları kaya mekani÷i
mühendisli÷inin geliúimi açısından çok önemliydi
çünkü bu yıllar dünya önemli sayıda felaket
sayılabilecek ölçekte kaya çökmesi / kırılması
problemleriyle karúılaúmıútı. Bunlardan Panama
Kanalı toprak kaymalarıyla ilgili olarak ABD
baúkanına bir bilgilendirme sunumu yapan
konuúmasında
“artık
tabiata
Terzaghi4
müdahalelerin sonuçlarını kestiremeyecek duruma
düútük” diyordu. Di÷er kaya mekani÷i kökenli
felaketler arasında 1959 da 450 kiúinin ölümüne
yol açan Fransa’daki Malpasset yay-barajının
çökmesi vardı. Yine bir di÷er felaket ise 1963 te
yaklaúık 2500 kiúinin ölümüne yol açan øtalyada
Vajont barajının sularının taúmasına yol açan bir
büyük toprak kaymasıydı6. Bu felaketlerin bir
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mega projeler (Kanal østanbul, Boruhattı Köprüleri
vs) Aydan7 tarafından yapılan ve birazda umutsuz
görünen
çıkarımları
geçersiz
kılacak
görünmektedir.

2 KAYA MEKANøöø
YENø UFUKLARI

gaz da yeraltı akıúkan kaynakları arasında
sayılabilir.
Petrol ve Do÷al Gaz mühendisli÷i Sondaj
Mühendisli÷i, üretim mühendisli÷i ve Rezervuar
mühendisli÷i olmak üzere üç anabilim dalına
ayrılabilir. Her üç alanın ilgi alanında ise petrol
jeomekani÷i oldukça geniú bir yer tutar. Bu
nedenle özellikle son yıllarda bu alanda oldukça
ileri düzeyde ders ve referans kitapları
yayınlanmıútır8-21. Petroleum Related Rock
Mechnics8, Geomechanics applied to Petroleum
Reservuar
Geomechanics13,
Industry12,
Poroelasticity18 vb isimler altında yayınlanan bu
kitaplar artık petrol jeomekani÷inin çok geniú bir
uygulama alanına karúılık geldi÷inin ve
vazgeçilmez bir çalıúma alanı olarak görüldü÷ünün
bir iúaretidir. Bu alanda yayınlanan bilimsel
makale sayısı ise binlerle ifade edilmektedir.
Petrol jeomekani÷ini yine petrol anabilim
dalları gibi üç kısma ayırmak mümkündür: Sondaj
Jeomekani÷i, Üretim ve Kuyu Tamamlama
Jeomekani÷i, Rezervuar Jeomekani÷i alanlarının
açılımları ve bu alanlarda en yaygın uygulama
alanı bulan bir jeomekanik problemi ve onun
çözümü üzerine ayrıntılı bilgi verilecektir.

MÜHENDøSLøöøNøN

Barajlar, gökdelenler, çeúitli bo÷az ve viyadük
köprülerinin ayakları gibi yapıların toplam
duraylılıkları ve yüklenme kapasiteleri bu yapıların
bilinmesi gereken en önemli özellikleri olarak
ortaya çıkmaktadır. øúte bu yapıların duraylılık,
deprem gibi do÷al olaylara dayanılıkları ve yük
taúıma kapasitelerinin hesap ve analizinde kaya
mekani÷i mühendisli÷inin rolü açıktır. Kanal
østanbul, hızlı tren güzergahları, otoyollar, petrol
ve do÷algaz boru hatları gibi yapıların yeniden ve
artan bir hızda gündeme gelmeleri Kaya Mekani÷i
Mühendisli÷ine
yeni
uygulama
ufukları
açmaktadır.
Bu yeniden canlanmaya belki daha fazla katkıda
bulunan bir baúka alan ise enerji üretim, taúıma ve
depolama sistemleridir. Bir baúka deyiúle petrol
kaya mekani÷i mühendisli÷idir ki bizim bu
inceleme
çalıúmasındaki
asıl
konumuzu
oluúturmaktadır.
ølerleyen bölümlerde Petrol Kaya Mekani÷i ve
Petrol Jeomekani÷i konularının ayrıntılı bir
tartıúması yer almaktadır.

3.1 Sondaj Jeomekani÷i
Petrol sondaj mühendisli÷i yeraltı akıúkan kaynak
rezervuarlarına ulaúmamızı sa÷layan keúif ve
üretim kuyularının tasarım ve kazılmasını çalıúan
mühendislik dalıdır. Kuyuların kazılmasında ve
ortaya çıkabilecek problemleri önlenmesinde en
önemli rollerden birini Petrol Kaya Mekani÷i
Mühendisli÷i ilkeleri oynamaktadır. Sondaj
jeomekani÷i olarak da adlandırılan bu alan özel
olarak dört konuda gündeme gelmektedir;

3 PETROL KAYA MEKANøöø (PETROLEUM
GEOMECHANICS)
Petrol ve Do÷al Gaz mühendisli÷i en genel
tanımıyla yeraltı akıúkan kaynaklar mühendisli÷i
olarak
tanımlanabilir.
Yeraltı
akıúkan
kaynaklarının keúfedilmesi, bu kaynakların rezerv
büyüklüklerinin
ve
üretim
kapasitelerinin
hesaplanıp en etkin metotlarla yeryüzüne
çıkarılması (yani üretilmesi) ve yeryüzüne
çıkarılan bu akıúkanların birbirinden ayrıútırılıp
boru hatları ile satıú ve teslim noktalarına taúınması
veya kısa sureli olarak depolanması petrol ve do÷al
gaz mühendisli÷in etkinlik alanı olarak
tanımlanabilir. Bu akıúkan kaynaklardan ilk akla
gelenler petrol, do÷al gaz ve jeotermal sular ve
jeotermal su buharıdır. Bunlara ek olarak yeraltı
suları ve sera gazı etkisi dolayısı ile yeraltında
güvenli olarak depolanması mümkün olan
karbondioksit gazı veya boru hatları ile ithal edilen
ülke içinde yeraltında depolanması gereken do÷al

•
•
•
•

Kuyu Planlaması ve Duraylılı÷ı
Muhafaza Borusu E÷ilmesi (Burkulması)
Sondaj hızı ve kayaç sondaj matkabı
etkileúimi
Yatay kuyu planlaması ve yerleútirimi

3.1.1 Kuyu Duraysızlı÷ı Problemleri
Kuyu duraysızlı÷ı sondaj sırasında sondaj
matkabının üretti÷i kayaç kırıntılarına ek olarak
kuyu duvarından çeúitli faktörlerin etkisi ile büyük
oranda kayaç kırıntısının kuyu içine dolması ve
toplam kırıntıların sondaj sıvısı tarafından
taúınamayacak miktara ulaúmasıdır13. Taúınamayan
kırıntılar kuyu dibine çökerken sondaj dizini
boruları ile kuyu duvarı arasını doldurması ve
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dizinin hareketini engellemesi ise kuyu çökmesi
olarak adlandırılır. Kuyu durasızlıklarının tanımı
ùekil. 1 de örneklenmiútir.

Kuyu duraysızlı÷ına sebep olan etkenler control
edilebilen ve kontrol edilemeyenlar olarak iki
kısımda incelenebilirler22 (Çizelge 1).
Çizelge 1. Kuyu Duraysızılı÷ının Etkenleri22
Kuyu Duraysızılı÷ının Etkenleri
Kontrol Edilemeyen Faktörler Kontrol edilebilen Faktörler

ùekil
1.
Kuyu
durasızliklarının
(Abdürrahim43’ den uyarlama)

Do÷al
çatlaklı
veya
Faylanmıú Formasyonlar

Sondaj Çamuru Basıncı

Tektonik
Stres altındaki
Formasyonlar
Yüksek Yerinde Stress içeren
Formasyonlar
(Stress Duyarlı) Hareketli
Formasyonlar

E÷ik Açılı Kuyular ve
Azimut
Formasyon Akıúkan basıncı

Gevúek Formasyonlar
Do÷al Yüksek basınçlı ùeyl
Çökmesi
Yapay Yüksek basınçlı ùeyl
Çökmesi

tanımı

Kuyu duraysızlı÷ı mekanik veya kimyasal iki
kısımda incelenir. Mekanik duraysızlık ise çekme
yönlü veya sıkıútırma yönlü olarak ikiye ayrılır.
Saha örneklerinde ise ço÷u zaman mekanik ve
kimyasal duraysızlıkların birlikte geliútikleri
görülür.

Sondaj Sıvısı ve Formasyon
Kayacı arasındaki fizikokimyasal etkileúim
Sondaj Dizini Titreúimi
Erozyon
Ani Sıcaklık De÷iúimi

Sondaj mühendisli÷inde kuyu açılırken geçilen
kayaçların mekanik davranıúı ilk günden buyana
büyük ilgi oluúturmuútur. Sondaj dizini etkileyen
en önemli faktörlerden birincisi sondaj matkabının
kuyu açılırken geçilen kayaçları etkin bir úekilde
yongalayabilmesi ve bu yongaları sondaj sıvısının
hızlı ve etkin bir úekilde kuyudan dıúarı
taúıyabilmesine ba÷lıdır. øúte sondaj matkaplarının
kayaç yongalamasını matkabım kendisinin
erkenden aúınmadan veya kırılmadan yapabilmesi
için matkap tasarımları için büyük masraflar
yapılmıú ve büyük gayretler sarfedilmiútir21.
Ancak son yıllarda daha zor úartlar altında
sondaj yapma zorunlulu÷u kaya mekani÷i
uygulamalarını çok daha geniú bir alanda gündeme
getirmiútir. Bu úartlardan bazıları e÷imli ve yatay
kuyuların hızla artması, yüksek sıcaklık ve yüksek
basınç ve yüksek tektonik stress altında sondaj
yapabilme ihtiyacı, ve son olarak da açık deniz
sondaj kulelerinin kullanıma girmesi ki bu
kulelerde yaúanacak bir kuyu duraysızlı÷ı problemi
çok yüksek maliyetlere sebep olmaktadır21.
Çizelge 1 de sıralanan etkenlerden do÷al
çatlaklı
formasyonlarda
kuyu
duraysızlı÷ı
mekanizması, tektonik olarak aktif zonlarda, do÷al
çatlaklı kireçtaúlarında oluúabilir22. Jeotermal
sahalarda bu tür olaylara özellikle dikkat etmek
gerekir. Bu formasyonların duraylı kalmasını
sa÷lamak için sondaj dizini titreúimlerini en aza
indirgemek gerekir.
Çizelge 1de belirtilen tektonik stress birikmesi
genellikle sırada÷ bölgelerinde oluúur ve tektonik

Kuyu duraysızlı÷ı iki türlü geliúir21.
1. Kuyu içi sondaj sıvısı basıncının çevre
tabakalar içindeki basınçtan yüksek olması
dolayısı ile geliúen formasyon yırtılması
2. Kuyu içi sondaj sıvısı basıncının çevre
tabakalar içindeki basınçtan az olması
dolayısı ile geliúen kuyu çökmesi
Kuyu Duraysızlı÷ı sebebleri21
1. Tektonik etkisi altında veya ani sıcaklık
de÷iúimleri altında oluúan büyük streslerin
etkisiyle kuyu duvarını oluúturan kayaçın
kırılması
2. Kuyu çevresinde bulunan do÷al çatlaklı
kayaçların gevúek durumuna geçmesi
3. Kuyudan çevre kayaç içine do÷ru büyüyen
çatlakların oluúup sondaj sıvısı kaybına yol
açması
4. Sondaj sıvısı ile çevre kayaç minerallerinin
kimyasal
etkileúimi
sonucu
çevre
kayaçların yumuúayıp kuyu içine çökmesi
5. Tuz tabakası gibi yumuúak kayaçların stress
altında uzayıp kuyu içine çıkıntı yapıp
sonra da göçmesi
6. Önceden geliúmiú fayların kuyunun
açılması ile yeniden harekete geçmesi
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olarak hareketli tabakaların etkisinde geliúir22. O
nedenle jeotermal sahalarda ayrıca önem taúır.
Plastik davranıú gösteren tabakaların üstteki
tabak yüklerinden dolayı sıkıúıp kuyu içine çıkıntı
yapması ve sonra da kuyu içine göçmesi hareketli
tabaka olarak adlandırılır22.
Over pressured úeyl tabakası içindeki akıúkan
basıncının normal hidrostatik basınç de÷erinden
daha büyük olmasıdır. Bunlar özellikle halen
sıkıúması devam eden úeyllerde veya do÷al olarak
hızlı tabaka aúınmasıyla statik tabaka yükünün
kaldırıldı÷ı yerlerde veya tektonik fayların yukarı
atımlı kısımlarında bulunurlar22
Önce yüksek kuyu içi basınçla úeyl tabakasına
enjeksiyon yoluyla basınç yüklenmesi yapılıp
sonra bir nedenle kuyu içi basıncı düúürüldü÷ü
zaman oluúur22.
Sıkıútırma yıkımları: Önce kırılgan kayaçların
dökülmesi ile kuyu çapı geniúlemesi sonra da
kuyunun kırılgan kayaç duvarından büyük kütleler
kopmalarıyla kuyu içine çökmesidir.22
Zayıf plastik davranıú gösteren kayaçların kuyu
içine do÷ru geniúleyip çıkıntı yapması ve sonra bu
çıkıntıların koparak kuyu içine göçmesi de úeyl
göçmesi olarak adlandırılır22.
Kuyu duraysızlı÷ı, sondaj maliyetinin zaman
kaybı ve harcanan enerjinin artmasından, sondaj
matkabının erken iúlevsiz hale gelmesine ve hatta
kuyunun tamamen terk edilmek zorunda kalınarak
kuyu kaybına kadar bir çok probleme neden olur.
Tüm bu problemlerin çözümü kontrol edilebilir
etkenlerle kontrol edilemeyen etmenler arasındaki
dengenin bilinmesi ve bulunması ile önlenebilir.
Sonuç olarak sondaj sıvısı yo÷unlu÷unu kuyu
duvarı çökme basıncının üzerinde ama formasyon
yırtılma basıncının da altında tutmak úarttır. Bu iki
basın aralı÷ına çamur a÷ırlık aralı÷ı (penceresi) adı
verilir22 (ùekil 2).

Sondaj sırasında bir tabakaya ulaúmadan o
tabakanın hangi jeomekanik özellikte oldu÷unu
nasıl bilebiliriz ve problem geliúir geliúmez çözüm
üretmeyi nasıl baúarabiliriz;
Sondaj mühendisli÷inde, petrol kaya mekani÷i
konusunu e÷itimin zorunlu bir parçası yaparak,
mühendislerin temel kaya mekanik davranıúlarını
iyi anlamalarını sa÷lamak gerekir
1. Kaya mekani÷i araútırmalarını sondaj ve
üretim problemlerine yöneltmeliyiz
2. Yine son dönemde geliúen sondaj sırasında
ölçümlerle (gerçek zamanlı ölçümlerle)
kuyu içinde oluúan kaya mekani÷i kökenli
de÷iúimleri anında tespit edip gerekli
önlemlerin gerekti÷i anda alınmasını
sa÷lamalıyız.
3.2 Üretim ve Kuyu Tamamlama Jeomekani÷i
Yeraltı akıúkan kaynaklarının yata÷ı olan rezervuar
kayaç ile bu kayna÷a ulaúmamızı sa÷layan biricik
araç olan sondaj kuyuları arasında arzulanan
iletiúimin kurulmasını gerçekleútiren ve kuyu
mimarisinin tasarımını yaparak akıúkan kaynakları
en verimli úekilde yeryüzüne çıkarılmasını
sa÷layan mühendislik alanine ise üretim
mühendisli÷i adı verilir. Üretim ve kuyu
tamamlama jeomekani÷i alanı ise aúa÷ıdaki özel
konularda gündeme gelir.
• Hidrolik Çatlatma
• Rezervuar Kayaçtan kuyuya kum giriúi ve
onun kontrolü
• Perforasyon iúlemleri
• Rezervuar sıkıúmasına ba÷lı olarak geliúen
yüzey seviye çökmesi (özellikle açık
denizde deniz dibi donanımlarını etkileyen
çökmeler).
3.2.1 Hidrolik Çatlatma Yöntemi
Hidrolik çatlatma metodu hedef tabakaya özel
tasarlanmıú enjeksiyon sıvılarının tabakanın çekme
dayanım basıncının üzerinde bir basınçla basılması
sonucu kuyu içinden tabaka derinliklerine do÷ru
bir yırtılmanın oluúturulmasıdır. Bu úekilde oluúan
çatlak muhakkak ki do÷al gözeneklerden binlerce
kat fazla bir geçirgenli÷e sahip olacaktır ve
tabakanın do÷al akıúkanına hızlı bir akıú kanalı
oluúturacaktır. Ancak oluúan çatla÷ın enjeksiyon
sona erdi÷inde içindeki sıvıyı atıp kapanmaması ve
geçirgenli÷ini kaybetmemesi için çatlak içine
“propant” adı verilen yüksek sertlikte taneciklerle
doldurulup onların geri kapanmaya engel olması
sa÷lanır.

ùekil 2. Çamur a÷ırlı÷ı ve kuyu stabilitesi dengesi
(King22 den uyarlama)
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kapanması nasıl önlenir. Yatay ve dikey
kuyularda hangi aralıklarda ve her bir kuyu
için kaç çatlak oluúturulabilir?
• Çok sayıda çatlak oluúturmak için nasıl bir
metod izlenmelidir?
• ve baúka sayamadı÷ımız nedenler.
Bütün bu sorulara verilmesi gereken cevaplar
ancak petrol kaya mekani÷i ilkelerinin kullanılması
ile mümkün olabilir.
Yatay kuyular ve bu kuyularda hidrolik
çatlatma bu eylemlerin yol açtı÷ı jeomekanik
problemler belli ki son on yılın en önemli problemi
olarak görülebilir. Kaya gazı üretiminin olmazsa
olmazı olan hidrolik çatlatmanın kökeninde
kayaçların geçirgenlik özellikleri yatmaktadır.
Akıúkan akıúının sa÷lanması ve üretim için hangi
geçirgenlik de÷erlerinin olması gerekti÷i ùekil 5 te
verilmiútir.
Hidrolik çatlatmalarda göz önüne alınması
gereken jeomekanik ilkeler göz ardı edildi÷inde
ortaya çıkabilecek problemler ve verimsiz
sonuçlardan iki tanesi ùekil 6 ve ùekil 7 de
örneklendirilmiútir.
Hidrolik çatlatma ve jeomekanik ayrıca jeoteral
uygulamalar ve CO2
yeraltı depolama
uygulamalarında
da
yaygın
olarak
kullanılmaktadır. ùekil 8 yeterli sıcaklı÷ı olan
ancak yeterli geçirgenli÷i ve sıvı kapasitesi
olmayan bir jeotermal alanda hidrolik çatlatma
yoluyla ileri jeotermal sistemlerin geliútirilmesini
grafik olarak vermektedir.

Hidrolik formayson çatlatması aúa÷ıdaki dört
amaçla yapılır.
1. Dikey kuyularda kuyu yakın çevresinde
oluúan geçirgenlik azalımını aúmak (ùekil
3)
2. Kuyu üretim kapasitini akıú geometrisini
radyalden do÷rusala dönüútürerek artırmak
3. Üretim sırasında kuyu içine rezervuar
kayaçtan kum geliúini/giriúini azaltmak
4. Kuyudan rezervuara eriúimi artırmak (akıú
alanını büyütmek)
5. Yatay kuyular da kaya gazı ve kaya petrol
üretimini gerçekleútirmek (ùekil 4)
6. Yine düúük geçirgenlikli kumtaúlarından
gaz üretmek

ùekil 3. Dikey Kuyularda Hidrolik Çatlatma ve
Proppant Deste÷i (Abdürrahim43’ den uyarlama)

ùekil 5. Hidrolik çatlatmanin úart
geçirgenlik de÷erleri (King den uyarlama)

oldu÷u

ùekil 4. Yatay kuyu ve hidrolik çatlatma
uygulaması ile kaya gazı üretimi44.
Bütün bu formasyon çatlatmalarında özellikle
dikkat edilmesi gereken noktalar úunlardır:
Oluúan çatlak uzanımı nasıl gerçekleúir:
• Yatay çatlaklar dikey çatlaklar, veya e÷imli
çatlaklar ?
• Dikey çatlaklar ve e÷imli çatlaklar hangi
yöne do÷ru ilerler?
• Yine dikey çatlaklar üretim tabakası içinde
sınırlı mı kalır yoksa komúu tabakalar içine
do÷ru büyür mü?
• Çatlak uzanımı ne kadar olur veya
olmalıdır?
Açılan
çatlakların
geri

ùekil 6. Hidrolik çatlatmada hedef sapması örne÷i.
(Dusseault28’ dan uyarlama)
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•

Rezervuar çökmesi,
yüzeyde seviye
çökmesi
Petrolün ısıl ayrımlı su itimi ile üretilmesi sırasında
geliúen jeomeanik olaylar ayrıntılanacaktır. Isıl
ayrımlı
akıúkan
enjeksiyonu
jeotermal
rezervuarlarda geri enjeksiyon sırasında ve CO2
nun tuzlu su akiferlerine basılması sırasında da
gerçekleúmektedir.
3.3.1 Isıl ayrımlı Akıúkan Enjeksiyonu
ùekil 7. Çoklu hidrolik çatlatma iúlemlerinde hedef
sapması örne÷i. (Dusseault28’ dan uyarlama)

Yüksek sıcaklıktaki bir rezervuara düúük sıcaklıklı
bir akıúkan enjeksiyonu çokça uygulanan bir ileri
üretim yöntemidir. Sözgelimi petrolün su itimi
yoluyla üretim artırımı için derinlerde bulunan ve
bu nedenle yüksek sıcaklık gösteren rezervuarlara
yeryüzünde bulunan düúük sıcaklıklı su
enjeksiyonu bugün artık olgun bir teknoloji olarak
kullanılmaktadır.
Jeotermal rezervuarlarda ısısı alınmıú rezervuar
sularının yüzeyde atılması yerine yeniden
rezervuara geri enjeksiyonu da yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir. Aynı úekilde ileri
jeotermal sistemlerinde de sıcak ancak yeterli su
içermeyen kayalara yüzeyden so÷uk su basımı ile
buradan ısı enerjisi üretimi de geliúen teknolojiler
arasındadır.
Tüm bu sayılan kullanımlarda sıcaklık
farklılı÷ından dolayı oluúan stres yüklenmeleri
kayaçların mekanik davranıúını etkilemektedir. Bu
davranıúları araútırıp yeraltı akıú mekanizmalarının
anlaúılması ve kontrol edilebilmesi için bu ısıl
stress
yüklenmelerinin
bilimsel
düzeyde
araútırılmasına ve kazanılan bilgilerin sahadaki
mühendisin kullanabilece÷i ders kitabı bilgilerine
veya pratik uygulama bilgisine dönüútürülmesi
ihtiyacı vardır.
Bu bölümde bir petrol rezervuarına su
enjeksiyonu yapılırken ortaya çıkan rezervuar
basınç ve stress de÷iúimlerinin teorik bir çalıúması
ayrıntılı anlatılacaktır.

ùekil 8. Hidrolik çatlatma yoluyla ileri Jeotermal
sistem geliútirilmesi.(Gringarten et al42 dan
uyarlama)
3.3 Rezervuar Jeomekani÷i
Yeraltı akıúkan kaynak rezervuarlarına yapılan
akıúkan enjeksiyonu, rezervuardan yapılan akıúkan
üretimi ve rezervuar içinde gerçekleúen akıúkan
yolculu÷u rezervuar mühendisli÷i ilgi alanı olarak
tanımlanabilir. Yeraltı akıúkan kaynaklarının do÷al
kayaçlar içinde nasıl ve hangi yollardan aktı÷ının
güncel olarak hesaplanıp tespiti, içinde bulunulan
úartlar altında ne kadar süre ve miktarda akaca÷ı
hesaplanıp, tahmin edilmesi ve gözlemlerle
do÷rulanması ile üretimi daha verimli hale
getirmek için yapılan müdahelerle akıúın kontrolü
rezervuar
mühendisli÷inin
amacı
olarak
sıralanabilir. Bu anlamda rezervuar jeomekani÷i
olarak da adlandırılabilecek alt alan aúa÷ıda özel
konularda gündeme gelmektedir.
• Petrolü su itimi ile üretebilmek için
kullanılan so÷uk su enjeksiyonuna ba÷lı
stres geliúimi
• Rezervuar kayacının fay ve kırıklarının
tesbiti
• Stres ve sıkıútırılabilme altında üretim
mekanizması

3.3.2 Mathematiksel Model
ùekil.9 da yüksek sıcaklıklı ve petrol içeren bir
rezervuara so÷uk su basılması ile oluúan geometrik
düzeni göstermektedir. Rezervuar silindir úeklinde
varsayılmıú ve rezervuarın merkezinde yer alan
enjeksiyon kuyusunun bütün rezervuar kalınlı÷ı
boyunca yer aldı÷ı varsayılmıútır.
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Region II
k2, φ2, μ2,ct2

3
k rw = SwD

SwD

Region I
k1, φ1, μ1,ct1

and
Sw − Swi
=
1 − Swi − S or

k ro = (1 − SwD )

3

(1)

(2)
Yukarıdaki denklemlerde kullanılan de÷iúkenlerle
bu çalıúmanın di÷er bölümlerinde kullanılan bütün
de÷iúkenler adlar dizini bölümünde tanımlanmıútır.
Her iki ba÷ıl geçirgenlik için de uç-de÷er
geçirgenlikleri 1 (bir) olarak alınmıútır.

rf

Çizelge 2. Hesaplamalarda kullanılan kayaç ve sıvı
özellikleri

41

ùekil 9. øki bölgeli kompozit rezervuar (Ramey )

Rezervuar kalınlı÷ı, ft
Gözeneklilik
Kuyu çapı, ft
Rezervuar geçirgenli÷i, md
Baúlangıç rezervuar basıncı, Pa
Tane yo÷unlu÷u x ısı kapasitesi, Btu/(ft3-0F)
Petrol yo÷unlu÷uxısı kapasitesi, Btu/(ft3-0F)
Su yo÷unlu÷ux ısı kapasitesi, Btu/(ft3-0F)
Young’s modulü sabiti, GPa
Poisson’s oranı sabiti
Kayaç modulü, GPa
Katı faz modulü, GPa
Kayaç ısıl genleúimi, 1/0K
Enjeksiyon debisi, B/D
Baúlangıç su doygunlu÷u
Kalan(residual) petrol doygunlu÷u
Petrol kompressibilitesi, psi-1
Su kompressibilitesi, psi-1
Baúlangıç yatay gerilim, Pa
Petrolün ba÷ıl geçirgenli÷i, kro
Suyun ba÷ıl geçirgenli÷i krw
Petrol akmazlı÷ı (baúlangıç sıcaklıkta), cp
Petrol akmazlı÷ı (enjeksiyon sıcaklı÷ında), cp
Su akmazlı÷ı (baúlangıç sıcaklıkta),cp
Su akmazlı÷ı (enjeksiyon sıcaklı÷ında),cp
Sıcaklık farkı, (T0-Ti) ,0K
Baúlangıç rezervuar sıcaklı÷ı, Ti, 0K
Mikroscopic öteleme verimlili÷i, (Soi-S0r)

Düúük sıcaklıklı su sabit bir debide rezervuara
basılıyor varsayılmıú, rezervuar ise homojen basınç
da÷ılımı açısından sonsuz yarıçapta, ve dura÷an
tuzlu ile akan petrolle doygun varsayılmıútır.
Enjeksiyon suyunun ve akan petrolün akmazlık
de÷erleri yalnızca sıcaklı÷a ba÷lı kabul edilmiútir.
Yine bu modelde rezervuarı çevreleyen tabakalara
ısı kaybı ihmal edilebilir olarak kabul edilmiútir.
Bu verilen varsayımlar matematik modelde
basınç, akıúkan hızı, sıcaklık ve stress yayılım
alanlarının su dalgası da÷ılımına benzer úekilde
yayılan bir simetrik geometri kullanımına olanak
sa÷larlar. Bütün alanlar simetrik oldu÷undan,ısıl
ayrımlı sıvı enjeksiyonundan ötürü kuyu
çevresinde geliúen stress da÷ılımı sonsuz bir matris
merkezinde yer alan bir boú silindir çevresinde
geliúen düzlemsel gerilme problemi olarak
çözülebilir. Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak
geliútirilen kavramsal matematik model yardımı ile
önce so÷uk su enjeksiyonun yol açtı÷ı cephesel
ilerleme problemi olarak tanımlanan sıvı
doygunlu÷u ve sıcaklık da÷ılımları hesaplanmıútır.
Ardından su enjeksiyonun yol açtı÷ı basınç
da÷ılımları hesaplanmıútır. Son olarak da basınç ve
sıcaklık da÷ılımlarının etkileri de dahil edilerek
enjeksiyon kuyusu çevresindeki stres (gerilme)
de÷iúimleri hesaplanmıútır.

25.0
0.2
0.25
20
1.0x106
42.45
23.0
62.35
14.4
0.2
8.0
36.0
5.0x10-5
250.0
0.2
0.9
1x10-5
1x10-6
5x106
(1-SwD)3
SwD3
2
8
0.4
0.25
-100
0
0.7

Enerji ve kütle taúınım denklemleri yarıdo÷rusal hiperbolik kısmi diferansiyel denklemler
olarak ortaya çıkmıú ve bu denklemler yüksek
matematikte
kullanılan
karakteristik-yöntem
yoluyla çözülmüútür. Bu çözüm yönteminin
ayrıntıları Bratvold31 ve Pope32 tarafından iki ayrı
çalıúmada verilmektedir.
Doygunluk da÷ılım çözümleri önce bir
benzeúim-dönüúüm de÷iúkeninin (ȟ) fonksiyonu
olarak hesaplanmıú33, daha sonra ise seçilen bir
boyutsuz zaman ve benzeúim-dönüúüm de÷iúkeni
de÷er çifti için boyutsuz uzaklık ve doygunluk
grafi÷i elde edilmiútir. ùekil 10 de verilen bu
grafikte iki sabit sıcaklık bölgesi ile her bir sıcaklık
bölgesi için iki doygunluk bölgesi ve bunları
izleyen bir sabit doygunluk bölgesi görülmektedir.

3.3.3 Cephesel ilerleme doygunluk ve sıcaklık
de÷erleri
Doygunluk ve sıcaklık de÷erlerinin hesaplanması
Bratvold ve Horne’un30 bir çalıúması üzerine
oturtulmuútur. O nedenle de adı geçen çalıúmada
kullanılan very seti (Çizelge 2) aynen bu çalıúmada
da kullanılmıútır. Petrol ve suyun gözenekli
ortamda iki fazlı akıúları sırasında bu akıúkanların
ba÷ıl geçirgenlik ve sıvı doygunluk de÷erleri
arasındaki ba÷ıntılar aúa÷ıdaki denklemlerle
verilir.
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nedenle aúa÷ıda verilen stres (gerilim) de÷iúim
denklemleri
gerginlik-duyarlı
rezervuarlarda
kullanılmamalıdır.

1

0.8

ε=365
2tDε
0.6

Sw

ΨD =
0.4

α (E / σ h )
p
TR + (1 − β )
σh
1 − 2υ

(5)

1 − 2υ 1
σ Dr =
1 − υ rD2

0.2

0

0

10

20

30

40

50

rD

1

1

rD

³ ψ D rD drD + 1 −

rD

6)

(1 − pn (1, t D ))
2

ùekil 10. Akıú yönünde geliúen doygunluk ve
boyutsuz sıcaklık da÷ılımları33

1 − 2υ 1
σ Dθ = −
1 − υ rD2

3.3.4 Basınç De÷iúim-Dalgaları

rD

Bu verilen doygunluk ve sıcaklık da÷ılımları
hesaplandıktan sonra her bir bölgedeki ba÷ıl
geçirgenlik ve akmazlık de÷erleri belirlenmiú
olmaktadır. Bu de÷erler kullanılarak basınç
da÷ılım denklemleri çözülebilir ve çözüm
denklemleri yine Bratvold and Horne30 tarafından
verilmiútir. Bratvold and Horne30 çözümü ısıl
ayrımlı enjeksiyonun yol açtı÷ı cephesel ilerleme
tipi itim için aúa÷ıdaki basınç da÷ılım
denklemlerini vermektedir.

Yukarıda verilen radyal (ıúınsal) ve te÷etsel gerilim
denklemleri sayısal integral (bütünleúme) yöntemi
ile hesaplanmıútır.

³ψ D rD drD +

1

3.3.6 Radyal (Iúınsal) Gerilim Da÷ılımları
Baúlangıçta hey yerde aynı olan yatay rezervuar
gerilimi aúa÷ıdaki verilen faaliyetlerin her biriyle
bir de÷iúime u÷rar. ølk olarak sondaj kuyusunun
açılması kuyu çeperinde serbest bir yüzey
oluúmasına ve bu nedenle de hem ıúınsal hem de
te÷etsel gerilim da÷ılımlarında de÷iúimlere neden
olur35,38,39. ùekil 6 bir rezervuar matrisi merkezinde
yalnızca sondaj
kuyusunun
yerleútirilmesi
nedeniyle geliúen gerilim yeniden da÷ılımını
göstermektedir. O nedenle ùekil 6 sıcaklık ve akıú
etkilerinin hiçbirini içermemektedir.


p D 2 (rD , t D ) = −

M
r2
E i (− D )  0 ≤ y ≤ y BL ;ϯͿ
2
4t D

r2
y
1
1
p D 1 (rD , t D ) = − E i (− D ) + E i (− BL ) −
ηe
2
4ηe t D
2
M
1
E i (− y BL ) +
2
2

S BL

³

S

f ′′ 1
( − 1)dS
f ′ Fλ

(7)

1 − 2υ
1
ψ D + 1 + (1 − pn (1, t D ))
1 −υ
rD2

;ϰͿ

y BL ≤ y < ∞

Bu denklemler kuyu çevresindeki basınç
da÷ılımını, sıcaklık ve doygunluk etkilerini de
içerecek úekilde hesaplanmasını sa÷larlar.

2.5

2

stresses

σθ

3.3.5 Gerilme (Stres) De÷iúim-Dalgaları
Yukarıdaki bölümlerde ardıúık olarak hesaplana
doygunluk ve basınç da÷ılımları gerilme de÷iúim
denklemlerine dahil edilerek gerilme alanı
hesaplanır. Hesaplanan gerilme alanı ısıl ayrımlı
enjeksiyonun yol açtı÷ı sıcaklık ve gözenekli
ortamda iki fazlı akıúın etkilerini birlikte içerir.
Bir kuyu çevresinde oluúan boyutsuz düzlemselgerilme34,35,36 denklemleri Kocabaú37 tarafından
verilmiútir. Aúa÷ıda yeniden verilen denklemlerde,
do÷rusal genleúme potansiyeli, ȥD, denklemi
gözeneklili÷in gerginli÷e ba÷lı olarak de÷iúti÷ini
varsayarken yukarıda verilen basınç de÷iúim
denklemleri gözeneklili÷i sabit kabul etmektedir. O

1.5

1

σr
0.5

0
0

5

rD

10

15

ùekil 11. Sırf kuyu açılmasının yolaçtı÷ı gerilme
da÷ılımları33.
ùimdi de kuyudan ıúınsal olarak da÷ılacak
úekilde
rezervuar
sıcaklı÷ını
artırdı÷ımızı
düúünelim ve bu ısıtmayı herhangi bir akıúkan
enjeksiyonu
veya
üretimi
yapılmadan
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gerçekleútirdi÷imizi
düúünelim.
O
zaman
rezervuarda oluúacak ıúınsal ve te÷etsel gerilim
da÷ılımları ùekil 12 oldu÷u gibi görünecektir.
ùekil 12 de sıcaklı÷ın gerilim üzerine etkisi sadece
kuyu açılması nedeniyle oluúan etkiyi fark edilmez
kıldı÷ı görülmektedir.

de÷iúimi göz önüne alınmaz. ùekil 14 da görülen
en belirgin özellik kuyu çeperi yakınında ortaya
çıkan önemli ıúınsal gerilim artıúıdır.
4.0

3.0

σr/σh

1.2
1.0

2.0

σr/σh

0.8

1.0

0.6
0.4

0.0
0

0.2

20

40

60

80

rD
0.0
0

10
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50

ùekil 14. Cephesel ötelemenin ıúınúal gerilime
etkisi 33(eú-sıcaklıklı enjeksiyon altında).

60

rD

ùekil 12. So÷uk iç ve sıcak dıú úeklinde iki bölgeli
reservuarda ıúınsal gerilim da÷ılımı33 (akıú olmadan)

Son olarak ısıl ayrımlı enjeksiyon ve cephesel
ilerleme tipi ötelemenin göz önüne alındı÷ı ıúınsal
gerilim da÷ılımı úekil 15 da görülmektedir.
Sıcaklık ayrımı kuyu yakınındaki ıúınsal gerilim
da÷ılım de÷erlerini kısmen azalttı÷ını ancak genel
da÷ılım úeklinde bir de÷iúim oluúturmadı÷ını
gözlemleyebiliriz.
Ancak
sıcaklık
ayrımı
rezervuarın enjeksiyon etkisiyle so÷utulmuú
kısmının ötesinde gerilim alanının yalnızca
de÷erlerini de÷il da÷ılım úeklini de de÷iútirmiútir.

Bir baúka durum ise kuyu açılması, sıcaklık
de÷iúimi ve piston etkili su itimi akıúın oldu÷u
úartlarda gerilim da÷ılımıdır. ùekil 13 de piston
etkili su itimi enjeksiyon úartlarında ısıl ayrımlı
enjeksiyonun düúük sıcaklı÷ının ve enjeksiyonun
neden oldu÷u basınç artıúının zıt etkiler
oluúturdu÷unu görüyoruz. Bu arada basınç artıúının
düúük sıcaklı÷ın etkisini tamamen örtemedi÷i
ancak özellikle kuyu yakın çevresinde çok büyük
gerilim de÷iúimlerine neden oldu÷unu görüyoruz.

3.5
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ùekil 15. Isıl ayrımlı ve cephesel ötelemeli
enjeksiyonun ıúınsal gerilime etkisi33.

rD

ùekil 13. Isıl ayrımlı piston gibi ötelemenin ıúınsal
gerilime etkisi33.

4 SONUÇLAR

Gözenekli ortamda petrolün su itimi ile
ötelenmesi genellikle piston tipi öteleme de÷il de
cephesel ilerleme úeklinde oldu÷u için basıncın
gerilim üzerine etkisinin cephesel ilerleme yöntemi
ile hesaplanması daha gerçekçidir. ùekil 14 eú
sıcaklıkta su enjeksiyonu için cephesel ilerleme
yöntemi ile hesaplanan basınç yükselmesinin yol
açtı÷ı gerilim da÷ılımını göstermektedir. Burada
eúsıcaklık enjeksiyonu varsayıldı÷ı için sıcaklık

Bu alan incelemesi makalesinde kaya mekani÷i
mühendisli÷inin yeniden canlanıúının iki ana
nedeninden biri olan petrol jeomekani÷inin çalıúma
alanları özetlenmiú ve bu alanlar içinde üç önemli
örne÷in (kuyu duraysızlı÷ı, hidrolik çatlatma ve ısıl
ayrımlı enjeksiyon) amaç ve temel kavramaları
sunulmuútur.
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Șe=uç nokta difusivite oranı, M(cto/ctw)
Ȝ=mobilite, md/cp
Ȝoe=uç nokta mobilite (petrol bölgesinde), md/cp
Ȝwe=uç nokta mobilite (su bölgesinde), md/cp
ȝ=akmazlık,cp
ȡ
yo÷unluk, lbm/ft3
ır
ıúınsal düzlem stresi, MMPa
te÷etsel düzlem stresi, MMPa
ıș
baúlangıç yatay stres, MMPa
ıh
ȣ
Poisson oranı
P ve T için kompozite genleúme potansiyeli
ȥ
İ
boyutsuz de÷iúken, qcto/(2ʌȜoeh)

Özellikle belirtilen üç alanın uygulamaları
sadece petrol ve do÷al üretim kuyularında olmayıp
jeotermal üretim ve enjeksiyon ve karbondioksit ve
do÷al gaz depolama kuyuları içinde geçerlidir. O
nedenle konunun yeraltı akıúkan kaynaklar
jeomekani÷i olarak ele alınmasın da fayda vardır.
Yeraltı akıúkan kaynakları jeomekani÷i konularının
üniversiteler ve ArGe laboratuarlarında bilimsel
araútırmalarla çalıúılması bu alana yeni bir ufuk
açmaktadır. Ancak araútırmalardan elde edilen
bilgilerin ders kitabı veya ders notu formatında
yayınlanması da bu ufkun geniúlemesi açısından
önemli olacaktır. Jeomekanik dersinin sondaj,
üretim ve kuyu tamamlama, ve rezervuar
mühendisli÷i
adaylarınca
alınması
saha
uygulamalarının kolayca yapılabilmesi açısından
önem taúımaktadır.

Alt-iúaretler
BL
D
o
oc
oh
t
w
wc
wh
1
2

AD-DøZøNø
C= özgül ısı kapasitesi, (Btu/ (ft3-0F)
c = kompressibilite, psi-1
ct = toplam kompressibilite, = ct(Sw), psi-1
cto=petrol bölgesi toplam compressibilite, , psi-1
-Ei(-x)=Üstel integral,
FȜ= toplam hareketlilik , (Ȝo+Ȝw)/Ȝwe ,boyutsuz
fw=su kısmı akı oranır
h=reservuar kalınlı÷ı, ft
Ks=katı kısım bulk modulü,GPa
Kb=kaya bulk modulü, GPa
k= geçirgenlik, md
kroe=uç nokta petrol ba÷ıl geçirgenli÷i, kro(Swi)
krwe= uç nokta su ba÷ıl geçirgenli÷i, krw(Sor)
M=mobilite oranı, Ȝwc/Ȝoh
p=basınç, psi
pD=boyutsuz basınç, 2ʌȜwe (p - p i) / q
pi=baúlangıç rezervuar basıncı, psi
pn=yatar gerilime oranlı kuyu basıncı
pwD=boyutsuz kuyu basıncı, pD(1,tD)
pw=kuyu basıncı,psi
q=enjeksiyon debisi, bbl/D
r=yarıçap, ft
rD=boyutsuz yarıçap, r/rw
rw=kuyu yarıçapı radius,ft
Sw=su doygunlu÷u
SwD=boyutsuz su doygunlu÷u
Sor=residual (kalan) petrol doygunlu÷u
Swi=baúlangıç su doygunlu÷uTD= dimensionless
temperature, TD=(T-Ti)/(T0-Ti)
To=enjeksiyon sıcaklı÷ı, 0K
Ti=baúlangıç rzervuar sıcaklı÷ı, 0K
t=zaman, gün
tD=boyutsuz zaman, Ȝoet/(ĳctor2w)

Buckley Leveret
boyutsuz
petrol
enjeksiyon sıcaklı÷ında petrol
rezervuar sıcaklı÷ında petrol
toplam
su
enjeksiyon sıcaklı÷ında su
rezervuar sıcaklı÷ında su
süpürülen bölge
süpürülmemiú bölge zone

Üst-iúaretler
'
"

birinci türev
ikinci türev
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Afyonkarahisar ølinin Türkiye jeotermal enerji potansiyelindeki konumu
üzerine güncel veriler
The current data about the status of Afyonkarahisar province in Turkeys
geothermal energy potantial
A. Yıldız, C. Baúaran, & M. Ba÷cı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü ANS Kampüsü Afyonkarahisar

Y. Ulutürk
AFJET, Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim ùirketi Afyonkarahisar

ÖZET: Nüfus artıúı, insanların yüksek hayat standardına duydu÷u aúırı istekle do÷ru orantılı olarak enerji
tüketimi de hızla artıú göstermektedir. 2012 yılında Türkiye’nin yıllık enerji talebi 119.5 milyon TEP olarak
gerçekleúmiú olup, bu enerji talebinin büyük bir bölümü ithal kaynaklardan karúılanmıútır. Türkiye’nin enerji
ihtiyacında dıúa ba÷ımlılı÷ın azaltılması, enerji ihtiyacının çevreye zarar vermeden ve ekonomik yollarla,
yerli kaynaklardan sa÷lanabilmesi için jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaútırılması gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisi olan jeotermal enerji açısından Türkiye önemli bir
potansiyele sahiptir. Ülkemizin teorik jeotermal enerji potansiyeli yaklaúık 31500MWt olup, 2013 yılında, bu
potansiyelin yaklaúık 7000MWt’luk bölümü görünür hale getirilmiútir. Türkiye’nin kurulu jeotermal enerji
üretim kapasitesi 149MWe ve do÷rudan kullanım kapasitesi ise 1812MWt’dur. Afyonkarahisar ilindeki
jeotermal kaynakların büyük bir bölümü Akarçay Havzası içinde yer almakta olup, en önemli jeotermal
alanlar Ömer-Gecek, Gazlıgöl, Hüdai, Heybeli ve øscehisar-Susuz bölgeleridir. Genel olarak tüm bu jeotermal
bölgelerde turizm ve sera yatırımları oldukça fazladır. Di÷er taraftan, Ömer-Gecek ve Hüdai bölgelerinden
elde edilen termal sular merkezi konut ısıtma projelerinde de kullanılmaktadır. Afyonkarahisar ilindeki
jeotermal sular kullanılarak, 23000 konut ve 910.000 m2 sera ısıtılmakta ve 29200 yatak kapasiteli turizm
tesisleri iúletilmektedir. Bölgedeki jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sa÷lanması için,
yatırımların yo÷un oldu÷u bölgelerde su da÷ıtımının tek elden ve kontrollü yapılması, reenjeksiyon
uygulamasının yaygınlaútırılması gerekmektedir.
ABSTRACT: Energy consumption has been growing rapidly due to the population growth and peoples
excessive desire to high living standarts. In 2012, Turkey's annual energy demand is realized as 119.5 million
TOE and a large part of the energy demand is imported from sources. It’s necessary to expand the use of
geothermal energy in order to reduce Turkey’s energy dependency on imported sources and to supply energy
requirement from domestic resources without harming the environment and economically,. In terms of
geothermal energy, as an one of the most important renewable energy sources, Turkey has significant
potential. Estimated geothermal energy potential of Turkey is approximately 31500 MWt and about 7000
MWt of this potential has proven in 2013. Turkey's installed geothermal power generation capacity is 149
MWe and directly use capacity is 1812 MWt. A large part of the geothermal resources in Afyonkarahisar are
located in Akarçay Basin and the most important geothermal fields are Ömer-Gecek, Gazlıgöl, Hüdai,
Heybeli and Iscehisar-Susuz regions. In general, tourism and greenhouse investments are quite high in all
geothermal areas. Otherwise, these thermal waters drilled from Ömer-Gecek and Hüdai areas are also used in
district heating projects. Using the geothermal waters in Afyonkarahisar, 23000 houses and 910.000 m2
greenhouse are heated and the tourism facilities with a capacity of 29.200 beds are operated. The geothermal
waters must be circulated in a controlled manner by a single authority and reinjection applications must be
extended for sustainable usage of resources in areas where investments are intensive.
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l GøRøù

Türkiye’nin önemli jeotermal alanlarından birisi
olan Afyonkarahisar ilinin jeotermal potansiyeli ve
Türkiye jeotermal enerji potansiyeline göre
durumunun
güncel
veriler
ıúı÷ında
de÷erlendirilmesi amacıyla yapılmıútır.

ønsan yaúamında enerji kullanımı önemli bir yer
tutmaktadır. ønsanlar enerjiye sürekli ihtiyaç
duymuúlar ve sahip oldu÷u enerji kaynaklarından
olanakları ölçüsünde yararlanarak bu kaynakları
geliútirmek için sürekli arayıú içerisinde
olmuúlardır. Bir enerji kayna÷ı olan jeotermal
enerji baúlangıçta sadece kaplıca amaçlı
kullanılırken,
günümüzde
geniú
kullanım
olanakları sunan bir enerji türüne dönüúmüútür.
ølk ça÷lardan beri ilkel yollarla sa÷lık amaçlı
olarak yararlanılan do÷al sıcak su kaynakları ilk
defa 1827 yılında øtalya'da asit borik elde etmek
amacıyla de÷erlendirilmiútir. Daha sonra 1904
yılında Larderello (øtalya) yöresinde yine ilk defa
jeotermal buhardan elektrik üretimine baúlanmıú ve
1912 yılında gücü KWe (kilowatt elektrik) olan ilk
turbo jeneratör kurulmuútur. 1930’lu yıllarda ise
jeotermal enerji øzlanda’nın Reykjavik kentinde
ısıtma amacıyla kullanılmaya baúlanmıútır. 1949
yılında Yeni Zelanda Wairakei sahasında turistik
bir otele sıcak su temini amacıyla baúlanan sı÷
sondajlara daha sonra, elektrik elde edebilmek
amacıyla devam edilmiú ve 1954 yılında 200 MWe
elektrik kapasiteli bir santral kurulmuútur. 1960'da
Amerika'da, 1961'de Meksika'da ve 1966'da
Japonya'da santraller kurularak jeotermal enerjinin
kullanımı dünya çapında yayılmıútır.
Petrol rezervinin 40-45 yıl, do÷algaz rezervinin
60-67 yıl, kömür rezervinin 240-250 yıl gibi bir
sürede tükenece÷ini tahmin edilirken fosil yakıtlara
olan ihtiyacın giderek artması ve artan ihtiyaca
karúılık veremeyen sınırlı enerji kaynakları
nedeniyle günümüzde yenilenebilir enerjiye olan
ilgi ve ihtiyaç giderek artmaktadır. Jeotermal
kaynaklar açısından dünyanın ilk 10 ülkesi
arasında bulunan Türkiye’de, konut ve sera
ısıtmacılı÷ı, termal turizm, elektrik ve kuru buz
üretiminde kullanılan jeotermal enerji, fosil yakıt
rezervlerinin giderek azaldı÷ı günümüzde, temiz ve
güvenli bir alternatif enerji niteli÷i taúıması
nedeniyle oldukça önem taúımaktadır. Kömür,
petrol, do÷algaz, bitümlü úist, nükleer enerji
kaynaklarına göre çok daha uzun ömürlü olması,
yok denecek kadar az çevre sorunlarına neden
olması, pratikte beslenme devam ettikçe ve uygun
kullanım koúulları altında jeotermal kaynakların
sınırsız olması gibi nedenler jeotermal enerjinin
önemini oldukça arttırmaktadır. Bu çalıúma

2 JEOTERMAL ENERJøNøN OLUùUMU VE
SINIFLANDIRILMASI
2.1 Jeotermal enerjinin oluúumu
Jeotermal
enerji;
yerkabu÷unun,
çeúitli
derinliklerinde
bulunan
birikmiú
ısının
oluúturdu÷u, sıcaklıkları bölgesel atmosferik
sıcaklıkların üzerinde olan, normal yer altı ve yer
üstü sularına göre daha fazla erimiú mineral, tuz ve
gaz içeren sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir
(Jeotermal, 2007; Koçak, 2009). Bazı alanlarda
bulunan sıcak kuru kayalar da akıúkan
içermemesine ra÷men jeotermal enerji kayna÷ı
olarak kabul edilmektedir.
“Jeotermal Sistem” terimi ise geniú anlamda yer
kabu÷undaki ısı transfer sistemini anlatmak için
kullanılmaktadır (Koçak, 1987). Devirli bir
jeotermal sistem; ısı kayna÷ı, ısıyı taúıyan akıúkan
(beslenme), akıúkanı bünyesinde barındıran
rezervuar kayaç ve ısının kaybını önleyen örtü
kayaç gibi 4 önemli parametreden oluúmaktadır.
Radyoaktif element bozunmaları, ekzotermik
kimyasal tepkimeler, faylanmalar sonucu oluúan
sürtünme enerjisi, faylar ve kırıklar boyunda
magmadan çıkan sıcak gazların akifer içine sızması
gibi jeotermal gradyanı arttıran faktörler ile
birlikte, yer kabu÷unun incelmesine ba÷lı olarak
ma÷ma yükselimi ve genç magmatik sokulumlar
gibi etkenler jeotermal sistem için ısı kaynaklarını
oluúturmaktadır. Bu etkenlere ba÷lı olarak yerin
derinliklerine inildikçe sıcaklık artar (ùahinci,
1987). Kırık ve çatlaklar boyunca yer altına
süzülen meteorik sular derinlerde ısındıktan sonra
yo÷unlukları azalır ve konveksiyonel bir úekilde
yeryüzüne yükselerek gözenekli ve geçirimli olan
rezervuar kayaç içinde birikirler. Bu suların bir
kısmı fay hatları boyunca yükselerek yeryüzüne
ulaúırlar ve jeotermal kaynakları oluútururlar. Üzeri
geçirimsiz bir örtü kaya ile kuúatılan ve ço÷u
zaman yeryüzüne ulaúamayan rezervuar kaya
içerisindeki
jeotermal
akıúkan
sondaj
çalıúmalarıyla yüzeye çıkarılır (ùekil 1).
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ùekil 1. Jeotermal sistem modeli.

2.2 Jeotermal sistemlerin sınıflaması

entalpili ve sıcaklık 150 oC’den fazla ise yüksek
entalpili
jeotermal
sahalar
olarak
adlandırılmaktadır.

Jeotermal sistemlerin ortak özelliklerini baúında
içerdikleri akıúkanın kökeni gelir. Buna göre
jeotermal sistemler magmatik kökenli, fosil
kökenli ve meteorik kökenli akıúkana sahip
sistemler olarak 3 bölüme ayrılmaktadır (ùahinci,
1987).

3
TÜRKøYE’NøN JEOTERMAL ENERJø
POTANSøYELø
3.1 Türkiye’de jeotermal arama faaliyetleri

Ma÷matik kökenli akıúkana sahip sistemlerde,
akıúkanın kökenini magmatik (jüvenil) oldu÷u
varsayılır. Ancak jeotermal sisteme ulaúan
magmatik kökenli akıúkan miktarı %1’den daha
azdır (ùahinci, 1987). Fosil kökenli akıúkana sahip
sistemler ise; jeolojik deviler boyunca çökelen
deniz tortulları içerisinde hapsolan suyun
metamorfizma etkisi ile kaya ve mineralden
atılması ve hazne kaya içerisinde birikmesi olarak
tanımlanır (ùahinci, 1987). Günümüz jeotermal
sistemlerinin çok büyük bir ço÷unlu÷unu ise
Meteorik (devirli) Sistemler oluúturmaktadır. Bu
sistem meteorik suların yer altında ısınıp tekrar
yüzeye eriúmesi úeklinde basitçe tanımlanabilir.

Türkiye’de jeotermal arama faaliyetleri 1960’lı
yıllarda Maden Tetkik Arama (MTA) Genel
Müdürlü÷ü tarafından baúlatılmıútır. 1968 yılında
yüksek sıcaklıklı jeotermal saha olan Kızıldere
Sahası keúfedilmiútir. Orta sıcaklıklı sahalar olarak
de÷erlendirilen Balçova ve Seferihisar Sahaları
1960 ve 70’lerde bulunmuútur. Di÷er yüksek
sıcaklıklı saha, Germencik ve orta sıcaklıklı
sahalar olarak kabul edilen Salavatlı ve Simav
sahaları ise 1980’lerde keúfedilmiútir.
3.2 Türkiye jeotermal
da÷ılımı ve potansiyeli

Jeotermal sistem sınıflandırmasında kullanılan
di÷er bir önemli parametre ise sıcaklıktır. Genel
olarak jeotermal gradyanın kilometrede 10-40 oC
arasında oldu÷u sistemler termal olmayan
sistemler, sıcaklı÷ın kilometrede yaklaúık 70 oC
oldu÷u sistemler semitermal sistemler ve sıcaklı÷ın
termal olmayan alanlardan birkaç kez daha fazla
oldu÷u sistemler ise hipertermal sistemler olarak
tanımlanmaktadır (ùahinci, 1987). Sıcak su ve
buharın egemen oldu÷u bu hipertermal bölgelerde
rezervuar kayaç sıcaklı÷ı 70 oC’den az ise düúük
entalpili, sıcaklık 70-150 oC arasında ise orta

alanlarının

jeolojisi,

Ülkemiz Dünyanın en önemli jeotermal
kuúaklarından birisi olan Alp-Himalaya jeotermal
kuúa÷ı üzerinde yer almakta olup, yüksek
jeotermal potansiyele sahiptir. Genç tektonizma ve
volkanizma etkilerinin yo÷un bir úekilde
gözlendi÷i ülkemizde yaklaúık 1000 adet do÷al
çıkıú halinde sıcak su ve do÷al mineralli su kayna÷ı
bulunmaktadır. Bunlardan 170 adedinin sıcaklı÷ı
40oC’nin üzerindedir. Bu kaynakların % 79’u Batı
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Anadolu’da (Denizli, Aydın, øzmir, Çanakkale,
Afyonkarahisar, Kütahya vb.), % 8,5’i Orta
Anadolu’da, % 7,5’i Marmara Bölgesinde, % 4,5’i
Do÷u Anadolu’da ve % 0,5’i di÷er bölgelerde yer
almaktadır (ùekil 2). Jeotermal kaynaklarımızın %
94’ü düúük ve orta sıcaklıklı olup, do÷rudan
uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi
v.s.) için uygun olup, % 6’sı ise dolaylı
uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için
uygundur (Çizelge 1). Ülkemizin jeotermal ısı
potansiyeli yaklaúık 31.500 MW termal olarak
kabul edilmektedir (Da÷ıstan, 2008). 2013 yılı
itibariyle Türkiye’de bütün keúfedilmiú jeotermal
oluúumlar de÷erlendirilerek Türkiye’nin tahmini

görünür
kapasitesi
yaklaúık
7000MWt
(potansiyelin %22’si) olarak belirlenmiútir
(Anonim, 2013). Genel olarak Türkiye jeotermal
enerji bakımında Avrupa’da birinci, dünyanın ise
yedinci ülkesi konumundadır (Basel et al., 2009).
2013 yılı itibariyle Türkiye’nin kurulu jeotermal
enerji üretim kapasitesi 149MWe ve do÷rudan
kullanım kapasitesi ise 1812MWt’dur (Anonim,
2013). Bu de÷erin 805MWt’u konut ısıtmacılı÷ı
(89443 konut eúde÷eri), 507MWt’u seraların
ısıtılmasında (2.97milyon m2) ve yaklaúık
500MWt’u
ise
balneolojik
uygulamalarda
kullanılmıútır.

ùekil 2. Türkiye’deki önemli jeotermal alanlar (Anonim, 2012).
Çizelge 1. Türkiye’deki yüksek sıcaklıklı jeotermal
sahaların sıcaklık ve tahmini güçleri (Kılıç ve
Kılıç, 2013).

a) Ege Sahil Bölgesi: Seferihisar, Çeúme, Balçova,
Alia÷a, Dikili-Bademli, Edremit, Tuzla ve
Kestanbol
b) Menderes Masifi ve Batı Anadolu Grabenleri:

Jeotermal Saha

Sıcaklık (oC)

Denizli-Kızıldere
Aydın-Germencik
Manisa-Alaúehir
Manisa-Salihli
Çanakkale-Tuzla
Aydın-Salavatlı
Kütahya-Simav
øzmir-Seferihisar
Aydın-Sultanhisar
Aydın-Yılmazköy
øzmir-Balçova
øzmir-Dikili
Afyon-Merkez
TOPLAM

200-242
200-232
213
182
174
171
162
153
145
142
136
130
125

2013 Tahmini
De÷erleri (MWe)
80
130
15
15
80
65
35
35
20
20
5
30
3
553

*Büyük Menderes Grabeni: Aydın-Germencik,
Yılmazköy, ømamköy, Serçeköy, Salavatlı,
Pamukören,
Kızıldere,
Yenice,
Gölemezli
jeotermal alanları.
*Gediz Grabeni: Manisa, Salihli-Kurúunlu,
Caferebeyli ve Sart, Turgutlu-Urganlı, AlaúehirKavaklıdere jeotermal alanları
*Dikili-Bergama Grabeni: Dikili-Kaynarca ve
Bergama jeotermal alanları
*Simav Grabeni: Simav, ùaphane ve GedizAbide jeotermal alanları
c)
øç
Anadolu
Jeotermal
Alanları:
Afyonkarahisar, Kapadokya, Kırúehir, Kozaklı,
Kızılcahamam
d)Do÷u Anadolu Jeotermal Alanları: Nemrut
Kalderası, Erciú-Zilan ve Diyadin

Ülkemizdeki jeotermal alanların da÷ılımı aúa÷ıda
verilmiútir (Serpen et al., 2010):
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e)Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Jeotermal
Alanlar: Erzincan, Çerkeú, Bolu, AdapazarıAkyazı, Bursa, Çekirge-Kükürtlü, Gönen.

ilindeki önemli jeotermal alanların özellikleri
aúa÷ıda verilmiútir.
a)
Ömer-Gecek
jeotermal
sahası:
Afyonkarahisar’ın
20km
kuzeybatısında
Afyonkarahisar-Kütahya
karayolu
üzerinde
bulunan sahada sıcaklıkları 45-125°C arasında
de÷iúen Na-Cl-HCO3 bileúimli termal sular
bulunmaktadır (Ulutürk, 2009). Bölgede önceden
yapılan çalıúmalarda KB-GD yönlü Araplı dere
fayının jeotermal akıúkanı yeryüzüne taúıyan en
yüksek geçirimli bölge (upflow zone) oldu÷u
anlaúılmıútır. Sahada farklı derinliklerde açılmıú 30
adet kuyudan maksimum 700 ton/saat akıúkan
üretilebilmektedir. Bu kuyuların 21’i üretim, 4’ü
reenjeksiyon ve 5’i ise gözlem kuyusu olarak
kullanılmaktadır. Bölgeden üretilen jeotermal
akıúkanların %90’ı reenjekte edilmektedir. ÖmerGecek Bölgesinde reenjekte edilen suyun sıcaklı÷ı
yaklaúık 58oC’dir.

4 AFYONKARAHøSAR øLøNøN JEOTERMAL
ENERJø POTANSøYELø
Afyonkarahisar ili Batı Anadolu’da yer alan en
önemli jeotermal sahalardan biri olmakla birlikte
bölgedeki jeotermal kaynakların oluúumunda,
jeolojik yapının ve tektonik hareketler sonucu
oluúan fay hatlarının etkisi büyüktür. Bölgedeki
jeotermal kaynakların büyük bir bölümü Akarçay
Havzası içinde yer almakta olup, jeotermal
kaynaklar KB-GD do÷rultulu Akúehir-Simav Fay
Sistemi (ASFS)’ne ait fay segmentleri boyunca
yeryüzüne ulaúmaktadır. Bölgedeki jeotermal
kaynaklar genellikle düúük-orta entalpili akıúkanlar
olup il sınırları içinde sıcaklı÷ı 30°C üzerinde
toplam beú adet jeotermal saha bulunmaktadır
(ùekil 3).

Afyon Kocatepe Üniversitesi JeotermalMineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve
Araútırma Merkezi (JUAM) Müdürlü÷ü tarafından
yürütülen çalıúmalar sonucunda Ömer-Gecek
bölgesindeki jeotermal sistemin dar bir alanda
sınırlı kalmadı÷ı ve havzanın güneye ve do÷uya
do÷ru devam etti÷i ve iletken zonun tabanının
1600m’ye kadar ulaútı÷ı belirlenmiútir. Bölgenin
tektonik yapısının bir sonucu olarak havza güneye
ve do÷uya do÷ru derinleúmektedir (Yıldız vd.,
2011a; Erdo÷an vd., 2011). Bölgede AFJET A.ù.
tarafından yapılan sondaj çalıúması da bunu
desteklemektedir.
Bu jeotermal akıúkanının önemli bir bölümü
15.000 adet (1.500.000 m2) konutun ısıtılmasında,
geriye kalan kısmı ise yaklaúık 10000 yatak
kapasiteli termal otellerde (úuan 6000) ve 500.000
m2 jeotermal seralarda kullanılmaktadır. Ayrıca
bölgede AFJET úirketinin çamaúır kurutma ve
elektrik santrali kurulması gibi yatırım planları
bulunmaktadır.

ùekil 3. Afyonkarahisar ili jeotermal alanları.

Afyonkarahisar øli jeotermal alanlarının
lokasyonları ve jeolojik yapıları birbirine benzerlik
göstermektedir. Miyosen yaúlı volkanizma
ürünlerinin yer altındaki uzanımları ve yüksek
jeotermal gradyan bölgede yer alan sular için ısı
kayna÷ıdır.
Paleozoyik
yaúlı
Afyon
metamorfiklerine ait úist-fillit türündeki kayaçlar
genellikle temel kayaç özelli÷i sunarken,
mermerler ve Anadolu karbonat platformuna ait rekristalize kireçtaúları bölgedeki sıcak sular için
rezervuar kayaç özelli÷indedir. Aynı úekilde tüm
bölgelerde Pliyosen-Miyosen yaúlı sedimanter
kayaçlar ve alüvyon örtü kayaç özelli÷i
sunmaktadır. Bölgede yer alan sahaların tamamı
meteorik (devirli) sistemler olup, Afyonkarahisar

b) Gazlıgöl (øhsaniye) jeotermal sahası: Bölge,
Afyonkarahisar’ın
25km
kuzeyinde,
Afyonkarahisar-Eskiúehir karayolu üzerinde yer
almakta olup, kuzeyde øhsaniye ilçesi, do÷uda
Bozhüyük, güneyde Yarımca gibi alanları içine
almaktadır. Paleozoyik birimler içinde sert yapılı
kuvarsitler termal akıúkanın rezervuar kayacını
oluúturmaktadır. Sahadaki en önemli tektonik hat
yaklaúık 5 km uzunlu÷unda, KB-GD ve K-G
yönlü Gazlıgöl fayıdır. Jeotermal gradyanın yüksek
oldu÷u sahada meteorik kökenli sular çatlak ve
kırıklardan
süzülerek
rezervuar
kayaca
ulaúmaktadır. Burada ısınan ve rezervuar-su
arasındaki tepkimelerle kimyasal kompozisyonu
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de÷iúen jeotermal akıúkan fay ve çatlaklar boyunca
yüzeye çıkmaktadır. Ömer-Gecek bölgesinden
farklı olarak bu bölgede sıcaklı÷ı 40-50 °C olan sı÷
zonlar ile, 60-83°C olan geçiú zonundan söz etmek
mümkündür. Mevcut saha içinde derinli÷i 55800m arasında de÷iúen 56 adet kuyudan yaklaúık
266 lt/sn termal su çekilmektedir. Bölgedeki sular
Gazlıgöl ve Yaylaba÷ı bölgelerindeki toplam
19500 yatak kapasiteli termal tesislerde
kullanılmaktadır.
Akan
(2002),
bölgedeki
jeotermal suların Na ve HCO3 bakımından zengin
bir bileúime sahip oldu÷unu belirtmiútir.
Kontrolsüz ve birbirine çok yakın olarak açılan bu
kuyular kuyu tekni÷ine uygun açılmamıútır. Bu
nedenle jeotermal akiferde basınç azalmakta ve
sıcaklık giderek düúmektedir. Açılan bütün kuyular
sa÷lık turizmi amaçlı oldu÷u ve üretilen suyun
reenjeksiyonu yapılamadı÷ı için rezervuar hızla
tüketilmektedir. 2013 yılında bölgede baúlatılan
proje kapsamında Gazlıgöl ve Yaylaba÷ı
bölgelerindeki termal tesislere jeotermal suyun tek
elden verilmesi için, çalıúmalar baúlanmıú olup, söz
konusu proje, bölgedeki jeotermal sistemin
sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem
taúımaktadır.

JUAM Müdürlü÷ü ile Ankara Üniversitesi
Jeofizik Mühendisli÷i Bölümü’nün ortaklaúa
yürüttü÷ü çalıúmalarda, alüvyon örtü altında
Sandıklı Fay sistemine ait olan ve jeotermal
akıúkanın taúınmasını sa÷layan gömülü faylar
belirlenmiútir. Ayrıca Hüdai Kaplıcası yakınlarında
açılan sondajların bölgedeki horstun kenarında
kaldı÷ı ve jeotermal akıúkanı barındıran iletken
zonun tabanının sahanın GD’sundan do÷usuna
do÷ru 1600m’ye kadar uzandı÷ı görülmüútür.
Yapılan çalıúmada jeotermal havzanın GD’ya
do÷ru geniúletilmesinin faydalı olaca÷ı sonucuna
varılmıútır (Yıldız vd., 2012).
Sandıklı jeotermal sahasından elde edilen
jeotermal akıúkanlar 8000 konutun ısıtılmasında,
3500 yatak kapasitesine sahip termal otellerde ve
310.000 m2 jeotermal serada kullanılmaktadır.
d) Heybeli (Bolvadin) jeotermal sahası: Bölge,
Afyonkarahisar’ın 25 km do÷usunda ve
Afyonkarahisar-Konya
karayolu
üzerinde
bulunmaktadır.
Sahadaki
temel
kayaçlar
Paleozoyik yaúlı metamorfitlerdir. Senozoyik yaúlı
konglomera, kumtaúı, kireçtaúı ve marn gibi
sedimanter kayaçlarla andezit ve trakiandezit
bileúimli volkanik kayaçlar sahadaki genç birimleri
oluúturur. Derinlere süzülen meteorik kökenli
sular, ısıtıcı kütle tarafından ısıtıldıktan sonra KBGD do÷rultulu e÷im atımlı faylarla yüzeye kadar
ulaúmaktadır. Bu tektonik hat, önceki çalıúmalarda
Heybeli fay grubu olarak isimlendirilmiútir. Sahada
yaklaúık 250m derinliklerde açılmıú 9 adet sondaj
kuyusundan 189 lt/sn akıúkan üretilmekte ve
genellikle düúük entalpili (35-60ºC), Na-Ca-HCO3SO4 bileúimli akıúkan elde edilmektedir. (Baúaran
vd., 2012). Bölgede øller Bankası ve özel
kuruluúlar tarafından yapılan çalıúmalarda ikinci
rezervuarın varlı÷ından söz edilmiú ve kuyuların
derin açılması tavsiye edilmiútir.

MTA Genel Müdürlü÷ü tarafından yapılan
çalıúmalarda bölgenin bazı kesimlerinde 9001500m arasındaki derinliklerde düúük özdirençli
alanlar belirlenmiú olup, bu alanların derin
jeotermal yapıyı araútırmaya uygun jeofizik
yöntemlerle araútırılması önerilmiútir.
c) Hüdai (Sandıklı) jeotermal sahası: Hüdai
jeotermal
sahası
Afyonkarahisar’a
60km,
Sandıklı’ya ise 15 km mesafede olup, sahada
temeldeki metamorfik kayaçlardan kuvarsitler
ikincil permeabiliteleri nedeniyle önemli bir
rezervuar kayaç özelli÷i göstermektedir. Akan vd.
(2008)’e göre, inceleme alanında Mesozoyik yaúlı
Derealanı úisti ve Neojen yaúlı Sandıklı
Formasyonuna ait volkanik kayaçların düúük
geçirimlili÷e sahip olmasından dolayı bölgedeki
jeotermal sistem için uygun bir örtü kayaç özelli÷i
göstermektedirler. Ancak bölgedeki hidrotermal
sistem, rezervuar kayaçlarının yüzeyde yer aldı÷ı
ve örtü kayacın bulunmadı÷ı bir horstun kenarında
yer almaktadır (Yıldız vd., 2012). Sahada
derinlikleri 49-1232 m arasında de÷iúen 26 tane
sıcak su kuyusu açılmıútır. Kuyulardan elde edilen
suların sıcaklı÷ı 66.8-80 ºC, EC’si 2050-2340
(μS/cm) ve pH’ı 6.52-6.91 arasında de÷iúmektedir.
Bölgede yapılan çalıúmalarda sıcak suların aynı
kökenli oldukları, dolayısı ile aynı rezervuardan
geldikleri belirlenmiútir (Akan ve Süer, 2008).

JUAM Müdürlü÷ü ile Ankara Üniversitesi
Jeofizik Mühendisli÷i Bölümü’nün ortaklaúa
yürüttü÷ü çalıúmalarda, jeotermal akıúkanı
barındırdı÷ı düúünülen üç farklı iletken zon
belirlenmiútir. Heybeli Kaplıcası’nın bulundu÷u
iletken zon yaklaúık 2km geniúli÷inde ve 1600m
derinli÷indedir. Çalıúmalar sonucunda bölgede
açılacak derin sondajlarla kaplıcanın bulundu÷u
havzanın geliútirilmesi gerekti÷i ve belirlenen 3
iletken zonda detaylı çalıúmaların yapılması
gerekti÷i ifade edilmiútir (Yıldız vd., 2011b).
Bölgeden elde edilen jeotermal akıúkan 200
yatak kapasiteli Heybeli Termal Kaplıcası ile
100.000 m2 jeotermal serada kullanılmaktadır.
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e) øscehisar-Susuz jeotermal alanı: Saha
Afyonkarahisar’ın
25
km
kuzeyinde
Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup,
Afyonkarahisar’ın yeni jeotermal sahasıdır.
Sahanın temelini Paleozoyik yaúlı Afyon
metamorfitleri
oluúturmaktadır.
Formasyon,
Çobanlar úisti ve øscehisar mermerlerinden
meydana gelir. Orta-Üst Miyosen yaúlı Seydiler
tüfü metamorfik kayaçların üzerine uyumsuzlukla
gelmektedir. Tortul tabakalar úeklindeki Seydiler
diyatomiti tüfle ardalanmalı olarak bulunur.
Çalıúmaya konu olan Üst Miyosen yaúlı A÷ın
andeziti, Seydiler tüfü üzerinde yer almaktadır.
ønceleme alanının en genç birimi ise alüvyondur.
Bu sahadaki jeotermal ve mineralli su kuyuları
øscehisar ilçesinde açılmıútır. Bölgede özel
úirketlerin maden suyu, sera ve turizm tesisleri
kurma çalıúmaları devam etmektedir.

bölgelerde Pliyosen-Miyosen yaúlı sedimanter
kayaçlar ve alüvyon örtü kayaç özelli÷i
sunmaktadır. Bölgede yer alan sahaların tamamı
meteorik (devirli) sistemlerdir.
Ömer-Gecek, Gazlıgöl, Hüdai, Heybeli ve
øscehisar-Susuz bölgeleri Afyonkarahisar ilinin en
önemli jeotermal alanlarıdır. Bunlardan øscehisarSusuz bölgesi haricindeki di÷er dört bölgede
jeotermal yatırımlar oldukça fazladır. Ömer-Gecek
ve Hüdai bölgeleri merkezi konut ısıtılması
uygulamalarıyla ön plana çıkarken, dört bölgede de
turizm tesisleri ve jeotermal sera yatırımları dikkati
çekmektedir.
Ömer-Gecek Bölgesinde AFJET A.ù. tarafından
3MWe kapasitesinde santral kurma çalıúmaları
devam etmektedir. øscehisar-Susuz Bölgesi’nde
maden suyu, sera ve turizm tesisi kurmak için özel
úirketlerin
faaliyetleri
bulunmaktadır.
Afyonkarahisar ilindeki jeotermal kaynakların
sürdürülebilir kullanımını sa÷lamak için, yatırımın
yo÷un oldu÷u bölgelerdeki jeotermal su
da÷ıtımının tek elden ve kontrollü bir biçimde
yapılması
ve
reenjeksiyon
uygulamasının
yaygınlaútırılması
gerekmektedir.
Ayrıca
Afyonkarahisar ilinin jeotermal potansiyelinin
gerçek anlamda belirlenebilmesi için, mevcut
jeotermal alanlar merkez kabul edilecek úekilde
oluúturulacak bir çalıúma programıyla Akarçay
Havzasının jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik
özelliklerinin detaylı bir biçimde araútırılması
büyük önem taúımaktadır.

5 SONUÇLAR VE ÖNERøLER
Ülkemizde bugüne kadar 100 civarında sıcak su ve
do÷al mineralli su kayna÷ı bulunmakta olup,
bunların 170 tanesinin sıcaklı÷ı 40oC’nin
üzerindedir. Bu kaynakların %79’u Batı
Anadolu’da, %8,5’i Orta Anadolu’da, %7,5’i
Marmara Bölgesi’nde, %4,5’i Do÷u Anadolu’da ve
%0,5’i di÷er bölgelerde bulunmaktadır. Ülkemiz
zengin bir jeotermal potansiyele sahiptir. Bu
potansiyel yaklaúık 31.500 MW olup, bu
potansiyelin yaklaúık 7000MWt’luk (%22) bölümü
görünür hale getirilmiútir. 2013 yılı itibariyle
Türkiye’nin kurulu jeotermal enerji üretim
kapasitesi 149MWe ve do÷rudan kullanım
kapasitesi ise 1812MWt’dur. Bu de÷erin
805MWt’u konut ısıtmacılı÷ı (89443 konut
eúde÷eri), 507MWt’u seraların ısıtılmasında
(2.97milyon m2) ve yaklaúık 500MWt’u ise
balneolojik uygulamalarda de÷erlendirilmiútir.
Türkiye’de jeotermal enerji kullanımıyla paralel
olarak, 2023 yılına kadar jeotermal enerji kurulu
güç 600MWe’ye çıkması beklenmektedir.

6 KAYNAKLAR
Akan, B., 2002. Afyon Ömer-Gecek Su Akiferi Hidrojeolojik
Modeli, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Hidrojeoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, 90s. Ankara.
Akan, B. ve Süer, S., 2008. Afyonkarahisar ilinde yer alan
jeotermal sahaların incelenmesi. Termal ve Maden Suları
Konferansı Bildiriler Kitabı, 92-100, Afyonkarahisar.
Anonim, 2012. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli.
http://www.mta.gov.tr
Anonim, 2013. 2014 yılı bütçe sunumu. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlı÷ı, Strateji Geliútirme Daire
Baúkanlı÷ı, 106s, Ankara.
Basel, E.D.K., Serpen, U. and Satman, A., 2009. Assesment
of Turkey Geothermal Resources. 34th Workshop on
Geothermal Reservoir Engineering, Standford, California.
Baúaran, C., Gökgöz, A., Yıldız, A., Ba÷cı, M., ve Ulutürk,
Y., 2012. The Comparison of Hydrogeochemical
Properties in Ömer-Gecek and Heybeli (Afyonkarahisar)
Geothermal Waters, International Earth Science
Colloquium on the Aegean Region Bildiriler Kitabı, 223,
øzmir.
Da÷ıstan, H., 2008. Yenilenebilir enerji ve jeotermal
kaynaklarımız. Termal ve Maden Suları Konferansı
Bildiriler Kitabı, 11-23, Afyonkarahisar.

Afyonkarahisar ilindeki jeotermal kaynakların
büyük bir bölümü Akarçay Havzası içinde yer
almakta olup, jeotermal kaynaklar KB-GD
do÷rultulu Akúehir-Simav Fay Sistemi (ASFS)’ne
ait
fay segmentleri
boyunca
yeryüzüne
ulaúmaktadır.
Paleozoyik
yaúlı
Afyon
metamorfiklerine ait úist-fillit türündeki kayaçlar
genellikle temel kayaç özelli÷i sunmakta,
mermerler ve Anadolu karbonat platformuna ait rekristalize kireçtaúları bölgedeki sıcak sular için
rezervuar kayaç özelli÷indedir. Aynı úekilde tüm

79

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

ùahinci, A., 1987, Jeotermal Sistemler ve Jeokimyasal
Özellikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.
MM/JEO-87 EY 124, øzmir.
Ulutürk, Y., 2009. Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) dolayının
jeolojisi ve suların kökensel yorumu. Doktora Tezi,
Süleyman Demirel University, 180s. Isparta.
Yıldız, A., Candansayar, M.E., Ba÷cı, M., Türker, E.,
Ulutürk, Y., Gökgöz, A., Erdo÷an, E., Baúaran, C., ve
Çonkar, F.E., 2011a. Afyonkarahisar ilinin jeotermal
potansiyelinin araútırılması. AKÜ BAPK Projesi, 146s,
Afyonkarahisar.
Yıldız, A., Candansayar, M.E., Ba÷cı, M., Türker, E.,
Erdo÷an, E., Baúaran, C., ve Çonkar, F.E., 2011b.
Afyonkarahisar ili, De÷irmendere ve Gözsüzlü Köyleri ile
Çobanlar ilçesi arasında kalan bölgede yapılan jeotermal
alan ön etüt raporu. AKÜ Döner Sermaye Projesi, 52s,
Afyonkarahisar.
Yıldız, A., Candansayar, M.E., Ba÷cı, M., Erdo÷an, E.,
Baúaran, C., ve Çonkar, F.E., 2012.
HASPAK Tarım
Gıda ve Paketleme Hiz. San. Tic. Ltd. ùti’ne ait
Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinde Bulunan Ruhsatlı
Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle
Araútırılması, AKÜ Döner Sermaye Projesi, 44s,
Afyonkarahisar.

Erdo÷an, E., Yıldız, A., Candansayar, M.E., Ba÷cı, M.,
Baúaran, C., Ulutürk, Y., Türker, E., Çonkar, F., 2011.
Ömer-Gecek havzasının (Afyonkarahisar) jeotermal
yapısının manyetotellürik ve do÷ru-akım özdirenç
yöntemleri ile belirlenmesi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Özleri Kitabı, s.105-106, Ankara.
Jeotermal, 2007. Jeotermal kaynaklar ve do÷al mineralli sular
kanunu. 13s, Ankara.
Kılıç, F.Ç. ve Kılıç M.K., 2013. Jeotermal enerji ve Türkiye.
Mühendis ve Makina, 54-639, 45-56.
Koçak, A. 1987. Jeotermal Sistemler ve Hidrolojik
Modelleme. Ulusal I. Hidrojeoloji Sempozyumu, 29-36,
Ankara.
Koçak, A., 2009. Jeotermal sistemler ve detay jeotermal etüt
çalıúmaları. T.M.M.O.B. Jeoloji Müh. Odası Jeotermal
Kaynaklar ve Do÷al Mineralli Sular E÷itim Semineri,
71s, Ankara.Satman, A., 2007. Türkiye’nin jeotermal
enerji potansiyeli. Jeotermal Enerji Semineri, 157-172,
Ankara.
Serpen, Ü., Aksoy, N. ve Öngür, N., 2010. 2010 present
status of geothermal energy in Turkey. Proocedings,
Thirty Fifth Workshop on Geothermal Reservoir
Engineering, 7p., USA.

80

2. BÖLÜM
2. CHAPTER

KAYA MEKANİĞİ TESTLERİ
ROCK MECHANIC TESTS

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani÷i Sempozyumu / ROCKMEC’2014-XIth Regional Rock Mechanics Symposium, Afyonkarahisar , Turkey

Schmidt çekici sertli÷i ile P dalga hızı ve tek eksenli basınç dayanımı
arasındaki iliúkilerin araútırılması
Investigation of the relationship of Schmidt Hammer hardness with P–wave
velocity and uniaxial compressive strength
K. Karaman & A.Kesimal
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, Trabzon

ÖZET: Bu çalıúmanın amacı Schmidt çekici sertlik de÷erleri (SÇS) ile tek eksenli basınç dayanımı (TEBD),
P–dalga hızı (PDH) ve PDH/TEBD oranı arasında istatistiksel iliúki kurmaktır. Bu amaçla 29’u magmatik, 8’i
metamorfik ve 10’u tortul olmak üzere toplam 47 farklı kayaç örneklenmiú ve deneye tabi tutulmuútur. SÇS
deneyleri literatürde en çok kabul gören Schmidt çekici yöntemlerine(SÇSISRM ve SÇSASTM) göre yapılmıútır.
Korelâsyon analizleri SÇS ile TEBD, PDH ve PDH/TEBD oranı arasında güçlü iliúkiler oldu÷unu iúaret
etmektedir. Bu iliúkiler SPSS analizlerine göre % 95 güven aralı÷ında anlamlıdır. Bu çalıúma ayrıca
PDH/TEBD oranının SÇS de÷erine ba÷ımlı olabilece÷ini göstermiútir.
ABSTRACT: The main objective of this study is to establish statistical relationships between Schmidt
hammer rebound values (R) and uniaxial compressive strength (UCS), P–wave velocity (UPV) and, the ratio
of UPV/UCS. For this purpose, forty seven rock types were sampled and tested, 29 of which were igneous, 8
were metamorphic, and 10 were sedimentary. R values were found based on the two most accepted Schmidt
hammer testing methods (RISRM and RASTM) in the literature. The result of the correlation analysis indicated a
strong relation between R and UCS, UPV and, UPV/UCS ratio. These relations are statistically significant
according to the SPSS analyses with 95% confidence level. This study also revealed that the ratio of
UPV/UCS would be R dependent for rocks.
durumunun belirlenmesi (Karpuz&Pasamehmetoglu,
1997; Gokceoglu&Aksoy, 2000) ve tünel açma
makinasının performansı (Poole & Farmer,
1978;Bilginvd., 1990) gibi birçok uygulamada
baúarılı bir úekilde uygulanmıútır.
Schmidt çekici geri tepme sayısını etkileyen
baúlıca faktörler; kullanılan çekiç tipi (N, L vb.), test
edilen kayacın ayrıúma
durumu,
kayacın
yüzeyindeki pürüzlülükler, çekicin kalibrasyonu,
örnek boyutu, uygulanan ölçme ve ölçüleri
de÷erlendirme yöntemidir (Goktan&Ayday, 1993;
ISRM, 2007; Aydın, 2009; Karamanvd., 2011). Test
yöntemi SÇS de÷erini etkileyen önemli faktörlerden
biri oldu÷undan, bu nedenle bu çalıúmada literatürde
en çok kullanılan iki yönteme (ASTM, 2004; ISRM,
2007) göre deneyler yapılmıútır. Yukarıda
bahsedildi÷i gibi Schmidt çekici yaygın olarak
TEBD, daha az oranda da PDH tahmininde
kullanılmıútır.
Ancak,literatürdeSÇS
de÷erinin

1 GøRøù
ølk olarak beton sertli÷inin belirlenmesinde
kullanılan Schmidt çekici (Schmidt, 1951), pratik ve
taúınabilir olmasının yanında, ucuz ve hızlı test
olana÷ı sundu÷undan dolayı 1960’lı yılların
baúından günümüze kadar, kayaçların TEBD
tahmininde sıklıkla kullanılmaktadır (Deere&Miller,
1966; Singh vd., 1983; Gökçeo÷lu, 1996;Kahraman,
2001; Yılmaz & Sendir, 2002; Yaúar & Erdo÷an,
2004; Aydın &Basu, 2005;Fener vd. 2005;
Büyüksa÷ıú& Göktan, 2007; Ya÷ız, 2009; Bruno
vd., 2013). Bununla birlikte, kayaçların SÇS
de÷erleri ile PDH de÷erleri arasındaki iliúki daha az
oranda araútırılmıútır (Ya÷ız, 2009; Sharma
vd.,2011; Khandelwal, 2013). Bunların dıúında
Schmidt
çekici,kaya
kütlesi
kazılabilirlik
sınıflaması(Karpuz, 1990), kayaçların ayrıúma

83

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

PDH/TEBD oranı ile iliúkisine yönelik herhangi bir
çalıúmaya rastlanmamıútır. Bu çalıúmada, ISRM
(SÇSISRM) ve ASTM (SÇSASTM) tarafından önerilen
yönteme göre bulunan SÇS ile TEBD, PDH ve
PDH/TEBD oranı arasında korelasyon analizlerinin
yapılması amaçlanmıútır.

çekici sertlik deneyinde kullanılmıútır. Deneylerde
kullanılan kayaç isimleri ve ortalama de÷erler
Çizelge 1’de verilmiútir.
3 BULGULAR VE øRDELEME

2 DENEYSEL ÇALIùMALAR

3.1
Kayaçların
sınıflandırılması

Bu çalıúmada, 29 magmatik, 10 tortul ve 8
metamorfik olmak üzere toplam 47 farklı kayaç
üzerinde çalıúılmıútır. ølk 37 kayaç Trabzon Çambaúı
tünelinden alınmıútır. Kayaçların isimleri, jeolojik
kökenleri ve alındı÷ı örnek noktalarına/bölgelerine
ait bilgiler Çizelge 1’de yer almaktadır. Karot
örneklerinin alınabilmesi için, arazide her blok
örne÷inin makroskopik incelemeleri yapılarak
çatlak, kırık ve ayrıúma gibi olumsuzluklar
giderilmeye çalıúılmıútır. Laboratuarda karot alma
ve düzeltme makineleri deney örneklerinin
hazırlanması için kullanılmıútır.
TEBD ve PDH deneyleri ISRM (2007), SÇS
deneyleri ise hem ISRM (2007) hem de ASTM
(2001) tarafından önerilen yöntemlere göre
yapılmıútır. TEBD deneylerinde boy/çap (L/D) oranı
2.5 olan NX (54.7 mm) çaplı karot örnekleri
kullanılmıútır. TEBD deneylerinden önce aynı
karotlar üzerinde PDH deneyleri yapılmıútır.
Deneylerde kullanılan karotların uçları zımpara ile
parlatılmıú ve probların temas edece÷i yüzeylerin
düzgün olması sa÷lanmıútır. ønce bir vazelin tabaka
probların temas edece÷i karotların uç kısımlarına iyi
bir iletim sa÷lanması için sürülmüútür. P dalga hızı,
verici ve alıcı arasındaki mesafenin (örnek boyu)
geçiú süresine oranı ile elde edilmiútir. L–tip
Schmidt çekici (düúey konumda) karot örneklerinin
sertlik de÷erlerini bulmada kullanılmıútır. ISRM
(2007) tarafından tanımlandı÷ı gibi yaklaúık a÷ırlı÷ı
20–23 kg olan V úekilli çelik karot beúi÷i deney için
kullanılmıútır. Deney esnasında örneklerinin kırık
içermemesi ve temiz olmasına dikkat edilmiútir.
Schmidt çekicinin belirli aralıklarla kalibrasyon örsü
ile kontrolü yapılmıútır. Zayıflık düzlemi veya
içerdi÷i kırık zonlardan dolayı örnek yenildi÷inde
sonuçlar çıkarılarak ortalamaya dahil edilmemiútir.
Her kayaç grubu için 5 adet karot örne÷i TEBD ve
PDH deneylerinde, 4 adet karot örne÷i ise Schmidt

SÇSISRM ve SÇSASTM de÷erlerine göre kaya sınıfı
ISRM (1978), TEBD de÷erlerine göre kaya sınıfı
Deere & Miller (1966) ve PDH de÷erlerine göre
kaya tanımlaması Anon (1979) tarafından önerilen
yöntemlere göre de÷erlendirilmiútir (Çizelge 2).
“Yumuúak” kaya sınıfı dıúındaki tüm sınıflamaları
(az yumuúak–çok sert) temsil eden kayaçların bu
çalıúmada kullanıldı÷ı ortaya çıkmaktadır. Genel
olarak kayaçların “az sert” ve “sert” sınıfında yer
aldı÷ı, ayrıca SÇSISRM ve SÇSASTM de÷erlerinin bu
iki sınıf arasında küçük farklılıklara sahip oldu÷u
Çizelge 2’den anlaúılmaktadır. Bu farklılı÷ın nedeni;
ISRM (2007) yöntemi, 20 farklı noktadan okuma
yapılması ve en yüksek 10 de÷erin ortalamasını SÇS
de÷eri olarak alınmasını önermektedir. ASTM
(2001) tarafından önerilen yönteme göre; 10 ayrı
noktaya yapılan okuma de÷erlerinin ortalaması
alınarak, ortalamanın 7 birim üzerinde ve altındaki
de÷erler iptal edilir ve geriye kalanların ortalaması
SÇS de÷eri olarak alınmaktadır.
Deere & Miller (1966) tarafından önerilen TEBD
dayanım sınıflamasına göre; bütün dayanım sınıfını
temsil eden kayaçların kullanıldı÷ı anlaúılmaktadır.
Ancak, söz konusu kayaçların yaklaúık % 83’ü “orta
dayanımlı” ve “yüksek dayanımlı” sınıfında yer
almaktadır. “Çok düúük dayanımlı” kaya sınıfında
yer alan kayaçları tortul kayaçlar (kumlu ve
biyomikritik kireçtaúları) oluúturmaktadır (Karaman
&Kesimal, 2013).
Anon (1979) tarafından önerilen P dalga hızı
sınıflamasına göre ise; kayaçların büyük ço÷unlu÷u
(%76.5’inin) “yüksek hız” ve “çok yüksek hız”
sınıfına
dahil
olmuútur.“Çok
düúük
hız”
sınıflamasında sadece biyomikritik kireçtaúlarının
bulundu÷u Çizelge 2’den anlaúılmaktadır. TEBD
sınıflamasında oldu÷u gibi kayaçların tüm sınıfları
temsil etti÷i görülmüútür.
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Çizelge 1 Örnek noktaları kaya sınıfı ve ortalama deney sonuçları
Kayaç
kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Örnek
noktaları
km-0+495.10
km-0+702.00
km-0+919.00
km-1+110.00
km-1+325.00
km-1+675.00
km-1+813.80
km-2+473.00
km-2+677.00
km-3+005.00
km-3+310.00
km-3+580.00
km-3+743.00
km-3+901.00
km-4+090.00
km-4+300.00
km-4+427.00
km-4+572.00
km-4+772.00
km-4+874.00
km-4+950.00
km-5+052.00
km-5+235.00
km-5+350.00
km-5+545.30
km-5+690.00
km-5+857.50
km-6+005.00
km-6+171.00
km-6+300.00
km-6+400.00
km-6+403.00
km-6+560.00
km-6+725.00
km-6+873.00
km-6+994.00
km-7+119.80
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Giresun
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon

Kayaç adı

Kaya sınıfı

Bazalt
Metabazalt
Metabazalt
Metabazalt
Metabazalt
Bazalt
Bazalt
Bazalt
Metabazalt
Metabazalt
Metabazalt
Metabazalt
Bazalt
Bazalt
Dasit
Bazalt
Dasit
Dasit
Dasit
Dasit
Kireçtaúı
Kireçtaúı
Bazalt
Kireçtaúı
Kireçtaúı
Bazalt
Volkanik breú
Kireçtaúı
Bazalt+dasit
Bazalt
Dasit
Dasit
Bazalt
Dasit
Dasit
Dasit
Dasit
Andezit
Silisli andezit
Bazalt
Granit
Dasit
Biyomikritik kireçtaúı-1
Biyomikritik kireçtaúı-2
Biyomikritik kireçtaúı-3
Biyomikritik kireçtaúı-4
Kumlu kireçtaúı

Magmatik
Metamorfik
Metamorfik
Metamorfik
Metamorfik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Metamorfik
Metamorfik
Metamorfik
Metamorfik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Tortul
Tortul
Magmatik
Tortul
Tortul
Magmatik
Magmatik
Tortul
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Magmatik
Tortul
Tortul
Tortul
Tortul
Tortul
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TEBD
(MPa)
197
158
66
146
133
95
115.3
152.4
96
111
71
81
75
34
61
87
61
72
65.5
56
117
92
100
91
75
77
41
120
94
125
68
66
107
132
87
110
90
173
134.5
86
215
111
11.6
18.9
8.5
7.7
22.5

PDH
(m/s)
5855
5009
3944
4864
4800
4467
5239
4605
4172
4389
4223
4325
4576
2985
4534
5031
4129
4356
4226
4052
4968
4340
5310
4836
3382
4435
4182
5366
3983
4934
3956
3943
5602
4968
4336
4648
4356
5000
4716
4475
6234
4730
1993
1817
2009
1397
2731

SÇSISRM

SÇSASTM

62.1
53.6
46.4
53.1
48.9
40.6
54.1
55.9
39.9
43.7
43.6
46.9
41.5
33.7
33
36.9
33.5
43.2
31.5
30.5
39.5
37.4
46.6
35.3
37.6
42.6
28.7
49.5
49.5
48.1
36.9
38.7
40.6
53.5
46.1
49.7
44
54.2
52.9
45.6
67.1
47
15.5
17.2
15.4
13.5
31

60.4
52.5
45.6
51.4
47.2
38
52.8
54.7
36
42.2
41.8
46.5
39.9
32.5
32.9
35.7
32.1
40.3
30.5
29.6
37.7
35.8
45.7
33.9
36
41.8
26
48.2
47.7
46.1
35.6
36.5
37.9
52
45.1
47
42.4
52.1
52.2
42
64.4
46.6
11.4
15.6
12.1
11.1
25
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Çizelge 2. Kayaçların SÇS (ISRM, 1978), TEBD (Deere&Miller, 1966) ve PDH (Anon, 1979) de÷erlerine
göre sınıflandırılması
R

Kaya sınıfı

0 – 10

Yumuúak

SÇSISRM
(F)

SÇSASTM
(F)

TEBD
(MPa)

Kaya sınıfı

F

PDH
(km/s)

Tanımlama

F

–

–

1 – 25

Çok düúük dayanımlı

5

<2.5

Çok düúük hız

4
3

10 – 20

Az yumuúak

4

4

25 – 50

Düúük dayanımlı

2

2.5–3.5

Düúük hız

20 – 40

Az sert

15

18

50 – 100

Orta dayanımlı

22

3.5–4

Orta hız

4

40 – 50

Sert

19

16

100 – 200

Yüksek dayanımlı

17

4–5

Yüksek hız

27

> 200

Çok yüksek dayanımlı

1

>5

Çok yüksek hız

9

50 – 60
> 60

Oldukça sert

7

7

Çok sert

2

2

F: Frekans (örnek sayısı)

3.2 Verilerin korelasyon analizleri
SÇSISRM ve SÇSASTM ile TEBD, PDH ve
PDH/TEBD oranı arasında korelasyon analizleri
SPSS v.17 istatistik analiz programı ile yapılmıútır
(ùekil 1, 2 ve 3). SÇSISRM ve SÇSASTM de÷erleri
arttıkça TEBD ve PDH de÷erlerinin arttı÷ı ve
parametreler arasında güçlü korelasyon katsayısının
elde edildi÷i (r0.89)görülmüútür (ùekil 1 ve ùekil
2). Parametreler arasında elde edilen korelasyon
katsayı de÷erleri birbirine oldukça yakın çıkmıútır.
240

240

r = 0.95

220

200

200

180

180

160

160

140

140

TEBD (MPa)

TEBD (MPa)

220

SÇSISRM ve SÇSASTM ile TEBD ve PDH arasındaki
korelasyonların %95 güven aralı÷ında ve 0.000
anlamlılık
düzeyinde
anlamlı
oldukları
belirlenmiútir.Bu çalıúmadan elde edilen sonuçlar
literatürle uyumlu çıkmıútır.Yılmaz & Sendir,
(2002), Yaúar & Erdo÷an, (2004), Fener vd. (2005)
ve Ya÷ız, (2009) SÇS ve TEBD arasında oldukça
yüksek iliúkiler bulmuúlardır. Ya÷ız (2009), Sharma
vd. (2011) ve Khandelwal (2013) ise SÇS ve PDH
arasında
yüksek
korelasyon
katsayılarıelde
etmiúlerdir.

120
100
80

120
100
80

60

60

40

40

20

(a)

0

r = 0.96

20

(b)

0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

SÇSISRM

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

SÇSASTM

ùekil 1. SÇSISRMile TEBD (a)SÇSASTM ile TEBD(b) arasındaki iliúki
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7000

7000

r = 0.89

r = 0.90
6000

5000

5000

PDH (m/s)

PDH (m/s)

6000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

(a)
1000

(b)
1000

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

SÇSISRM

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

SÇSASTM

ùekil 2. SÇSISRMile PDH (a) SÇSASTM ile PDH (b) arasındaki iliúki
yataydır. Di÷er bir ifadeyle her bir sınıf aralı÷ı için
e÷ilim çizgisinin e÷imi farklı olmaktadır.
SÇS de÷erine göre belirlenen kaya sınıfı “az
yumuúak”tan “çok sert”e de÷iúirken, en yüksek ve
en düúük PDH/TEBD oranı arasındaki fark belirgin
ölçüde azalmaktadır. Söz konusu farklar, “az
yumuúak” kaya sınıfı için 140.3 (236.4–96.1) iken,
“çok sert” kaya sınıfı için 0.7 (29.7–29) oldu÷u
ortaya çıkmıútır. “çok sert” kaya sınıfını temsil eden
veri sayısının az olması nedeniyle “oldukça sert”
kaya sınıfı de÷erlendirilmiú ve farkın 16.5 (45.4–
28.9) oldu÷u görülmüútür. Ayrıca en yüksek ve en
düúük PDH/TEBD oranı de÷erleri arasındaki farklar
Çizelge 3’ten hesaplanabilmektedir. Bu çalıúmada,
PDH/TEBD oranının SÇS’ye ba÷ımlı olabilece÷i
ortaya çıkmıútır. PDH/TEBD oranları farklı sertlik
sınıfındaki kayaçlar için belirli aralıklarda
de÷iúti÷inden (örne÷in çok sert kayaçlar için
PDH/TEBD oranı < 30 iken, oldukça sert sınıfındaki
kayaçlar için bu oran 30–45 arasında de÷iúmektedir)
araútırmacılar için bu oran, pratik yoldan Schmidt
sertlik sınıfının tayininde kullanılabilir.

SÇSISRM ve SÇSASTM de÷erlerinin PDH/TEBD oranı
ile arasında iliúki olup olmadı÷ı araútırılmıúve
SÇSISRM ve SÇSASTM de÷erleri arttıkça PDH/TEBD
oranının üstel (eksponansiyel) olarak azaldı÷ı
görülmüútür (ùekil 3a ve 3b). SÇSISRM ve SÇSASTM
ile PDH/TEBD oranı arasında çok güçlü korelasyon
katsayısı elde edilmiútir. SÇSASTM ile PDH/TEBD
oranı arasındaki korelasyonun %95 güven aralı÷ında
ve 0.000 anlamlılık düzeyinde anlamlı oldu÷u
belirlenmiútir.
ISRM (1978) tarafından önerilen Schmidt çekici
kaya sınıfına göre PDH/TEBD oranındaki
de÷iúimleri araútırmak için bir diyagram çizilmiútir
(ùekil 4). SÇS de÷erleri analizlerde benzerlikler
içerdi÷i için sadece SÇSASTM de÷erleri diyagramda
kullanılmıútır. Düúük SÇS de÷erleri daha yüksek
PDH/TEBD oranı üretirken, SÇS de÷erleri arttıkça
PDH/TEBD oranının düútü÷ü ortaya çıkmıútır (ùekil
3a, 3b ve 4). ùekil 4 incelendi÷inde“az yumuúak”
kaya sınıfının e÷ilim çizgisi dike yakın iken “çok
sert” kaya sınıfının e÷ilim çizgisi neredeyse

Çizelge 3 En düúük ve en yüksek PDH/TEBD oranının SÇS ile iliúkisi
Schmidt Çekici kaya
sınıfı (ISRM, 1978)
Az yumuúak
Az sert
Sert
Oldukça sert
Çok sert

SÇSISRM
En düúük
En yüksek
PDH/TEBD oranı
PDH/TEBD oranı
96.1 (N=4)
236.4 (N=4)
42.5 (N=15)
121.4 (N=15)
36.1 (N=19)
61.0 (N=19)
28.9 (N=7)
45.4 (N=7)
29.0 (N=2)
29.7 (N=2)

(N): Test edilen kayaç sayısı
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SÇSASTM
En düúük
En yüksek
PDH/TEBD oranı
PDH/TEBD oranı
96.1 (N=4)
236.4 (N=4)
42.5 (N=18)
121.4 (N=18)
36.1 (N=16)
60.5 (N=16)
28.9 (N=7)
45.4 (N=7)
29.0 (N=2)
29.7 (N=2)

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

260

260

r = 0.92

240

r = 0.93

240
220

200
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180
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160

160

PDH/TEBD

PDH/TEBD

220

140

140

120

120

100

100
80
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20

20
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0

0
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(b)
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ùekil 3 SÇSISRM ile PDH/TEBD (a)SÇSASTM ile PDH/TEBD (b) arasındaki iliúki

260
240

Az yumuúak

220

Az sert

200

Sert

PDH/TEBD

180
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ùekil 4PDH/TEBD oranının Schmidt sertlik sınıfı üzerindeki de÷iúimi
4 SONUÇLAR
Bu çalıúmada 47 farklı kayaç üzerinde SÇS, TEBD
ve PDH deneyleri yapılmıútır. SÇS deneyleri ISRM
(SÇSISRM) ve ASTM (SÇSASTM) tarafından önerilen
yöntemlere göre yapılmıútır. SÇSASTM ve SÇSISRM
de÷erleri ile TEBD ve PDH arasında basit
korelasyon analizleri yapılmıútır. SÇSISRM ve
SÇSASTM de÷erleri ile TEBD ve PDH de÷erleri
arasında güçlü korelasyon katsayıları elde
edilmiútir(r=0.89–0.96).SÇS
de÷erleri
arttıkça

PDH/TEBDoranının azaldı÷ı ortaya çıkmıútır. SÇS
sertlik sınıf aralı÷ına göre PDH/TEBD oranının
hangi aralıklarda de÷iúti÷i ayrıca irdelenmiútir.
Yapılan korelasyon analizlerinin %95 güven
aralı÷ında ve 0.000 anlamlılık düzeyinde anlamlı
oldukları belirlenmiútir. Bu çalıúmadan elde edilen
PDH/TEBD oranı ileSÇS de÷erleri arasındaki
iliúkinin benzer nitelikteki kayaçlara uygun
olabilece÷i düúünülmüútür.
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A new testing method to estimate microscopic fracture toughness of rock
M. Kataoka, T. Ito, K. Takashima & Y. Obara
Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Kumamoto, Japan

ABSTRACT: A new testing method is developed to estimate microscopic fracture toughness of rocks. This
testing method has been developed in the field of materials science. The authors introduced it to the field of
rock mechanics. A micro-sized cantilever beam specimen with a notch is prepared in grains of feldspar within
granite by focused ion beam machining. Then the fracture toughness test is conducted using a mechanical
testing machine which can apply a small static load to the micro-sized specimen. The test is completed
successfully and it is shown that the new testing method is may be used for estimating microscopic fracture
toughness of rock.
1. INTRODUCTION

specimen with a diameter of 75 mm and a thickness
of 20 mm. The hastate of fracture was analyzed
using a X-ray Computed Tomography (CT) image.
After the SCB test, the fractured specimen was
scanned by micro-focused X-ray CT scanner in
Kumamoto University (TOSCANER-32300FPD).
The fracture within the specimen was visualized as
shown in the gray-level CT image at the bottom of
Figure 1. The image was obtained at 1 mm far from
the notch tip as shown in the upper of Figure 1.The
dark region in the CT image shows the area of lower
density, while the region of relatively light color
shows that of higher density. In this figure, the black
line shows the air, namely the fracture. The traced
fracture from the CT image represents in the middle
of Figure 1. Grains within the rock are also observed
in the CT image because of the differences of the
density for each kind of grains.
The fracture observed in Figure 1can is classified
into three types: across grains with higher density,
across grains with lower density and along
boundaries between grains with higher and lower
density. As a result of the analysis, it is considered
that the crack initiation of the rock is dependent on
not only the orientation, size and shape of grains but
also the fracture toughness of grains and grain
boundaries, namely microscopic fracture toughness.
Therefore, the fracture toughness estimated by the
conventional sized specimen may be resulted from
the integration of the microscopic fracture toughness
of grains and grain boundaries within the rock.
However, there is no testing method to estimate the
microscopic fracture toughness in the world.
On the other hand, in order to estimate the
mechanical properties including elastic modulus,
tensile strength, fracture toughness and fatigue life

It is known that brittle fractures of rock sunder a
condition of stress occurs through a following
process: pre-existing cracks initiate and propagate,
they connect to other cracks and a fracture surface is
developed finally. Considering the process, the
fracture of rocks can be dependent on the
mechanical
properties,
particularly
fracture
toughness which indicates the resistance to preexisting crack initiation. Therefore, estimating the
fracture toughness is important to understand the
fracture behavior of rocks. Moreover, micro
structures of rocks, such as compositions and
textures of minerals, size, shape and orientation of
grains, density and orientation of pre-existing micro
cracks, etc. are also important factors to characterize
the fracture behavior.
Several tests have been developed to estimate
fracture toughness of rocks. The International
Society for Rock Mechanics (ISRM) suggested
Chevron
Bend
test,
Short
Rod
test
(Ouchterlony1988), Cracked Chevron Notched
Brazilian Disc test (Fowell1995) and Semi-Circular
Bend (SCB) test (Kuruppuet al. 2013).These testing
methods are assumed that rock materials are
homogeneous elasticity. The rocks, however, are
composed of grains, matrix, micro cracks, and pores
and so on. Therefore, in order to minimize these
influences on the fracture toughness, some
researchers recommended using the specimens with
a diameter of more than 75 mm or ten times of a
grain size in these tests (Ouchterlony 1988, Fowell
1995, Kuruppu et al. 2013).
Kataoka et al. (2011, 2012) estimated fracture
toughness of African granodiorite using SCB
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2 EXPERIMENTAL PROCEDURES

SCB specimen㻌
(75 mm diameter)㻌
Scanning 㻌
cross section㻌

Notch㻌

Traced fracture㻌

Grains

Fracture㻌

5 mm㻌

2.1 Estimation of microscopic fracture toughness
A micro-sized specimen in the fracture toughness
test is a cantilever beam type with a notch, namely
micro-sized cantilever beam specimen as shown in
Figure 2. The dimensions of the beam are10 ȝm in
thickness and width and 50 ȝm in length. A notch
with a depth of 3ȝm is located 10 μm from the fixed
end of the cantilever beam. Load is applied at a point
on the upper surface with a distance of 30 ȝm from
the notch by a diamond chip with a curvature of 5
ȝm. Mode I fracture toughness is estimated from
maximum load Pmax using the following equation for
stress intensity factor for a single edge notched
cantilever beam (Okamura 1976):
K IC =

Figure 1. CT image of fractured SCB specimen and traced
fracture for African granodiorite(Kataoka et al. 2012).

of alloys used for Micro Electro Mechanical
Systems and Micro System Technology devices, a
mechanical testing machine for a micro-sized
specimen has been developed(Higo et al. 2000).
Takashima &Higo (2005) and Halford et al. (2005)
estimated the fracture toughness of amorphous and
fully lamellar alloys using micro-sized specimens
and investigated the effects of the specimen size on
the fatigue and fracture of them. This testing
machine has been developed in the field of materials
science. Ifit can be introduced to the field of rock
mechanics, it should be very useful and attractive to
estimate the microscopic fracture toughness of
grains and grain boundaries within rocks.
A objective of this study is to establish a new
testing method to estimate microscopic fracture
toughness of rocks. For the first stage of it, the
mechanical testing machine using a micro-sized
specimen was applied to estimate the microscopic
fracture toughness of grains within Korean granite of
which average grain size is 0.6to 0.8mm in this
paper. A micro-sized cantilever beam specimen with
dimensions of 10ȝm×10ȝm×50ȝmwere prepared in
feldspar within the granite by Focused Ion Beam
(FIB) machining. Then the fracture toughness tests
were carried out at room temperature and the
microscopic fracture toughness were estimated. It is
shown that the new testing method by the
mechanical testing machine as the possibility to
estimate the microscopic fracture toughness of
rocks.

6 Pmax S
πa F (a / W )
W 2B

(1)

Where a is depth of the notch, W and B is thickness
and width of the beam respectively, S is distance
between the loading point and the notch. F (a/W) is
calculated as follows:
F (a / W ) = 1.12 − 1.40(a / W ) + 7.33(a / W ) 2
− 13.08(a / W ) 3 + 14.0(a / W ) 4

Notch a = 3μm㻌

(2)

Loading P㻌

W = 10 μm㻌

S = 30 μm㻌

B = 10 μm㻌

Figure 2. Micro-sized cantilever beam specimen.

2.2Rock material and preparation of micro-sized
specimen
Korean granite was used as a specimen. The
composition minerals are quartz, plagioclase, alkali
feldspar, biotite, etc. as shown in Figure 3.The
average grain size of this rock was estimated at 0.6
to 0.8 mm (Kataoka & Obara 2013).
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In order to prepare the micro-sized cantilever
beam specimen, the rock block was cut into a
rectangular parallelepiped with dimensions of 3mm
×5mm ×7mm as shown in the upper of Figure 4.The
micro-sized specimen was prepared along a side of 7
mm in length. Prior to start of the preparation, the
surfaces of the rectangular parallelepiped were
polished smoothly and coated with gold by sputter
deposition. The rectangular parallelepiped were then
fixed into a specimen holder to allow a micromachining by Focused Ion Beam (FIB) instrument
(HITACHI FB 2000-A) as shown in Figure 5.This
instrument uses a gallium ion source and operate sat
an accelerating voltage of 30 kV. Figure 4 shows a
preparation process of the micro-sized specimen.FIB
hits colored areas on the rectangular parallelepiped
surfaces shown in Figure 4.The materials in these
areas are removed by the micro-machining with
sputtering of FIB. Then the notch is also prepared by
FIB machining. Its depth is 3ȝm and a curvature of
its tip is 0.25 ȝm.
Electron Probe Micro analyzer (EPMA) was used
to specify kinds of minerals.

Rectangular parallelepiped㻌
of Korean granite㻌
3 mm㻌

7 mm㻌

5 mm㻌

FIB hitting area








Grains





Quartz㻌





Plagioclase㻌





Biotite㻌






1 mm㻌

Alkali feldspar㻌








Scale of micro-sized specimen
(50 μm)㻌



Figure 3. Photograph of thin section for Korean granite.

Notch


㻌
㻌




Figure 4.Preparation process of micro-sized specimen.
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2 .3Mechanical testing machine for micro-sized
specimen
The fracture toughness test was conducted at room
temperature using a mechanical testing machine
(MFT-2000) previously developed for micro-sized
specimens (Higo et al. 2000). A block diagram of
this system is shown in Figure6. The micro-sized
specimen within the rectangular parallelepiped fixed
by the specimen holder is put on an X-Y stage with a
translation resolution of 0.1ȝm as shown in Figure 7.
The vertical load is applied by a piezo-actuator
with a resolution of 0.2 nm and a maximum stroke
of 38 ȝm. A metal rod is attached to the actuator
which is installed on a Z stage with a translation
resolution of 0.1ȝm. A diamond chip with a
curvature of 5 ȝm is installed at the tip of the metal

rod. This is pushed down at the loading point of the
micro-sized specimen. A loading state can be
observed on a display connected to a CCD camera
set up near the system as shown in Figure 8. A load
cell with a resolution of 20ȝN and a maximum of
200 mN is equipped to the actuator. The loading rate
was 0.1 ȝm/s and the sampling time of the load and
displacement was 10 ȝs.

Load cell

Rectangular
parallelepiped
of granite

CCD camera

Metal rod

Specimen
holder
Piezo-actuator

Z stage
Display

X-Y stage

Figure 5.Focused Ion Beam instrument.

Figure 7.Mechanical testing machine.

Load cell
Resolution: 20 μN
Max. load: 200mN

Diamond tip㻌
Z stage

Resolution: 0.1 μm

Piezo-actuator
Resolution: 0.2nm
Max. stroke: 38 μm

Piezo
controller

Load
amp.

Synthesizer

A/D
conv.

PC

Specimen holder
X-Y stage
Resolution: 0.1μm

Micro-sized specimen (50 μm)
Figure 8. Loading state observed on display
of CCDcamera.

Figure 6. Block diagram of mechanical testing system.
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3 RESULTS AND DISCUSSION

4 CONCLUSIONS

Two micro-sized specimens were prepared within
feldspar of Korean granite: One (S-1) is in a grain of
plagioclase and the other (S-2) is in that of alkali
feldspar. Load-displacement curves of the two
specimens in the fracture toughness test are shown
in Figure 9.The load increases with increasing the
displacement and the fracture occurs just after
reaching at a maximum load Pmax for both specimens.
The value of Pmax is 1.22 mN for S-1 and 0.40 mN
for S-2. Although Pmax for S-1 is greater than that of
S-2, the slope of the load-displacement curve of S-2
is steeper than that of S-1.
The microscopic fracture toughness KIC is
estimated using Equation (1) from the value of Pmax.
The value of KIC is 0.64 MN/m2/3 for S-1 and 0.25
MN/m2/3for S-2. The value of S-1 is greater than
twice of that of S-2. On the o the hand, the SCB test
was also conducted for this rock (Kataoka et al.
2011). The dimensions of the specimen were75 mm
in diameter and 20 mm in thickness, namely
conventional size. The estimated fracture toughness
from this test was 0.98 to 1.11MN/m2/3. The
microscopic fracture toughness estimated by the
micro-sized specimens is less than that from the
conventional SCB specimens.
These significant differences are dependent on an
existence of mechanical weak planes within the
micro-sized specimens. The fracture surfaces
observed at Scanning Electron Microscope (SEM) or
Scanning Ion Microscope (SIM) images of the
specimens after the test are shown in Figures 10 and
11. These fractures do not initiate and propagate to
the direction of notch straightly at the notch tip.
Especially for S-2, the direction of the fracture
propagation changes suddenly during the fracture
process. It is considered that this fracture state may
indicate the existence of mechanical weak planes
within the grains. Feldspar has the property of being
broken readily along specific flat plane, called
cleavage plane. This fracture may be influenced by
the cleavage. Therefore, further tests should be
conducted to make clear the influence of the
cleavages of feldspar on the microscopic fracture
toughness of the rock.
In this paper, the fracture toughness test using the
micro-sized specimen of the rock was conducted
successfully. For the next stage, in order to establish
the testing method for rocks and to estimate the
microscopic fracture toughness of other kinds of
minerals and grain boundaries within the granite, the
micro-sized specimens will be prepared as shown in
Figure 12 and additional tests will be conducted.

A new testing method was developed to estimate
microscopic fracture toughness of rocks. Using this
method, the microscopic fracture toughness of
feldspar within Korean granite was estimated. The
test was completed successfully and it is shown that
the new testing method is available to estimate the
microscopic fracture toughness of rocks.

1.4

Load, mN

1.2
S-2
(Alkali feldspar)

1
0.8
0.6
0.4

S-1
(plagioclase)

0.2
0
0

0.5
1
Displacement, μm

1.5

Figure 9. Load-displacement curves.

Before㻌

20 μm㻌

After

10 μm㻌

Figure 10.SEM images of micro-sized specimen
in grain of plagioclase, S-1.

95

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

REFERENCES
Before

30 μm

After

10 μm

Figure 11. SIM images of micro-sized specimen
in grain of alkali feldspar, S-2.
Grains

Micro-sized specimen

Fowell, R.J., 1995. Suggested method for determining mode I
fracture toughness using cracked chevron notched Brazilian
disc (CCNBD) specimen. International Journal of Rock
Mechanics and Mining Science & Geomechanics Abstracts,
32 (1),57-64.
Halford, T.P., Takashima, K., Higo, Y. and Bowen, P., 2005.
Fracture tests of micro sized Ti Al specimens. Fatigue &
Fracture of Engineering Materials & Structures, 28 (8),
695-701.
Higo, Y., Takashima, K., Shimojo, M., Sugiura, S., Pfister, B.
and Swain, M.V., 2000.Fatigue testing machine of microsized specimens for MEMS applications.MRS Symposium
Proceedings, Warrendale, Pennsylvania, 605, 241-246.
Kataoka, M., Hashimoto, A., Sato, A. and Obara, Y., 2012.
Fracture toughness of anisotropic rocks by Semi-Circular
Bend (SCB) test under water vapor pressure. Proceedings
of 7th ARMS, Seoul, Korea, 458-465.
Kataoka, M., Obara, Y. and Kuruppu, M., 2011.Estimation of
fracture toughness of anisotropic rocks by SCB test and
visualization of fracture by means of X-ray CT.
Proceedings of ISRM 12th International Congress on Rock
Mechanics, Beijing, China, 667-670.
Kataoka, M. and Obara, Y., 2013.Estimation of fracture
toughness of different kinds of rocks under water vapor
pressure by SCB test. Journal of MMIJ, 129 (7), 425-432
(in Japanese).
Kuruppu, M.D., Obara,Y., Ayatollahi, M.R., Chong, K.P.and
Funatsu, T., 2013.ISRM-suggested method for determining
the mode I static fracture toughness using semi-circular
bend specimen.Rock Mechanics and Rock Engineering, in
press.
Okamura, H., 1976. Introduction to linear fracture
mechanics.Baifukan, Tokyo, 218pp (in Japanese).
Ouchterlony, F., 1988.Suggested methods for determining the
fracture toughness of rock. International Journal of Rock
Mechanics and Mining Science &Geomechanics Abstracts,
25 (2), 71-96.
Takashima, K. and Higo, Y., 2005. Fatigue and fracture of a
Ni-P amorphous alloy thin film on the micrometer scale.
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,
28 (8), 703-710.

Grain boundary
Figure 12. Furtherstudy: preparation of micro-sized
specimens for additional fracture toughness tests.

96

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani÷i Sempozyumu / ROCKMEC’2014-XIth Regional Rock Mechanics Symposium, Afyonkarahisar, Turkey

Kaya malzemelerinin do÷rudan çekme dayanımının belirlenmesi için
geliútirilen yeni bir deney düzene÷i
A new method developed for determining direct tensile strength of intact rock
materials
T. Ünlü, & Ö. Yılmaz
Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Zonguldak

ÖZET: Bu çalıúmanın amacı, silindirik kaya malzemelerinin do÷rudan çekme dayanımının belirlenmesi için
geliútirilen yeni bir deney düzene÷ini (PPTA) tanıtmaktır. PPTA, kaya örneklerinin geleneksel do÷rudan
çekme dayanımının belirlenmesi için de kullanılabilen yeni bir kavrama mekanizmasını kullanmaktadır.
Çalıúmalarda, PPTA deney sonuçlarını karúılaútırmak için, kaya ve yapay kaya örnekleri üzerinde do÷rudan
çekme ve Brezilya çekme deneyleri yapılmıútır. Deneysel çalıúmaların sonuçları, PPTA ve do÷rudan çekme
dayanımı sonuçları arasında yüksek belirleme katsayısına sahip bir iliúki oldu÷u göstermiútir. Deneysel
çalıúmalara ek olarak, üç-boyutlu sonlu elemanlar yöntemi kullanarak (FLAC3D) elastik ve elasto-plastik
sayısal çözümlemeler yapılarak, deney sırasından kaya örne÷inde geliúen gerilmeler ve yenilme baúlangıcı
araútırılmıútır. Sayısal çözümlemelerin sonuçları, kaya örne÷indeki yenilmeye maksimum asal çekme
gerilmesinin neden oldu÷unu ve do÷rudan çekme dayanımı için kabul edilebilir bir yenilme biçimi olarak,
çatlak baúlangıcının örnek orta noktasında dıú yüzeyden baúlayıp örnek içerisine do÷ru ilerledi÷ini
göstermiútir. Sonuç olarak, deneysel ve sayısal çalıúmaların sonuçları, PPTA deney düzene÷inin kaya
malzemesinin do÷rudan çekme dayanımının belirlenmesi için pratik ve güvenilir bir araç oldu÷unu
göstermiútir.
ABSTRACT: The aim of this paper is to introduce a new Push-Pull Tensile Testing Apparatus (PPTA) which
can be used for determining direct tensile strength of cylindrical intact rock specimens. ThePPTA introduces a
new clamping mechanism that can also be utilised for the determination of conventional direct tensile strength
of intact rock specimens. During the study, direct tensile tests and indirect Brazilian tests were carried out
using rock and artificial rock specimens to compare results obtained from the PPTA tests. Results of the
experimental study have shown that there is a good correlation between the results obtained from the direct
tensile tests and the PPTA.In addition, elastic and elasto-plastic numerical modelling studies were also carried
out using three dimensional Finite Difference Method (FLAC 3D) to investigate stress development within
rock sample during testing and failure initiation.Results of the modelling studies showed that failure of core
sample is due to maximum principal tensile stresses and crack initiation starts from the outer periphery of the
core and propagates inside the centre that is an acceptable failure mode for direct tensile testing.Finally,
results of the experimental and numerical studies have shown that Push-Pull Tensile Testing Apparatus
(PPTA) is a practical and reliable tool for determining direct tensile strength of intact rocks.
kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı ve tek
eksenli çekme dayanımlarının belirlenmesi baúta
tasarım ve güvenlik olmak üzere birçok hususta
oldukça önem taúımaktadır.
Patlatma ile kaya kazısı gibi kayaların
ufalanmasıyla ilgili uygulamalarda, kayacın çekme
gerilmeleri altında kolayca kırılması istenirken,
yapısal kaya mekani÷i uygulamalarında çekme
gerilmeleri önlenmeye ve azaltılmaya çalıúılır.

l GøRøù
Kaya kütleleri içerisinde oluúan çekme, basınç ve
kayma gerilmeleri ve bu gerilmelerin birbirleriyle
olan etkileúimleri, birçok farklı türde duraysızlık
problemlerine yol açarak kaya kütlelerinin
yenilmesine neden olurlar. Bu nedenle, duraylılık
açısından, sa÷lam kaya malzemesinin ve/veya kaya
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Kaya malzemesin çekme gerilmelerri altında
gösterdi÷i dayanım, basınç gerilmeleriine oranla
çok daha düúük oldu÷undan, kaya mallzemesinin
çekme dayanımı ayrı bir öneme de sahipttir.
Kaya malzemesinin tek eksenlli basınç
dayanımının belirlenmesindeki standart yöntemler
Amerikan Test ve Malzeme Derne÷i (American
Society for Testing and Materials) (ASTM 1984)
ve Uluslararası Kaya Mekani÷i Derne÷i
(International Society for Rock Mechaniics) (ISRM
1978) tarafından belirtilmiútir. Tek ekseenli basınç
dayanımı deneyinde, kaya örne÷i içerisin
nde kesme
ve çekme gerilmelerinin her ikissi birden
geliúebilmekte ve yenilmeye neden olabiilmektedir.
Bu olgu, tek eksenli çekme dayanımı deneyinde
kabul edilebilir olmasına karúın, tek ekseenli çekme
çekme
dayanımında
yenilmenin
sadece
gerilmelerinin etkisiyle olması beklenir.
Kaya malzemesinin tek eksenlli çekme
dayanımının belirlenmesine yönelik farrklı deney
yöntemleri mevcuttur (Luong 1988, Hoobbs 1965,
Hoek and Brown 1980, ASTM 2008
8b, ASTM
2010a, ASTM 2010b). Bu deneylerdenn bazıları,
do÷rudan çekme dayanımı deneyine göre
g
hatırı
sayılır derecede ucuz ve pratiktir ve de basınç
dayanımının belirlenmesinde kullanılan
n yükleme
makinalarında yapılabilirler. Di÷er yaandan, bu
yöntemlerin ço÷u pratik olmamaları vee güvenilir
sonuç vermemeleri nedeniyle evrensel ollarak kabul
görmemiútir. Dolaylı deney yöntemleri arasında
a
en
çok bileneni ve en yaygın olarak kullanılanı
Brezilya çekme deneyidir. Bu deneydee de, e÷er
deney sırasında ilk çatlak baúlangıcı gö
öz önünde
bulundurulmazsa, kaya malzemesiniin çekme
dayanımı genellikle oldu÷undan daha fazla elde
edilmektedir (Diederichs 1999).
Brezilya çekme deneyinde, kaya mallzemesinin
içsel sürtünme açısı ve kohezyon de÷erinin,
özellikle tanecikli ve/veya heterojen kayalarda,
yenilme mekanizması üzerinde önem
mli bir rol
oynamaktadır. Birçok kaya türünün küçük ölçekte
heterojen ve anizotropik özellik gösterm
mesi, kaya
malzemesinin dayanım özelliklerini do÷rudan
etkilemektedir. Söz konusu nedenler ve
v dolaylı
yöntemlerin eksikliklerinden dolayı, teek eksenli
çekme dayanımının deneysel olarak belirrlenmesine
yönelik hangi deney yönteminin uyguun oldu÷u
konusunda bilimsel topluluklar içerisindee genel bir
uzlaúma yok gibi görünmektedir. Hatta
H
bazı
araútırmacılar, çekme dayanımının birr malzeme
özelli÷i olarak de÷il de bir deney özellli÷i olarak
düúünülmemesi gerekti÷ini önermiúlerdiir (Hudson
1969).
Bu çalıúmanın amacı, silindirrik kaya
örneklerinin tek eksenli çekme dayanımını
d

belirlemek için geliútirilenn yeni bir deney
düzene÷ini tanıtmaktır. Do÷ruudan çekme dayanımı
deney düzene÷i veya PPTA
A (Push-Pull Tensile
Testing Apparatus) olarak adllandırılan bu düzenek,
sa÷lam kaya örneklerinin geleneksel yoldan
(örneklerin iki ucundan yapııútırılıp çekmesi gibi)
do÷rudan çekme dayanımlarrının belirlenmesinde
de kullanılabilen, yeni geliúútirilmiú bir kavrama
mekanizmasını kullanmaktaadır. Bu çalıúmada,
ayrıca, üç-boyutlu sonlu farkllar yöntemiyle yapılan
sayısal çözümlemelerle, denney sırasında örnekte
meydana gelen gerilme dda÷ılımı ve yenilme
baúlangıcı incelenmiútir. Ek oolarak, do÷al ve yapay
(beton) kaya örnekleri üzeerinde do÷rudan ve
Brezilya çekme dayanımı deneyleri
d
yapılmıú ve
sonuçları PPTA deneyinden elde
e
edilen sonuçlarla
karúılaútırılmıútır.
2 KAYA MALZEMESø ÇEK
KME DENEYLERø
Sa÷lam kaya malzemesinin doo÷rudan çekme
dayanımı için standart deney yyöntemi özellikleri
ISRM (ISRM 2007) ve ASTM
M (ASTM 2008a)
tarafından verilmiútir. Bu deney yöntemleri sa÷lam
silindirik kaya örneklerinin doo÷rudan çekme
dayanımının belirlenmesini kaapsamaktadır. Bu
yöntemde, silindirik bir karot örne÷i belirli bir
uzunlukta kesilerek iki ucu kuuvvetli bir
yapıútırıcıyla (epoxy) metal baaúlıklara yapıútırılır.
Sonra, bu metal baúlıklar bir zzincir veya dönmez
halat vasıtasıyla deney makineesine tutturularak
örnek çekme gerilmesi altındaa kopana kadar
yüklenir. Bu deney düzene÷innde, her bir uçtaki
ba÷lantı uzunlu÷u, metal baúlııkların çapının en az
iki katı kadar olmalıdır. Do÷ruudan çekme dayanımı
deneyi için kullanılan bazı baúúlık düzenlemeleri
ùekil 1’de verilmiútir.

ùekil 1 Do÷rudan çeke dayannımı deney yöntemleri
(Hobbs 1965 Hoek annd Brown 1980)

98

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Do÷rudan çekme dayanımı deneylerinnde, deney
sırasında yüklemenin eksenel olmasını sa÷lamak
ve örnekle e÷ilme veya burulma gibi zoorlanmaları
önlemek gereklidir. Ayrıca, bu deneyy yöntemi,
genellikle her laboratuarda bulunmaayan özel
hidrolik çekme makinelerini gerektiirmektedir.
Günümüzde, bu zorluklardan dolayyı çekme
dayanımının belirlenmesi için do÷ruddan çekme
deneyi yerine çok daha pratik olaan dolaylı
yöntemler daha çok tercih edilmektedir.
Günümüze kadar, kaya malzemesin
nin çekme
dayanımının dolaylı olarak belirlenmesin
ne yönelik;
Brezilya çekme dayanımı (ISRM 19778, ASTM
2008b), halka deneyi (Hobbs 1965), çeevrelenmiú
çekme deneyi (Hoek and Brown 1980), Luong
yi (Gorski
deneyi (Luong 1988), push-pull deney
1993) ve üç veya dört-nokta yüklemeeli e÷ilme
dayanımı deneyi (ASTM 2010a, ASTM 2010b)
gibi birkaç yöntem önerilmiútir. Bunların
n arasında,
en pratik ve en çok kabul görmüú olanı, örnek
hazırlama
kolaylı÷ı,
deney
so
onuçlarının
tekrarlanabilir olması ve deney yönteminin
y
basitli÷i nedeniyle, Brezilya çekm
me deneyi
yöntemidir.
Brezilya çekme deneyi yönteminin özellikleri
ISRM ve ASTM tarafından verilmiútir. Bu deney
yöntemi aynı zamanda kaya malzemesinin çekme
dayanımını belirlemek için ISRM tarafınndan resmi
olarak önerilen yöntemler arasındadır (ISRM
2007). Bu yöntem, çapsal olarak örne÷in
n alt ve üst
yüzeylerine uygulanan yük sonucu, örneek merkezi
civarında yükleme eksenine dik olarrak oluúan
çekme gerilmesi ile örne÷in yenilmeesi esasına
dayanmaktadır. Yükleme çeneleri, disk úeklindeki
örne÷in yanal yüzeyine karúılıklı olarrak alt ve
üstten yaklaúık 10°'lik bir yay boy
yunca yük
uygulamaya uygun olmalıdır. Silind
dirik disk
úeklindeki deney örneklerinin kalınlık
k/çap (t/D)
oranları 0.2 ve 0.75 arasında ve örnek çapı
ç
(D) en
büyük tanecik boyutunun 10 katınd
dan büyük
olacak úekilde olmalıdır (ISRM 2007).
Brezilya
deney
yöntemini
ile
kaya
malzemelerinin
çekme
daayanımının
hesaplanmasındaki pratiklik gibi bir avantajın
yanında, hesaplanan çekme dayanımı de÷erinin
gerçek çekme dayanımından fazla olarak
hesaplanması gibi bir dezavantajı da mevvcuttur.

tasarlanan yeni bir do÷ruudan çekme deneyi
düzene÷i tanıtmaktır. Bu sitem
min baúlıca avantajları
aúa÷ıdaki gibidir;
• Örnek hazırlama, metal baúlık ve yapıútırıcı
gerektirmez,
• Uygulama için çekme doo÷rultusundan çalıúan
deney makinası gerektirm
mez,
• Kolayca taúınabilir ve araazide kullanılabilir.
ùekil 2’de PPTA deney düzenne÷inin ana bileúenleri
sunulmaktadır. Deney düzene÷inin parçaları úu
úekildedir;
•
•
•
•
•

Bilezik ceketleri
Sabit ve hareketli gövdeleer
Yük iletim çubukları
Yük plakası
Ana çerçeve (çelik siliindirler ve sabitleme
blo÷u)
• Hidrolik kriko (portatif kuullanım için)
ùekil 2’den de görülebilece÷i gibi, bu düzenek özel
kavrama mekanizmasıyla karotun bir ucu
sabitlenerek di÷er ucunun hidrolik bir kriko
vasıtasıyla çekilmesi esasınna dayanır. Kırılma
yükü, uygulanacak yük ve istenilen hassasiyete
göre de÷iútirilebilen bir yük göstergesinden
okunur. Göstergedeki yük dee÷eri, kaya örne÷inin
do÷rudan çekme gerilmessi altındaki kopma
kuvvetini verir (ùekil 3). Bu kuvvetin örnek kesit
alanına bölünmesiyle de kayyanın ortalama çekme
dayanımı de÷eri elde edilmekktedir. Burada dikkat
edilmesi gereken ve daha sonra detaylı olarak
anlatılacak husus, ortalam
ma çekme dayanımı
de÷erinin örne÷in gerçek çekm
me dayanımı de÷erini
yansıtmamasıdır.

3 DOöRUDAN ÇEKME DAYANIMI DENEY
D
DÜZENEöø
ùekil 2 PPTA deney düzene÷iinin ana bileúenleri.

Bu çalıúmanın amacı, ISRM ve ASTM tarafından
önerilen 54 mm çapındaki silindiirik karot
örneklerinin çekme dayanımlarını belirllemek için
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ùekil 5 Karot tutma mekanizm
masının bileúenleri.
ùekil 3 Hidrolik kriko ve yük göstergesi ile birlikte
PPTA deney düzene÷i.
ùekil 4’de deney düzene÷inin CNC (Computer
(
Numerical Control) tezgahında üreetim, için
hazırlanmıú olan üç-boyutlu katıı modeli
gösterilmektedir. PPTA deney düzene÷ii yumuúak
çelik kullanılarak imal edilmiútirr. Deney
düzene÷inin a÷ırlı÷ı daha hafif bir malzeme
kullanılarak düúürülebilir. Kolayca taúınaabildi÷i ve
silindirik
karotlar
için
örnek
hazırlama
gerektirmedi÷inden, PPTA deney düzenee÷i arazide
de kullanılabilir.

Bu deney düzene÷i, basit bir el krikosu ile arazi
veya laboratuarda ortamınnda portatif olarak
kullanılabilece÷i gibi, kaya malzemesin yenilme
sonrası davranıúı ve yük-deeformasyon e÷risinin
elde edilmesi için aynı zamannda uygun bir hidrolik
yükleme makinesinde de kullanılabilir. Bu
durumda, hidrolik kriko ddeney düzene÷inden
çıkartılır. Örnek boyutuna gööre sabit ve hareketli
gövdeler arasındaki mesafeyii ayarlamak için sabit
gövde üzerinde 4 adet vidaa bulunmaktadır. Bu
sayede sabit gövde çelik gidaj
ajlar üzerinde istenilen
yerde sabitlenebilmektedir. Hidrolik yükleme
makinesi kullanımında yaapılacak bir di÷er
ayarlama ise, hidrolik krikoonun monte edildi÷i
gidaj sabitleme blo÷ununn sökülerek deney
düzene÷inin di÷er ucunaa yerleútirilmesidir.
Böylece, hidrolik yükleme maakinesi ile yük plakası
teması sa÷lanabilir.
4 DENEY YÖNTEMø
4.1 Örnek Hazırlama ve Deneeyin Yapılıúı

ùekil 4 Deney düzene÷inin üç boyutlu kaatı modeli.
dan dolayı
Karot tutucu bilezikler konik yapılarınd
artan yükle birlikte silindirik karot örneklerini
ö
sahada sıkıca kavrayabilecek özellliktedirler.
Tutucu bileziklerin bu konik úekli, bilezik
ceketlerinin de konik úeklinde olmasınd
dan dolayı
tutucu bileziklerin çapsal olarak daralaarak karot
örne÷ini kavramasını sa÷lar. ùekil 5’de kkarot tutma
mekanizmasının montaj bileúenleri göstermektedir.

Deney için gerekli karot booyutu, imal edilen ilk
örnek deney düzene÷i için yaaklaúık 18-20 cm’dir.
Bu de÷er karot tutucu bilezikklerin boyu örne÷in 80
mm den 40 mm’ye küçültüülmesiyle azaltılabilir.
Bu durumda gerekli karot boyyu 13-15 cm olacaktır.
Test edilecek örnekler üzeerinde hiçbir detaylı
örnek hazırlama iúlemi yappmaya gerek yoktur.
Örnek uçları kesildikten sonra düzeltilmeden
oldu÷u gibi bırakılabilir. D
Deneyin yapılabilmesi
için karot örneklerinin sadece minimum uzunlu÷a
getirilmesi yeterlidir.
ması oldukça basittir.
Sistemin çalıúma mekanizm
Silindirik bir karot örne÷i, birri sabit di÷eri hareketli
olan iki çelik gövde içerisinne, tutucu bileziklerle
birlikte yerleútirilir ve sonrra hidrolik bir kriko
vasıtasıyla kopana kadar çekkme kuvvetine maruz
bırakılır. Burada söylenmesii gereken önemli bir
h
h k tli ö d i üük il ti
b kl
l
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5 SAYISAL GERøLME ÇÖZ
ZÜMLEMESø

dört noktadan eúit olarak hareket etttirildi÷idir.
Dolayısıyla, çelik gidajlar, dıú merrkezli bir
yükleme nedeniyle kaya örne÷i içerinde
uvvetlerini
oluúabilecek kesme ve e÷ilme ku
önlemek amacıyla, hareketli gövde içerindeki
delikler ve yük çubukları arasındaki uyum
u
göz
önünde bulundurularak tasarlanmıútır. ùekil 6’da
deney yönteminin çalıúma úekli úemaatik olarak
gösterilmektedir. Ortalama çekme dayannımını elde
etmek için, yük ölçerde okunan en yüksek çekme
kuvveti test edilen örne÷in kesit alanına bbölünür.

Deney düzene÷inin çalıúmaa mekanizmasını ve
yükleme sırasından örnekte vve deney düzene÷inde
oluúan gerilme da÷ılımını eldde etmek için, önerilen
deney düzene÷inin tam ölçekkli üç-boyutlu sayısal
modelleme çalıúması yapılmıútır (ùekil 8). Burada,
deney düzene÷ini sa÷lam kaya malzemesinin
çekme dayanımını belirlemek için uygun olup
olmadı÷ı ve örnek yenilmesinnde etkili olan gerilme
biçiminin belirlenmesi amaçlaanmıútır.

ùekil 6 Deney yönteminin çalıúma úeklin
nin úematik
olarak gösterimi
ùekil 8 Deney düzene÷inin tam ölçekli üç-boyutlu
sayısal modeli.

4.2 Do÷rudan Çekme Dayanımı Baúlıklarrı
ùekil 7’den de görülebilece÷i gibi, bu çalıúmada
kaya örne÷inin geleneksel yoldan do÷rud
dan çekme
dayanımının belirlenmesi yönelik yeni biir kavrama
mekanizması da tanıtılmıútır. Bu amaçla, dönmez
özellikli çelik kablo ve bir çift vidallı baúlı÷ın
PPTA’da da kullanılan kavrama mekan
nizmasıyla
birlikte kullanılması gerekmektedir. Bu
u sistemin
baúlıca avantajları olarak örnek uçlarının
hazırlanmasına ve örne÷in sabitlenm
mesi için
yapıútırıcıya gerek kalmaması gösterilebiilir.

Sayısal çözümlemelerde, Itasca tarafından
geliútirilen üç-boyutlu açık sonlu
s
farklar (explicit
finite difference code) yazılımı olan FLAC3D
(Fast Lagrangian Analysis of
o Continua) (Itasca,
2005) paket programı kullannılmıútır. Tam ölçekli
modeli hazırlanan deney düzene÷i, yükleme
mekanizması
ve
öllçek
faktöründen
kaynaklanabilecek hataları een aza indirmek için,
gerçek
yükleme
biçimiyyle
aynı
úekilde
yüklenmiútir. Çelik-çelik ve çelik-kaya arayüzleri
de gerçek kayma mekanizm
masını yansıtabilmek
için ayrıca modellenmiútir.
Elastik çözümlemelerde, deney düzene÷i ve
örnek içerisinde oluúan makksimum ve minimum
asal gerilme da÷ılımını eldee etmek için, deney
düzene÷i ve kaya örne÷ine deformasyon modülü
ve Poisson oranı gibi elastikk özellikler atanmıútır
(ùekil 9). Sayısal çözümllemelerde kullanılan
malzeme özellikleri Çizelge 11’de sunulmaktadır.

ùekil 7 Geleneksel do÷rudan çekme dayanımı
d
ii i
ik
k i
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ùekil 10’dan da görülebilecce÷i gibi, maksimum
asal çekme gerilmesi örnek ççevresinde oluúmakta
ve örnek içerisine do÷ru azalm
maktadır.

ùekil 9 Deney düzene÷i ve kaya örne÷
÷ine oluúan
maksimum asal gerilme da÷ılım
mı.
Çizelge 1. Elastik ve elasto-plastik çözüm
mlemelerde kullanılan malzeme özellikleri.
Malzeme
Çelik
Kaya

Deformasyon
modülü, E
200 GPa
20 GPa

Poisson
oranı, ȣ
0.3
0.2

Kohezyon, øçsel sürtünme
c
açısı, ĳ
--20 MPa
50°

Çekme
dayanımı
250 MPa
6 MPa

Burada, yük iletim çubuklarıyyla örne÷e uygulanan
toplam itme (çekme) kuvvveti aúa÷ıdaki gibi
hesaplanmaktadır;
F= 4 çubuk*5153 N/çubuk = 20612 N ve böylece
örnek kesit alanındaki ortalam
ma çekme gerilmesi,
ıt (ortalama) (MPa) = F(N) / A (m
mm2 )
burada, A = ʌ*272 = 2289 mm
m2 ve
ıt (ortalama) (MPa) = 20612 N / 2289 mm2 = 9 MPa
olmadır.
ùekil 10 Kaya örne÷ine oluúan maksiimum asal
gerilme da÷ılımı.
Örnek çevresindeki maksimum asaal çekme
gerilmesi de÷eri, örnek kesit alanından hhesaplanan
ortalama asal çekme gerilmesinin 1.5 kattıdır (ùekil
11).

ùekil 11 Kaya örne÷i kesiti üzerindde
maksimum asal gerilme da÷ılım
mı

Sayısal gerilme çözümlemessi sonuçları ise, kaya
örne÷i çevresinde oluúan maaksimum asal çekme
gerilmesinin 13.5 MPa oldu÷÷unu göstermiútir. Bu
farklılık deney sırasından silinndirik kaya örne÷inde
oluúan do÷rusal olmayann gerilme da÷ılımı
nedenindendir. ùekil 12’de örnek çapı boyunca
yüklenen kesit alanında olluúan maksimum ve
minimum asal gerilme da÷ılıımını göstermektedir.
ùekil 12’den de görülebilecce÷i gibi, örnek dıú
etkisi
nedeniyle
yüzeyinde
poisson
önemsenmeyecek derecedee basınç gerilmesi
oluúmaktadır (çekme gerillmesinin maksimum
%3’ü kadar). Brezilya deneyiinin aksine, PPTA ile
gerçekleútirilen deneylerde, yyenilme baúlangıcının
sadece tek eksenli çekme geerilmelerinin etkisiyle
oldu÷u görülmektedir.

oluúan
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ùekil 12 Maksimum ve minimum asal geerilmelerin yüklenen kesit alanındaki de÷iúimi.
Önerilen deney yönteminde, deney sırassında kaya
örne÷indeki yenilme baúlangıcını ve illerlemesini
gözlemlemek için, elastik çözümlere ek olarak
elasto-plastik sayısal çözümlemeler de yapılmıútır.
y
Bu durumda, çelik malzemesinin plasstik olarak
davrandı÷ı varsayılırken, kaya mallzemesinin
elasto-plastik olarak davrandı÷ı ve daayanımının
Mohr-Coulomb yenilme ölçütü ile tan
nımlandı÷ı
varsayılmıútır. Mohr-Coulomb yenilmee ölçütüne
göre yenilme (kırılma) anındaki asal gerilmeler
arasındaki iliúki,
ɐଵ ൌ

Sayısal çözümleme sonuçlarıı, çekme yenilmesinin
kaya örne÷i orta noktasıının dıú yüzeyinde
baúladı÷ını ve örnek iç merkkezine do÷ru hareket
etti÷ini
göstermiútir
(ùeekil
13).
Sayısal
çözümlemelerin güvenirli÷inii gösterir bir úekilde,
kayan gövdede ve kayan gövvde- tutucu bilezik ara
yüzeyinde
yüksek
yyer
de÷iútirmeler
gözlemlenmektedir.

ʹܿ ή ɔ  ɐଷ ሺͳ  ɔ
ɔ ሻ
ͳ െ ɔ

úeklinde verilmektedir (Jaeger and Coook 1969).
Burada, ı1 ve ı3 sırasıyla, en büyük vee en küçük
asal etkin gerilmeler, ci kaya mallzemesinin
kohezyonu ve ĳi ise kaya malzemessinin içsel
sürtünme açısıdır.
FLAC3D Coulomb kayma ve/veya çekme ve
kesme ba÷larıyla tanımlanan ara yüzeyler
sa÷lamaktadır. Ara yüzeyler sürtünme, kohezyon,
dilatasyon, normal ve kesme katılı÷ı ve çekme ve
kesme ba÷ dayanımı özelliklerine sah
hiptir. Ara
yüzeylere malzeme özelliklerinin atanması
(özellikle katılık) arayüzeyin hangi amaçla
kullanılaca÷ına göre de÷iúmektedir (ör. Ç
Çelik-çelik
ara yüzü, normal katılı÷ı kn = 1e12 Pa/m
m ve kesme
katılı÷ı ks = 1e12 Pa/m; çelik-kaya arayü
üzü normal
katılı÷ı kn = 2e12 Pa/m ve kesme katılı÷ıı ks = 2e12
Pa/m).

ùekil 13 Kaya örne÷i ve deney düzene÷inde
gözlemlenen yer dde÷iútirme ve yenilme
geliúimi.
6 DENEY SONUÇLARI
Bu çalıúma kapsamında, karrot örnekleri üzerinde
ISRM standartlarına göre ve bbu çalıúmada önerilen
deney düzene÷i kullanılaraak, do÷rudan çekme
dayanımı deneyleri yapılmıúttır. Farklı kaya türleri
üzerinde en az üç ya da dahaa faza deney yapılarak
ortalama de÷erleri hesaplanm
mıútır. Bu çalıúmada
önerilen do÷rudan çekme dayanımı düzene÷i
(PPTA)
d
d
k
d
d
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sonuçları Çizelge 2’de verilmektedirr. Çizelge
2’den de görülebilece÷i gibi, her ne kaadar PPTA
sonuçları do÷rudan çekme dayanımınkinden daha
düúük olsa da, PPTA ve do÷rudan çekmee dayanımı
de÷erleri arasında yüksek belirleme kkatsayısına
sahip (R2=0.96) bir iliúki vardır (ù
ùekil 14).
Ölçülen bu düúük de÷erlerin nedenni olarak,
do÷rudan çekme dayanımı düzene÷i deney
sonuçlarının, yenilme yükünün deneye taabi tutulan
örnek kesit alanına bölünmesinden hesaplanan
h
ortalama gerilmeyi temsil etti÷i gerçe÷i
gösterilebilir. Örnek çevresindeki maksiimum asal
çekme gerilmesi, örnek kesit alanından hhesaplanan
ortalama asal gerilmeden 1.5 kat daaha büyük
oldu÷undan, gerçek dayanım de÷eri aúa÷ıda
gösterildi÷i gibi düzeltilerek hesaplanmallıdır.
ıt (max) = 1.5 * ıt (ortalama)
Çizelge 2 Do÷rudan çekme dayanımı düzene÷i
(PPTA) ve do÷rudan çekmee dayanımı
deney sonuçları.

KAYA TøPø
Andezit
Kumtaúı
Beton
Kireçtaúı
Bazalt
Yapay kaya-A
Yapay kaya -B
Yapay kaya -C
Yapay kaya -D

PPTA Çekme
Do÷
÷rudan
dayanımı
Çeekme
(MPa)
dayanım
mı (MPa)
2.8
3
3.9
3.5
6
6.8
2.6
4
4.2
8.3
11.9
7.0
10.0
2.1
3
3.3
1.8
2
2.5
1.7
2
2.8
1.9
2
2.0

ùekil 14 PPTA ve do÷rudan çekme dayanımı
sonuçlarının karúılaútırılması.

mı ve PPTA deney
Do÷rudan çekme dayanım
sonuçları arasındaki küçük farklılıklar, yükleme
hızı ve karot örne÷i içerisindeeki yenilme baúlangıcı
ve ilerlemesindeki farklılıklaardan kaynaklanabilir.
Bununla birlikte, kaya malzem
mesinin do÷ası gere÷i
(hetorojen, aizotropik vb.) aynı deney yöntemi
kullanıldı÷ında
bile
deeney
sonuçlarında
farklılıkların kaçınılmaz olddu÷u hatırlanmalıdır.
Her ne kadar PPTA deneyllerinde sadece sınırlı
sayıda kaya türü ve yappay kaya örnekleri
kullanılmıú olmasına ra÷men, sonuçların tatmin
edici oldu÷u söylenebilir. Deeney sonrası örnekteki
yenilme yüzeylerinin görsell olarak incelenmesi,
çatlak yüzeyinde herhangi birr yırtılma veya kesme
(kaya tozu veya çizikler) iúarreti olmadı÷ını, aksine
örne÷in ortasında çekme kkırılması ve çekme
yenilmesi oluútu÷unu gösteermiútir (ùekil 15).
Çizelge 3’de, bu çalıúmadda yapılan ve di÷er
araútırmacılar tarafında faarklı kayaç türleri
üzerinde gerçekleútirilen ddo÷rudan çekme ve
Brezilya çekme dayanımıı deneyi sonuçları
sonuçlarının
bir
verilmiútir.
Bu
deney
karúılaútırması ise ùekil 116’da sunulmaktadır.
Ayrıca ùekil 16’dan da görülebilece÷i gibi,
Brezilya deney yöntemi biilindi÷i gibi kayanın
çekme dayanımını oldu÷unndan yüksek olarak
bulmaktadır (Li et al. 2013).

ùekil 15 PPTA kullanılaraak yapılan
örneklerindeki kopm
ma úekli.

deney

ùekil 16 Brezilya ve do÷ruddan çekme dayanımı
sonuçlarının karúılaúttırılması
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Çizelge 3 Do÷rudan çekme ve Brezilya çekme deney sonuçları ( Li et al. 2013’den derlenmiútir).

Kaya Tipi

Araútırmacı
(*Bu çalıúmada yapılan)

Bowral trakit
Gosford kumtaúı
Carrara mermer
Barre granite
Indiana kireçtaúı
Kumtaúı
Vitosha siyenit
Gri jips
Beyaz jips
Gravina kalkarenit
Gazbeton
Ufalei mermer
PP kireçtaúı
SB mermer
SB kireçtaúı
Andezit
Kumtaúı
Beton
Kireçtaúı
Bazalt
Yapay kaya-A
Yapay kaya-B
Yapay kaya-C
Yapay kaya-D

Jaeger (1967)
Jaeger (1967)
Jaeger (1967)
Mellor ve Hawkes (1971)
Mellor ve Hawkes (1971)
Pandey ve Singh (1986)
Andreev (1991a, b)
Andreev (1991a, b)
Andreev (1991a, b)
Coviello vd. (2005)
Coviello vd. (2005)
Efimov (2009)
Fuenkajorn ve Klanphumeesri (2011)
Fuenkajorn ve Klanphumeesri (2011)
Fuenkajorn ve Klanphumeesri (2011)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bu çalıúmada, sa÷lam kaya malzemesinin
do÷rudan çekme dayanımının belirlenmesine
yönelik yeni bir do÷rudan çekme dayanımı deney
düzene÷i geliútirilmiútir. Bu düzene÷in en büyük
avantajları aúa÷ıdaki gibidir;

•
•
•

Brezilya
Çekme
Dayanımı
(MPa)
12
3.72
8.72
14.34
6.21
7.80
21.05
1.99
1.29
0.64
0.54
6.90
10.68
8.02
10.9
7.1
8.9
6.7
11.8
13.0
6.08
6.47
5.72
4.50

Do÷rudan çekme dayanımı ve PPTA deney
sonuçları arasındaki farklılık, karot örne÷i
içerisindeki maksimum asal çekme gerilmesi
da÷ılımdaki farlılıktan kaynaklanmaktadır. Bu
farklılık, sa÷lam silindirik kaya malzemesinin
maksimum çekme dayanımını elde etmek için
aúa÷ıda gösterildi÷i gibi düzeltilebilir;

7 SONUÇLAR

•

Do÷rudan
Çekme
Dayanımı
(MPa)
13.72
3.59
6.90
13.45
5.86
2.96
20.50
1.75
1.42
0.69
0.86
5.90
6.49
6.33
9.31
3.9
6.8
4.2
11.9
10.0
3.3
2.5
2.8
2.0

ıt (max) = 1.5 * ıt (ortalama)

Örnek hazırlamam, metal baúlık ve
yapıútırıcı gerektirmez.
Uygulama için çekme do÷rultusundan
çalıúan deney makinası gerektirmez.
Kolayca taúınabilir ve arazide kullanılabilir.
Pratik olarak do÷rudan çekme dayanımının
2/3ünü verir.

PPTA’dan baúka, kaya malzemesinin geleneksel
do÷rudan çekme dayanımını belirlemek için yeni
bir kavrama mekanizması da tanıtılmıútır. Bu
amaçla, dönmez özellikli çelik kablo ve bir çift
vidalı baúlı÷ın PPTA’da da kullanılan kavrama
mekanizmasıyla
birlikte
kullanılması
gerekmektedir. Bu sistemin baúlıca avantajları
olarak örnek uçlarının hazırlanmasına ve örne÷in
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sabitlenmesi için yapıútırıcıya gerek kalmaması
gösterilebilir.
Deneysel ve sayısal çalıúmaların sonuçları,
do÷rudan çekme dayanımı deney düzene÷inin
(PPTA) sa÷lam kaya malzemesinin do÷rudan
çekme dayanımını belirlemek için uygun bir alet
oldu÷unu göstermiútir. Brezilya deneyinin örnek
hazırlama gerektirdi÷i ve kaya malzemelerinin
do÷rudan çekme dayanımını oldu÷undan daha
yüksek vermesi nedeniyle, PPTA ile do÷rudan tek
eksenli basınç deneyinin Brezilya deneyinden daha
pratik ve güvenilir oldu÷unu göstermektedir.
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Andezitik kayaçların dayanım özelliklerine içyapının etkisi
Effect of microtexture on the strength properties of andesitic rocks
Ö. Ündül
østanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü, Avcılar, østanbul/Türkiye
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M. Plötze
Swiss Federal Institute of Technology, Institute for Geotechnical Engineering, Switzerland

ÖZET: Kayaların dayanım ve yenilme davranıúları içyapı özellikleri ile iliúkilidir. Önceki çalıúmalarda,
ço÷unlukla mineral da÷ılımı, mineral büyüklükleri, mineral boyutları gibi bazı sayısal ve yarı sayısal
petrografik de÷iúkenlerle jeomekanik parametreler arasındaki iliúkilerin incelemesi ile bu iliúkiler ifade
edilmiútir. Bu çalıúmada, Çanakkale bölgesinden elde edilen örnekler üzerinde gerçekleútirilen çevre
gerilmesiz deneyler sonucunda örnekler çok geniú aralıkta tek eksenli sıkıúma dayanımı (σc) ve kırıklanma
baúlangıcı (σci) de÷erleri sunmuútur. Daha önce önerilmiú bazı petrografik de÷iúkenler, andezitik kayaçların
mikro yapısal özellikleri üzerinde uygulanmıú ve söz konusu kayaçların jeomekanik özelliklerindeki
de÷iúimlerine etkileri tartıúılmıútır. Elde edilen dayanım farklılı÷ını ortaya koyabilmek için gerçekleútirilen
detaylı petrografik ve mineralojik analizler, her bir mineral danesinin de÷erlendirilmesi ile birlikte, çevre
gerilmesiz koúullarda oluúan kırıkların yönelim ve da÷ılımlarının belirlenmelerini de kapsamaktadır. Elde
edilen dayanım özellikleri, petrografik, mikro yapısal ve mineralojik veriler ile de÷erlendirildi÷inde, tek
eksenli sıkıúma dayanımının ve kırıklanma baúlangıcının hamur malzemesi ile irikristal oranı ile biyotit
irikristalleri tarafından kontrol edildi÷i ortaya konmuútur.
ABSTRACT: The strength and failure behaviour of rocks are directly related with the microtextural
properties of rocks. This situation was stated by previous studies where some quantitative and semiquantitative properties like the spatial distribution of minerals, mineral grain sizes, mineral dimensions etc.
were encountered to establish a relation with the geomechanical properties of rocks. The data obtained from
unconfined compressive tests of the samples taken from Çanakkale region demonstrate substantial variations
both on the peak strength and the microcrack initiation stresses. In this study, some of the previously
proposed petrographic variables were utitilized to obtain a relation between the microtextural properties of
and the geomechanical behaviour of these rocks. To achieve this goal detailed petrographical and
mineralogical analyses comprise the determination of the orientation and distribution of microcracks under
unconfıned compressive loadings as well as the analyses of each mineral grain. The evaluation of the
petrographic, micro textural, mineralogical and the strength parameters suggests that the peak strength and the
micro crack initiation is controlled by the ratio of ground mass and the phenocrystals and the biotite
phenocrystals.
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l GøRøù
Kayaçların tek eksenli sıkıúma dayanımları (UCS)
ve çatlaklanma eúik de÷erleri (ıcı) petrografik,
mineralojik ve mikroyapısal özeliklerine göre
farklılık göstermektedir. Mikro yapıyı oluúturan
mineralojik bileúim, mineral dane úekilleri ve
boyutları, daneler arası iliúkiler vb. ö÷elerin tek
eksenli sıkıúma dayanımı ve kırıklanma üzerindeki
etkileri pek çok çalıúmacı tarafından farklı kayalar
için de÷erlendirilmiútir (Brace vd 1966, Lajtai
1974, Ulusay vd 1994, Tugrul ve Zarif 1998,
Prikryl 2006, Nicksiar ve Martin 2013 ve
di÷erleri).
Ço÷unlukla modal analizlerden
yararlanılan önceki çalıúmalara ek olarak bu
çalıúma kapsamında, detaylı sayısal petrografik ve
mineralojik analizler gerçekleútirilmiútir. Elde
edilen içyapıya ait veriler, andezitik kayaçların tek
eksenli sıkıúma koúullarındaki dayanım ve
kırıklanma
de÷erlerine
etkileri
yönünden
de÷erlendirilmiútir.
1.1 øncelenen kayaçların genel özellikleri
Çalıúmaya konu olan andezitik kayaçlar Çanakkale
(Gökçeada) bölgesindeki Miyosen yaúlı volkanik
seriden elde edilmiútir. Kayaçların genel
bileúimleri feldspat, amfibol ve biyotit iri kristalleri
ile ince daneli hamurdan oluúmaktadır. Bazı
örneklerde nadiren kuvars iri kristallerine
rastlanmıútır. Kayaçlarda belirgin heterojen bir
farklılık bulunmamaktadır. Dört farklı bölgeden
alınan örenkelerin genel görünümleri ùekil 1'de
sunulmuútur.

tekni÷i (XRD) ile analiz edilmiútir. Bu aúamada
Bragg-Brentano kırınım cihazı (Bruker AXS D8)
Co K-alfa radyasyonu ile kullanmıútır. Toz
örnekler 2.50 dereceden 800 açıya kadar ölçülmüú
olup her ölçüm aralı÷ındaki basamak aralı÷ı 0.020
2alfa ve her basamaktaki ölçüm süreside 4 saniye
olarak belirlenmiútir. Mineralojik de÷erlendirmeler
için faz bileúimleri DIFFRACplus yazılımı ile
belirlenmiútir. Ardından sayısal mineral bileúimleri
Rietveld yöntemi ile AutoQuan yazılımı
kullanılarak hesaplanmıútır.
2.2 Sayısal petrografik analizler
Bu çalıúmada de÷erlendirilen ince kesitler mekanik
deneylerde uygulanan yük do÷rultusu gözetilerek
test edilen her bir kaya örne÷i için hazırlanmıútır.
ønce kesitlerin hazırlanmasından önce mavi renkli
akıúkan bir reçine örne÷e emdirilmiútir. Böylece
deney sonrası oluúan kırıkların daha kolay tespit
edilmesi amaçlanmıútır. ønce kesitlerden görüntüler
Nikon Digital sight DS_U3 görüntüleme sistemi ve
NIS Elements Imaging software 4.00 yazılımının
destekledi÷i en yüksek çözünürlükte elde
edilmiútir. Yüksek çözünürlüklü görüntüler
hazırlanan her bir ince kesiti temsil edecek úekilde
birleútirildikten sonra analiz edilmiúlerdir. Bu
analizlerde uzun ekseni 200μm'den büyük daneler
iri kristalli mineral daneleri olarak, 200μm'den
küçük daneler ise ince hamur malzemesi içerisinde
de÷erlendirilmiútir.
Danelerin
ve
hamur
malzemesinin alansal da÷ılımları belirlenen
referans alan içerisinde ölçülmüútür. Bu referans
alanlar yükleme yönü gözetilerek her bir kesiti
temsil edecek úekilde boyutlandırılmıútır (ùek. 2).

ùekil 1. Dört farklı bölgeden alınan örneklerin genel
görünümleri

2 YÖNTEMLER
2.1 Mineralojik analizler
Çeneli kırıcılarda 0.4mm’nin altında boyutlara
indirilen kaya örneklerden 2gramlık temsilci bir
kısım ethanol içerisinde tekrar ö÷ütülerek
20μm’nin altındaki boyutlara indirilmiútir.
Ardından örneklerin mineralojileri X ıúını kırınımı

ùekil 2. Petrografik analizlerde kullanılan referans alan
ve mineral danelerinin úematik görünümü
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2.3 Tek eksenli sıkıúma testleri
Tek eksenli sıkıúma dayanımı testleri 43mm çaplı
örnekler üzerinde ETH Mühendislik Jeoloji
kürsüsünde 2000kN kapasiteli servo-hidrolik
kontrollü test cihazında gerçekleútirilmiútir.
Eksenel ve çevresel deformasyon ölçerler úekil
de÷iútirme ölçümlerinin örnek kenarlarındaki
de÷iúimlerden etkilenmemesi için örnek boylarının
yarısı seviyelerine yerleútirilmiútir. Eksenel
deformasyon ölçerler karúılıklı olarak örne÷in her
iki tarafına sıkıca yerleútirilmiútir. Eksenel
deformasyon ölçerlerin örnek üzerindeki ölçüm
aralı÷ı 50mm olarak belirlenmiútir. Çevresel úekil
de÷iútirmeler (İrad) ise örne÷in etrafına sarılan
zincire ba÷lı deformasyon ölçerler yardımıyla
hesaplanmıútır (ùek. 3). Test sırasında dijital
geribildirim çevresel úekil de÷iútirme ile
sa÷lanmıútır ve kullanılan kontrol de÷eri 0.03
mm/dk olarak belirlenmiútir.

ùekil 4. ıcı’ın tespitinde kullanılan gerilme-úekil
de÷iútirme diyagramları a) Brace vd (1966) tarafından
önerilen yöntem b) Lajtai (1974) tarafından önerilen
yöntem

Kullanılan ikinci yöntem ise, Lajtai (1974)
tarafından önerilen ve benzer prensiplerin çevresel
úekil
de÷iútirme
e÷risine
uygulanmasına
dayanmaktadır (ùek. 4b). Bu yöntemde
kırıklanmanın baúlangıcı, gerilme - çevresel úekil
de÷iútirme e÷risinin çizgisellikten saptı÷ı nokta
olarak ifade edilmektedir.
3
ELDE
EDøLEN
DEöERLENDøRøLMESø
ùekil 3. Tek eksenli sıkıúma dayanımı test düzene÷inin
úematik görüntüsü

ve

3.1 øncelenen kayaçların içyapısı ve mineralojisi
Tek eksenli gerilmeler altında test edilen andezit
örnekleri XRD analizleri sonucuna göre ortalama
% 57 feldspat mineralleri (alkali ve plajiyoklas
feldspatlar),
%
13
Amfibol
mineralleri
(Hornblend), % 12 Kuvars ve yaklaúık %2
civarında da biotit minerallerinden oluúmaktadır.

2.4 Kırıklanma baúlangıcının belirlenmesi
Çevre gerilmesiz tek eksenli testlerde kırıklanma
baúlangıcının (ıcı) belirlenmesi için ölçülen
deformasyon de÷erlerine göre de÷erlendirme
esasına dayalı iki yöntemden yararlanılmıútır. Bu
yöntemlerden ilki Brace vd. (1966) tarafından
önerilen ve temel olarak gerilme ve hacimsel
deformasyon e÷irisinin çizgisellikten saptı÷ı
andaki en düúük eksenel gerilme de÷eridir (ùek.
4a). Burada, hacimsel úekil de÷iútirme (İvol) iki
eksenel úekil de÷iúimin (İaxial) ortalaması ile
çevresel úekil de÷iútirmenin (İrad) iki katının
toplanması úeklindedir (Formül 1).
İvol = İaxial + 2İrad

VERøLER

Test edilen herbir örnekten elde edilen ince
kesitler üzerinde gerçekleútirilen analizlerin
sonucuna göre, kayaçları oluúturan ana bileúenlere
ait alansal da÷ılımlar ise Çizelge 1'de verilmiútir.
3.2 Örneklerin tek eksenli yükler altında dayanım
özellikleri
Çevre gerilmesiz koúullar altında test edilen
andezit örnekleri 103 MPa ile 289 MPa arasında
de÷iúen dayanım de÷erleri vermiútir (Çizelge 2).
Deney sonrasında gözle görülebilecek kırık geliúmi
yok
denebilecek
seviyelerdedir.
Yenilme
sonrasında incelenen karot örneklerinden uzun
eksenleri 1-2cm arasında de÷iúen ve kalınlıkları

(1)
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birkaç milimetre ile sınırlı küçük parçaların
koptu÷u gözlenmiútir. Bunların dıúında kalan

örneklerde makroskopik boyutlarda bir kırık
gözlenmemiútir.



Çizelge 1. Mekanik deneylerde kullanılan örnekleri oluúturan ana bileúenlerin alansal oranları
ÖG
1

Hamur (%)
51-59

Biotit (%)
2-9

Amfibol (%)
2-16

Feldspat (%)
13-34

2

54-56

4-13

5-21

18-24

3

47-63

0-13

11-26

12-34

1-9

4-20

16-40

4

53-61
ÖG: Örnek grubu

Çizelge 2. Örneklerin Tek eksenli sıkıúma dayanımı ve kırıklanma baúlangıcı eúik de÷erleri
UCS (MPa)

ıcı (MPa)
Brace vd., 1966

ıcı (MPa)
Lajtai, 1974

1

108-271

107-126

101-127

2

103-199

47-78

46-79

3

148-289

62-130

63-129

4

144-163

69-74

65-73

ÖG

ÖG: Örnek grubu

Kırıklanma baúlangıcı ile en yüksek dayanım
de÷erleri arasında farklı iki yönteme göre 0.45 ve
0.46 arasında bir oran iliúkisi elde edilmiútir.
Birbirleri ile ve UCS de÷erleri ile oldukça uyumlu
olan bu de÷erler ait grafikler ùekil 5 ve ùekil 6'da
verilmiútir. Söz konusu iliúkilere benzer oranlar
Nicksiar ve Martin (2013) tarafından pekçok
kristalli kayaç üzerinde yaptıkları çalıúmalarda da
vurgulanmıútır.
Çizelge 1 ve Çizelge 2'de verilen de÷er ile
uyumlu olarak ùekil 7'de elde edilen grafikte biotit
de÷erinin artmasıyla tek eksenli sıkıúma
dayanımının ve dolayısıyla kırıklanma baúlangıcı
de÷erinin azaldı÷ı oldukça belirgindir. Benzer bir
durum Nicksiar ve Martin (2013) tarafından ifade
edilmiútir. Ayrıca ve Mahabadi vd (2012) yumuúak
biotit minerallerinin kırıklanma geliúimine ve
ilerleyiúine etki edece÷ini sayısal modeller
üzerinde yaptıkları çalıúmalarda belirtmiútlerdir.
Biyotit mineralleri iri kristaller olarak veya çok
ince parçalar úeklinde hamur içerisinde da÷ınık
olarak bulunmaktadırlar. Biyotit di÷er iki ana iri
kristale göre daha yumuúak oldu÷undan deneye
tabi tutulan örnekler içerisinde sertlik faklılı÷ı
yaratmakatadır. Bu sebeple, yükler altında gerilme
ve úekil de÷iútirme farklılıkları oluúturdu÷u ve
buna ba÷lı olarak kırıklanma baúlangıcı ve tek

eksenli sıkıúma dayanımımlarına
düúünülmektedir (ùek. 7).

etki

etti÷i

ùekil 5. Brace vd 1966'ya göre elde edilen mikro
kırıklanma de÷erlerinin tek eksenli sıkıúma dayanımı
ile iliúkisi
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úekil de÷iútirme farklılıklarını oluúturmaktadır. Bu
durum kırıkların baúlangıcının bu bölgelerden
olmasına neden olmaktadır. Artan yükler altında
kırıklar hamur malzemesi içerisine do÷ru ilerledi÷i
ince kesitlerde gözlenmektedir (ùekil 9 ve 10).

ùekil 6. Lajtai 1974'e göre elde edilen mikro kırıklanma
de÷erlerinin tek eksenli sıkıúma dayanımı ile iliúkisi

Bu bulgulara ek olarak, Çizelge 1 ve 2'de
sunulan veriler ve ùekil 8'de sunulan grafi÷in
uyumu dikkat çekicidir. ùekil 8'de verilen grafikte
amfibol ve feldspat (plajiyoklas+ortoklas)
minerallerinin alansal da÷ılımlarının toplamının
hamur malzemesinin alansal da÷ılımına oranı ile
dayanım özellikleri iliúkilendirilmiútir. Feldspat ve
amfibol iri kristallerinin hamur malzemesine
oranla artıú göstermesi daha yüksek tek eksenli
sıkıúma dayanımı ve benzer úekilde daha yüksek
kırıklanma baúlangıcı eúik de÷erlerinin elde
edilmesine yol açaca÷ı açık bir úekilde ortaya
konmaktadır.

Hamur
Plajyoklas

Sınır kırı÷ı

Hamur
ùekil 9. Mekanik deney sonrası amfibol ve hamur
malzemesi arasında geliúen sınır kırı÷ının geliúimi
(oklar yükleme yönün göstermektedir)

ùekil 7. Biotit içeri÷i ile tek eksenli sıkıúma dayanımı
iliúkisi

ùekil 8. Amfibol (A) ve feldspat (F) iri kristallerinin
alansal da÷ılımı ile hamur malzemesi arasındaki
iliúkinin tek eksenli sıkıúma dayanımına etkisi
ùekil 10. Mekanik deney sonrası plajiyoklas ve hamur
malzemesi arasında geliúen sınır kırı÷ı ve bu kırı÷ın
hamur içerisindeki ilerlemesi (kalın oklar yükleme
yönün göstermektedir)

3.3 Mikro yapının kırıklanma ve kırık geliúiminie
etkisi
Eksenel yükler altında kırılan örneklerden elde
edilen ince kesitlerde gözlenen kırıklar, petrografik
analizlerde de÷erlendirilen irikristaller ve hamur
malzemesinin da÷ılımı ile uyum içerisindedir.
Biyotite göre daha sert olan feldspat
(plajiyoklas+ortoklas) ve amfibol mineralleri
örneklerde bulundukları bölgelerde gerilme ve

4 SONUÇLAR
Bu çalıúmada, andezitik kayaçların kırıklanma
baúlangıcının, tek eksenli sıkıúma dayanımının
yaklaúık %45-46 mertebesinde baúlayaca÷ı ortaya
konmuútur.
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Biyotit iri kristallerinin içeri÷inin kırıklanma
baúlangıcı eúik de÷eri üzerinde ve UCS üzerinde
azaltıcı bir etkisi oldu÷u belirlenmiútir.
Tek eksenli gerilmeler altında test edilen andezit
örneklerinin tek eksenli sıkıúma dayanımlarının ve
kırıklanma baúlangıcı gerilme de÷erlerinin amfibol
ve feldspat iri kristallerinin hamur malzemesine
oranı ile önemli oranda de÷iúti÷i ortaya konmuútur.
Tek eksenli yükler altında geliúen kırıkların iri
kristaller ile hamur malzemesi arasında sınır
kırıkları oluúturacak úekilde baúlayaca÷ı, artan
gerilmeler altında kırıkların hamur malzemesinin
içine do÷ru ilerledi÷i gözlenmiútir.
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Farklı dayanım özellikli içyapı bileúenleri içeren killi kayaçların gevrek
kırılma aúamaları
Brittle failure stages of clay rocks having constituents with varying strength
properties
Ö. Ündül
østanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü, Avcılar, østanbul/Türkiye
Swiss Federal Institute of Technology, Engineering Geology, Zürih/øsviçre

A. Amann
Swiss Federal Institute of Technology, Engineering Geology, Zürih/øsviçre

P. Kaiser
Center for excellence in Mining Innovation, Kanada

ÖZET: øçyapısında farklı dayanım özellikleri gösteren bileúenler (örne÷in damarlar ve matris) barındıran killi
kayaçların yenilme davranıúlarının belirlenmesi amacıyla yüksek çözünürlüklü úekil de÷iútirme ölçümleri
içeren tek ve üç eksenli sıkıúma deneyleri gerçekleútirilmiútir. Bu deneyler sırasında akustik emisyon (ses
yayılımı) izleme tekni÷inden de yararlanılmıútır. Deneyler öncesinde ve sonrasında mineralojik ve
mikroyapısal analizler gerçekleútirilmiútir. Çalıúmaya konu olan örnekler øsviçre’nin kuzey kesimlerinde
yüzeylenen ‘Gipskeuper formasyonu’na ait sülfatça zengin killi kayaçlardan derlenmiútir. Bu kaya grubuna ait
örnekler nispeten zayıf killi seviyeler (matris) ve sert anhidrit damarlarından oluúan heterojen bir yapıya
sahiptir. Elde edilen bulgular düúük çevresel gerilmeler altında yenilmenin genellikle mikro kırıklanmanın ilk
baúladı÷ı zayıf matris tarafından kontrol edildi÷ini ortaya koymaktadır. Mikroyapısal ve mineralojik
farklılıkların zayıf matris içindeki dayanım ve sertlik farklılıklarına neden oldu÷u belirlenmiútir. Eksenel
yüklerin arttırılması ile söz konusu heterojenli÷in gerilme ve úekil de÷iútirme farklılıklarına yol açtı÷ı ve buna
ba÷lı olarak farklı úekil de÷iútirme veya gerilme seviyelerinde yersel yenilme süreçlerinin geliúti÷i
anlaúılmaktadır. Örneklerin mikro kırıkların birbirleri ile sert damarları keserek veya sınır kırıkları (matriks damar arası kırıklar ) boyunca ba÷lantılı hale gelmesi sonucu yenilebilmeleri için damarların yönelimlerine,
da÷ılımına ve kütlece oranına ba÷lı olarak daha yüksek gerilmeler veya úekil de÷iútirmelere ihtiyaç duyaca÷ı
belirlenmiútir.
ABSTRACT: The failure behavior of clay rocks which embodies varying components with different strength
characteristics was investigated by unconfined and confined compression tests including high resolution strain
measurements. Acoustic emission monitoring was also utilized during the tests. Mineralogical and
microstructural analysis were carried out before and after mechanical tests. The samples subjected to this
study were obtained from sulphate rich clay rocks of Swiss Gipskeuper which mostly outcrops in northern
parts of Switzerland. The rocks of this unit have a heterogeneous structure with a relatively weak clay matrix
and stiff anhydrite veins. The test results conclude that the failure at low deviatoric stress is controlled by the
weak clay matrix where the microcracks are initiated. It is also determined that the microstructural and
mineralogical heterogeneities lead strength and stress variations in the weak matrix. With increasing
compressive loading these heterogeneities may cause stress and strain variations thus localized relatively
smaller failures at different strain and stress levels occur. Failure of the specimens needs higher stress levels
or strains to link micro fractures either by interface cracks (cracks alongside the boundary between matrix and
vein) or by cracks which penetrate stiff veins.
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l GøRøù
Farklı dayanım ve sertlik özelliklerine ba÷lı
heterojen yapılar içeren kayaçların davranıú ve
dayanımlarının belirlenmesi di÷er pek çok kayaca
göre daha zordur. Kayacın dayanımı ve yenilme
tipi, farklılıkları oluúturan bileúenlerin kaya örne÷i
içerisindeki da÷ılımına, yönelimlerine, miktarına
ve bu bileúenlerin dayanım ve sertlik derecelerinin
ne ölçüde faklı olduklarına ba÷lıdır. Bu durum
homojen bir matris içerisinde göreceli olarak daha
dayanımlı ve sert damarlar içeren kayaçlar için
oldukça önemlidir.
Bu araútırmaya konu olan kayaçlar, øsviçre’nin
kuzey kesimlerinde yüzeylenmekte olan øsviçre
Triyasının kaya mekani÷i açısından önemli kaya
birimlerindendir (Grob 1976, Steiner 1993, Amann
vd 2013). Gipskeuper olarak adlandırılan birim
genel olarak anhidrit ve jips içeren marnlardan ve
killerden oluúmaktadır. Sülfatça zengin killi
kayaçlardan oluúan bu birim, yukarıda tariflenen
davranıú özelliklerinden dolayı özellikle yeraltı
kazılarında çok çeúitli mühendislik sorunları
yaratmasından dolayı bu çalıúma kapsamında
de÷erlendirilmiútir.
Çalıúma, çevre gerilmesiz ve çevre gerilmeli
koúullar altında gerçekleútirilen mekanik testler ile
bu testlerin öncesi ve sonrasında yapılan mikroyapısal ve mineralojik çalıúmaları kapsamaktadır.
Sıkıúma testlerinde göreceli olarak daha zayıf killi
seviyeler ile sert, dayanımı daha yüksek anhidrit
damarlardan oluúan ve çapları 34mm ve 84mm
olan örnekler üzerinde gerçekleútirilmiútir (ùek. 1).
Elde edilen bulgular ile farklı dayanım ve sertlik
özelliklerine sahip bileúenler içeren kayaçların
kırıklanma baúlangıçları, kırık geliúimi ve
anlaúılması
dayanımlarındaki
de÷iúimlerin
hedeflenmiútir.

35mm olarak belirlenmiútir. Çevresel úekil
de÷iútirmeler (İrad) ise örne÷in etrafına sarılan
zincire ba÷lı deformasyon ölçerler yardımıyla
hesaplanmıútır (ùek. 2). Test sırasında dijital
geribildirim çevresel úekil de÷iútirme ile
sa÷lanmıútır ve kullanılan kontrol de÷eri 0.05
mm/dk olarak belirlenmiútir.

ùekil 1. øncelenen kayaçların tipik görüntüsü

ùekil 2. Tek eksenli sıkıúma dayanımı test düzene÷inin
úematik görüntüsü (Amann vd. 2013'ten de÷iútirilerek)

2 MEKANøK TESTLER
2.2 Üç eksenli sıkıúma testleri
2.1 Tek eksenli sıkıúma dayanımı testleri
Çevre gerilmesiz tek eksenli sıkıúma dayanımı
testleri ETH Mühendislik Jeoloji kürsüsünde
2000kN kapasiteli servo-hidrolik kontrollü test
cihazında gerçekleútirilmiútir. Eksenel ve çevresel
deformasyon ölçerler úekil de÷iútirme ölçümlerinin
örnek kenarlarındaki de÷iúimlerden etkilenmemesi
için örnek boylarının yarısı seviyelerine
yerleútirilmiútir. Eksenel deformasyon ölçerler
karúılıklı olarak örne÷in her iki tarafına sıkıca
yerleútirilmiútir. Eksenel deformasyon ölçerlerin
örnek üzerindeki ölçüm aralı÷ı 84 mm çaplı
örnekler için 50mm, 34mm çaplı örnekler için ise

Üç eksenli sıkıúma testleri EPFL Lozan
Üniversitesi Kaya Mekani÷i laboratuvarlarında
2000kN kapasiteli servo-hidrolik kontrollü ve
dijital geri bildirim düzenekli test cihazında
gerçekleútirilmiútir. Eksenel úekil de÷iútirmeler
20mm LVDT (Linear Variable Differential
Transformer - Do÷rusal De÷iúkenli Fark
Dönüútürücü) yardımıyla ölçülmüútür. Bu testler
sırasında eksenel yer de÷iútirmeler geri bildirim
sinyali olarak kullanılmıú ve buradaki oran
0.001mm/s olarak belirlenmiútir. Test sırasında
Hoek hücresindeki hacim de÷iúimi 0.1cm3
hassasiyetinde
sürekli olarak
ölçülmüútür.
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Hacimsel úekil de÷iútirmeler silindirik bir úekil
de÷iútirmenin oldu÷u varsayılarak, ya÷ın hacim
de÷iúimlerinden yararlanılarak hesaplanmıútır. Üç
eksenli sıkıúma testlerinde 1, 2, 4 ve 8MPa’lık
çevre gerilmeleri uygulanmıútır. Deviatorik
yükleme öncesinde eksenel yük ve çevresel
gerilmeler sürekli olarak arttırılarak belirlenmiú
hidrostatik
gerilme
koúullarına
gelmesi
sa÷lanmıútır.

ùekil 4. ıcı’ın tespitinde kullanılan gerilme-úekil
de÷iútirme diyagramları a) Brace vd (1966) tarafından
önerilen yöntem b) Lajtai (1974) tarafından önerilen
yöntem

Kullanılan ikinci yöntem ise, Lajtai (1974)
tarafından önerilen ve benzer prensiplerin çevresel
úekil
de÷iútirme
e÷risine
uygulanmasına
dayanmaktadır (ùek. 4b). Bu yöntemde mikrokırıklanmanın baúlangıcı, gerilme - çevresel úekil
de÷iútirme e÷risinin çizgisellikten saptı÷ı nokta
olarak ifade edilmektedir.

ùekil 3. Üç eksenli sıkıúma dayanımı test düzene÷inin
úematik görüntüsü (Amann vd. 2013'ten de÷iútirilerek)

Çevre gerilmeli yükleme sırasında mikro ses
aktiviteleri Euro Physical Acoustic (AE - akustik
emisyon) sistemi yardımıyla ölçülmüútür. 1010000kHz arasındaki hassiyette çalıúan, iki adet
17mm çaplı geniú bant aralıklı piezoelektrik
algılayıcılar üç eksenli hücresine sıkıca takılmıútır
(ùek. 3). Ses yükseltme iúlemi iki aúamada
yapılmıútır. Bunlardan ilki ön yükseltici ile
30dB’lik bir arttırmadır. Sinyal alıcıya ulaúmadan
ikinci aúama yükseltici devreye girerek 40dB’lik
bir arttırıú sa÷lamaktadır. Verilerin kaydedilmesi
önceden belirlenmiú sinyal büyüklü÷ünün aúılması
durumunda gerçekleúmektedir. Böylece ve
muhtemelen ses gürültüsü oluúturan düúük ses
seviyelerine ait sinyallerin kaydedilmesi tamamen
önlenemese de belirli ölçüde azaltılmaktadır.
2.3 Mikro-kırıklanma baúlangıcının belirlenmesi
Çevre gerilmesiz tek eksenli testlerde mikrokırıklanma baúlangıcının (ıcı) belirlenmesi için
ölçülen
deformasyon
de÷erlerine
göre
de÷erlendirme esasına dayalı iki yöntemden
yararlanılmıútır. Bu yöntemlerden ilki Brace vd.
(1966) tarafından önerilen ve temel olarak gerilme
ve hacimsel deformasyon e÷irisinin çizgisellikten
saptı÷ı andaki en düúük eksenel gerilme de÷eridir
(ùek. 4a). Burada, hacimsel úekil de÷iútirme (İvol)
iki eksenel úekil de÷iúimin (İaxial) ortalaması ile
çevresel úekil de÷iútirmenin (İrad) iki katının
toplanması úeklindedir (Formül 1).
İvol = İaxial + 2İrad

ùekil 5. Çevresel gerilme koúullarında, ıcı’ın tespitinde
kullanılan mikro akustik aktiviteye ait grafik (Eberhardt
vd. 1998’e göre)

Çevre gerilmeli testlerde ise kırıklanmanın
baúlangıcı (ıcı) mikro ses aktivitesi yardımı ile
Eberhardt vd (1998)’nin önerdi÷i yönteme göre
ùekil 5’te gösterildi÷i úekilde de÷erlendirilmiútir.
Mikro-ses aktivitesinin yanı sıra, deviatorik
yüklemeler sırasında ya÷ hacmindeki artıú ve Hoek
hücresindeki düúüúlerden yararlanılarak mikro-

(1)
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kırıklanmanın baúladı÷ı gerilme de÷eri Brace vd
(1966)
tarafından
önerilen
yöntemden
yararlanılarak tespit edilmiútir (ùek. 4a).
2.4 Mineralojik analizler (X Iúını Kırınımı XRD) ve
ince kesit çalıúmaları
Örneklere ait mineralojik bileúimler XRD
analizleri yardımıyla tespit edilmiútir. Örnekler ilk
olarak çeneli kırıcıda 0.4mm’nin altındaki
boyutlara getirilmiú ve homojenize edilmiútir.
XRD ölçümleri Bragg-Brentano kırınım ölçeri
(Philips PW1820) kullanılarak yapılmıútır. Toz
örnekler oda sıcaklı÷ında 2 ila 75o2Theta açıları
arasında
ölçülmüútür
(basamak
aralıkları
0.02o2Theta ve her bir basamak için zaman aralı÷ı
4s’dir). Sayısal faz bileúimleri DIFFRACplus
yazılımı kullanılarak belirlenmiútir. Ardından
mineral bileúimleri Rietveld analiz yöntemine göre
AutoQuan yazılımı kullanılarak tanımlanıútır.
Bu çalıúmada yararlanılan ince kesitler mekanik
deneylerin öncesinde ve sonrasında hazırlanmıútır.
ønce kesit hazırlanmasından önce akıúkan bir mavi
renkli epoksi reçine örneklere orta derecede bir
vakum ile emdirilmiútir. Bu reçine kırıklara nüfuz
ederek mikroskop altında kırıkların daha kolay
görünmesini sa÷lamaktadır. Çalıúmada kullanılan
tüm ince kesitler kuru ortam koúullarında
hazırlanmıútır.
3 SONUÇLAR VE YORUM
3.1 Kaya dokusu, mineralojisi ve petrografik
özellikleri
ùekil 1’de görüldü÷ü üzere testlere tabi tutulan
örnekler genel olarak killi seviyelerden ve farklı
sıklıktaki anhidrit damarlarından ve tabakalarından
oluúan heterojen bir kaya dokusu sunmaktadır.
Killi seviyeler içindeki anhidrit damarlarının
kalınlıkları ve uzanımları mm mertebesinden cm
mertebelerine kadar de÷iúen aralıklardadır.
Mineralojik bileúimi ise genel olarak anhidrit ve kil
mineralleri oluúturmaktadır. Örneklerde tipik
olarak kil içeri÷i ile anhidrit içeri÷i ters orantılıdır.
Di÷er bir deyiúle düúük kil içerikli örnekler
genellikle daha yüksek yo÷unlukta anhidrit
damarları içermektedir.

içerisinde nadiren saçılmıú olarak anhidrit
yumruları içermektedir. Daha gri tonlarında
görülen alanlar ise ince daneli killer içerisinde ince
daneli anhidritler yayılmıú úekilde bulunarak
anhidritçe zengin kil matrisi oluúturmaktadır.
Kesitlerde genel olarak kil matris içindeki anhidrit
içeri÷i ve da÷ılımı de÷iúim göstermektedir. Bunun
yanında farklı matris türleri aynı örnek içerisinde
bulunabilmektedir.

ùekil 6. Anhidrit içeri÷ine göre farklı kil matrisleri

3.2 Dayanım özellikleri ve mikroçatlaklanma
Çevre gerilmesiz úartlar altında yapılan deneyler
sonucunda en yüksek dayanım de÷erlerinin
örneklerin mineralojik bileúimlerine ba÷lı olarak
5.6 – 151 MPa arasında de÷iúti÷i tespit edilmiútir.
Düúük tek eksenli sıkıúma dayanımı de÷erine sahip
örneklerde yenilmeler kil matris boyunca
gerçekleúmiútir. Yüksek de÷erlerin elde edildi÷i
örnekler ise %84’ten fazla anhidrit içeren
örneklerdir. Bu örneklerin genel görüntüleri
homojen bir yapı göstermektedir. Elde edilen tek
eksenli sıkıúma dayanımı de÷erleri anhidrit
damarların ve kil matrisin dayanım özelliklerini
gösteren uç de÷erler olarak kabul edilmiútir. Kil
içeri÷inin %10’dan daha fazla oldu÷u durumlarda
tek eksenli sıkıúma dayanımı çok düúük oranda
azalma göstermektedir (ùek. 7). Bunun tersi durum
ise kil içeri÷inin %7-10 aralı÷ından düúük olması
durumunda geliúmektedir. Bu durumda göreceli
olarak artan anhidrit damarlara ba÷lı olarak tek
eksenli sıkıúma dayanımı gözle görülür derecede
artıú göstermektedir (ùek. 7).

Deneylere tabi tutulan örneklerin mikroskop
altındaki incelemelerinde makroskopik olarak
homojen gözüken kil matrisin mikroyapısında ve
mineralojisinde de÷iúimler belirlenmiútir. ùekil
6’da görüldü÷ü üzere kahverengi, koyu kahverengi
ve siyah olan bölgeler genellikle kil matris ve
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kaynaklandı÷ı sonucunu
(Amann vd. 2013).

ortaya

koymaktadır

ùekil 7. Kil içeri÷ine göre tek eksenli sıkıúma dayanımı
de÷erinin de÷iúimi

Elde edilen bu sonuçların ardından, killerin kütlece
da÷ılımları ile tek eksenli koúullar altındaki ıcı
arasındaki iliúkiler ùekil 8’de de÷erlendirilmiútir.
Bu de÷erlendirmelerde tek eksenli sıkıúma
dayanımında elde edilen de÷erlere benzer
sonuçlarla karúılaúılmıútır. Kil içeri÷inin %7-10
aralı÷ından fazla oldu÷u durumlarda ıcı de÷erleri
neredeyse sabit bir yönelim ile azalmaktadır.
Böylece kil içeri÷inin %7-10 aralı÷ından az oldu÷u
koúullarda kil yüzdesinin azalması ile ıcı de÷erleri
önemli bir artıú göstermektedir. Bu sonuçlar
ıúı÷ında, killi seviyelerin anhidritli seviyelerden
daha zayıf olmasından dolayı ilk kırıklanmaların
ve kırıklanma baúlangıçlarındaki süreçlerin killi
seviyelere ait mekanik özellikler tarafından
denetlendi÷i düúünülmektedir.

ùekil 9. Çevre gerilmeli testlerde AE ve hacimsel úekil
de÷iútirme de÷erleri yardımıyla elde edilen ıcı de÷erleri

3.3 øçyapı özelliklerinin kırıklanma süreçlerine
etkileri
Tek eksenli sıkıúma testlerine tabi tutulan
örneklerden hazırlanan petrografik ince kesitlerden
ve deney öncesine ait kesitlerden elde edilen
veriler ıúı÷ında, mekanik deneyler sırasında
mikrokırıkların kil matris içerisinde oluútu÷u
gözlenmiútir. Bunun yanında, mikrokırıkların
yönelimleri de÷iúkenlik göstermektedir ve
mikroyapısal ve mineralojik de÷iúimlere ba÷lı
olarak yükleme do÷rultusuna farklı açılarda
oluúabilmektedir (ùek. 10). ùekil 10’da ayrıca
anhidrit damarlar ile kil matris arasında geliúen
sınır kırıkları da (arayüz kırıkları) belirgin olarak
gözlenmektedir. Sınır kırıkları belirgin olarak
anhidrit damarları veya nodülleri boyunca veya
anhidritçe zengin kil matris bölgeleri boyunca
gözlenmektedir. Bu gözlemler anhidritçe zengin
killi seviyelerin kille daha zengin olan seviyelerden
daha yüksek dayanımda ve daha sert oldu÷unu
göstermektedir. Mikrokırıklar zaman zaman da
olsa sert anhidrit damarlarını da kesebilmektedirler
(ùek. 10). Anhidrit damarların kil matristen daha
dayanımlı ve sert olmalarından dolayı bu tip
mikrokırıkların yüksek dayanım özelli÷i gösteren
heterojen yapıları kesebilmeleri ancak daha yüksek
gerilme seviyelerinde oluúabilmektedir. Öte
yandan damarlar úekil de÷iútirmeye killi seviyelere
göre daha az yatkın olduklarından ve aradaki úekil
de÷iútirme farkından dolayı kil-damar sınırlarında
makaslanma veya çekme gerilmeleri geliúmekte ve
sonuçta sınır kırıklarını oluúturabilmektedir (ùek.
10).

ùekil 8. Kil içeri÷ine göre mikrokırıklanma eúik
de÷erinin de÷iúimi

Üç eksenli test koúullarında ise ıcı de÷erleri
birbirlerine yakındır (ùek. 9). Bu deneylerde
kullanılan örnekler genelde %7’den fazla kil
içermektedirler.
Mikrokırıklanma
baúlangıcı
de÷erlerinde, deviatör gerilmelerin çevresel
gerilmelerden neredeyse ba÷ımsız oldukları ùekil
9’da görülmektedir. Mikrokırıklanmanın baúlaması
için gereken fark gerilmeler, kil içeri÷i %7-10
aralı÷ından fazla kil içeren örnekler üzerinde
yapılan tek eksenli testlerden elde edilen de÷erler
ile uyumludur.
Mikrokırıklanma
eúik
de÷erinde
deviatör
gerilmelerin çevre gerilmelerinden ba÷ımsız
olması kayacın yenilme sürecinde sürtünmenin
etkin olmaması veya etkinli÷inin az olmasından
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gerilmeli deneylerde yapılan mikro-.akustik
ölçümleri ile de desteklenmekte ve sonuçlarda açık
bir úekilde görülmektedir (ùek. 11 ve 12).

ùekil 10. Sıkıúma deneyine tabi tutulmuú örnekten elde
edilen ince kesit görüntüsü. Kırık*: deney sırasında
damara kesebilen bir kırık

Bu analizler, ıcı de÷erlerindeki de÷iúimlerin kil
matris içerisindeki mikroyapısal ve mineralojik
farklılıklardan
kaynaklandı÷ını
ortaya
koymaktadır. Kil içeri÷i %7-10 aralı÷ından yüksek
olan örneklerde ıcı de÷erlerindeki de÷iúimlerin dar
bir aralıkta olması mikrokırıklanmanın benzer
dayanım özeli÷indeki kil matrisler içerisinde
geliúti÷inin göstergesidir. Kil içeri÷inin daha
yüksek oldu÷u örneklerdeki ıcı de÷erlerindeki
artıúlar ise matris içindeki anhidrit miktarının artıúı
veya
anhidrit
damarlarının
artması
ile
iliúkilendirilebilir.

ùekil 12. Çevre gerilmeli testlerde
aktivitesinin basamaklı davranıúı

mikro

ses

Tek eksenli deneyler sırasında elde edilen
gerilme-úekil de÷iútirme diyagramı incelendi÷inde
farklı eksenel gerilmeler altında ani gerilme
düúüúleri görülmektedir. Deneylerin çevresel úekil
de÷iútirme kontrollü yapıldı÷ı göz önüne
alındı÷ında gerilme düúüúlerinin mikrokırıklanma
veya oluúan mikrokırıkların geliúmesinden dolayı
çapsal úekil de÷iútirmelerdeki ani artıúlardan
kaynaklandı÷ı anlaúılmaktadır. Bu durum, gerilme
düúüúlerinin her biri farklı dayanım özelli÷indeki
kil matris bölgelerinde meydana geldi÷i úeklinde
yorumlanmalıdır (Amann vd. 2013).
Üç eksenli testlerde kaydedilen akustik emisyon
verileri artan fark gerilmeler çizgisel bir artıútan
çok basamaklı bir úekilde artmaktadır. Bu durum
Mogi (1962) ve Eberhardt vd. (1998) tarafından
gevrek kayalar üzerinde yaptıkları çalıúmalara ait
verilerden farklılıklar göstermektedir (ùek. 12).
Burada gözlenen beú basamaklı yapı çevre
gerilmesiz koúularda anlatılan durum ile aynı
sebeplerden kaynaklanmaktadır.
3.4 øçyapı özelliklerinin en yüksek dayanım
özelliklerine etkisi

ùekil 11. Tek eksenli sıkıúma deneylerinde gözlenen
gerilme düúüúleri

Farklı tiplerde ve farklı dayanım özelliklerinde
matrislerin bir arada aynı örnek içerisinde
bulunması çevre gerilmesiz test sonuçları ve çevre

Yukarıda özetlendi÷i gibi anhidrit damarlar kil
matristen daha sert ve daha dayanımlı
olduklarından heterojenli÷in oluúturan sert
damarların mikro kırıklanma süreçlerinde yer
alabilmesi için ‘sınır kırıklarını’ oluúturan
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olan gerilme ve úekil de÷iútirme eúik de÷erleri
noktasal olarak bazı alanlarda aúılsa da teste tabi
tutulan örne÷in di÷er bölgeleri elastik davranıúı
sürdürebidi÷i sonucu ortaya çıkmaktadır.

gerilmelerden daha yüksek gerilme koúullarına
ihtiyaç vardır. Bu durum, damar yo÷unlu÷unun
kırık geliúiminde ve buna ba÷lı olarak duraysız
kırıkların oluúmasında ve en yüksek dayanım
de÷erlerine
önemli
etkisi
oldu÷unu
ispatlamaktadır.

Bu ba÷lamda, farklı dayanım özellikli içyapı
bileúenleri içeren killi kayaçların gevrek kırılma
davranıúları tek ve üç eksenli deneyler ile yüksek
çözünürlüklü deformasyon ölçümleri ve mikro
akustik izleme yöntemleri mikroyapısal ve
mineralojik analizler ile birlikte de÷erlendirilmiú
ve aúa÷ıdaki sonuçlara ulaúılmıútır.

Bu çalıúmada, çevre gerilmesiz koúullarda
yapılan testlerde örneklerin büyük ço÷unlu÷unda
yenilmenin hemen öncesinde ve yenilme
aúamasında dahi makro boyutta kırıklar
gözlenmemiútir. Bazı örneklerde yenilme sonrası
(post failure) úekil de÷iútirme aúamasında dahi
makro boyutta kırık gözlenmemiútir. Bu durum,
önceki pek çok araútırmacının (örne÷in:
Bieniawski 1967, Martin vd 1997) gevrek kaya
türleri üzerinde yaptıkları çalıúmalardan farklılık
arz etmektedir. Bu çalıúmada mikro ve makro
boyutta yapılan gözlemler, çevre gerilmesiz
koúullarda geliúen mikro-kırıkların yenilme
öncesinde gözle görülebilen makro-kırıkları
oluúturacak veya bir alanda yo÷unlaúacak úekilde
birleúemediklerini ortaya koymaktadır. Bu süreçler
büyük olasılıkla geliúen mikrokırıkları tutan sert ve
dayanımlı damarların sayılarına, yönelimlerine ve
da÷ılımlarına ba÷lıdır. Bu sebeple, di÷er gevrek
kırılan kayaçlarda yenilme öncesinde gözlenen
duraysız kırık geliúiminin bu tip heterojen kaya
yapılarında oluúması daha zordur.

1. Düúük deviatorik gerilmelerde kırılma baúlangıç
süreçleri zayıf kil matris içerinde geliúmekte ve
mikrokırıklanma eúik de÷eri kil matrisin
özelliklerine göre de÷iúmektedir.
2. ıcı de÷erlerindeki de÷iúimler kil matrisin
mineralojik ve mikroyapısal özelliklerinden
dolayı kazandı÷ı dayanım farklılıklarından
kaynaklanmaktadır.
3. Mikrokırıklanma ötesindeki gerime koúullarında
geliúen kırıklar anhidrit damarlar tarafından
tutulmakta böylece çevre gerilmesiz koúullarda
geliúen kırıklar bir araya gelememektedir. Bu
durum duraysız kırık geliúimini engelleyici
yönde rol oynamaktadır.
4. Bu tip heterojen kayaçların dayanımı, kaya
dokusu ve damarların yo÷unlu÷u ile iliúkilidir.
Mikro kırıklanma de÷erleri düúük olsa dahi
örnekler
yüksek
dayanım
de÷erleri
verebilmektedirler.

Tek eksenli sıkıúma dayanımındaki artıúlar
damarların toplam miktarı, yönelimleri ve
da÷ılımları ile iliúkili oldu÷u açıktır. ùekil 7’de
görüldü÷ü üzere, belirli bir damar yo÷unlu÷unun
altında damarların dayanıma etkisi çok düúüktür.
Bu sınır de÷erinin üzerinde ise tek eksenli sıkıúma
dayanımı
artan
damar
yo÷unlu÷u
ile
iliúkilendirebilir. Yüksek oranda dayanımlı
damarlar içeren zayıf killi matrise sahip örnekler
düúük mikro kırıklanma de÷erleri gösterseler de
dayanımlı damarların fazlalı÷ından dolayı tek
eksenli dayanım de÷erleri yüksek olabilmektedir.
Bu ba÷lamda, düúük fark gerilme koúullarında
mikro-kırıklanma eúik de÷eri kil matris tarafından
denetlenmektedir. En yüksek dayanım de÷erleri ise
kayanın genel dokusu ve mikro yapısal özellikleri
tarafından kontrol edilmektedir.
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Piroklastik kayaçların dayanımı üzerinde su içeri÷inin etkisi
The effect of water content on the strength of pyroclastic rocks
S. Kahraman
Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Ankara

M. Sarıbıyık
Ni÷de Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ni÷de

ÖZET: Kayaçların tek eksenli sıkıúma dayanımı (TESD), dolaylı çekme dayanımı (DÇD) ve nokta yük
dayanımı (NYD) mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu direnç parametreleri su
içeri÷inden önemli derecede etkilenebilmektedir. Bu çalıúmada, Kapadokya yöresinden toplanan 32 farklı
piroklastik kayacın TEB, DÇD ve NYD üzerinde suya doygunlu÷un etkisi araútırılmıútır. Deney sonuçları,
suya doygunluktan kaynaklanana direnç kaybının TESD için % 13.3' den % 81.1' e, DÇD için % 8.2' den %
82.9'a ve NYD için % 13.9' dan % 82.4'e kadar de÷iúti÷ini göstermiútir. Ayrıca, kuru ve suya doygun direnç
de÷erleri arasında regresyon analizleri yapılmıú ve do÷rusal eúitlikler geliútirilmiútir. Geliútirilen bu eúitlikler
yardımıyla, piroklastik kayaçların kuru direnç de÷erlerinden suya doygun direnç de÷erlerinin tahmin
edilebilece÷i söylenebilir.
ABSTRACT: Uniaxial compressive strength (UCS), indirect tensile strength (ITS) and point load strength (Is)
are widely used in engineering applications. These strength parameters can be significantly affected by water
content. In this study, the effect of water saturation on the UCS, ITS and Is of 32 different pyroclastic rocks
collected from Cappadocia region was investigated. The results showed that the strength loss due to water
saturation range from 13.3 % to 81.1 % for UCS, range from 8.2 % to 82.9 % for ITS, and range from 13.9 %
to 82.4 % for Is.Regression analysis were also performed between saturated and dry-rock strength values and
linear equations were derived. It can be said that the saturated strength values of pyroclastic rocks can be
predicted from the dry strength values using the derived equations

% 4.7’ den % 69’ a kadar de÷iúebilmektedir
(Frolova,2008).
Piroklastik kayaçlardan belli özelliklere sahip
olanlar eski ça÷larda yaygın bir úekilde yapı taúı
olarak kullanılmıú ve halen kullanılmaya devam
edilmektedir. Di÷er yandan, bu kayaçlar içerisinde
tarihi ça÷larda barınma amaçlı ma÷ara ve benzeri
açıklıklar kazılmıú olup; günümüzde de depolama
veya sosyal amaçlı mekanlar yapılmaktadır.
Ayrıca, söz konusu kayaçlar çeúitli yapılara (bina,
yol vs.) temel teúkil etmektedir.
Piroklastik kayaçlar çimento ve inúaat
sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekstil,
tarım, kimya ve kozmetik endüstrilerinde de
kullanılan bu kayaçların kullanım alanlarına her
geçen gün yenisi eklenmektedir.
Tek eksenli basınç dayanımı (TESD), Brazilian
çekme direnci (DÇD) ve nokta yük direnci (NYD),

l GøRøù
Genellikle çok yumuúak ve yumuúak kayaç
grubuna piroklastik kayaçlar volkanlardan
püskürtülen
kırıntıların
yeryüzünde
depolanmasıyla oluúmuúlardır. Tüf, ignimbirit,
lapilli taúı, volkanik breú ve aglomera en önemli
piroklastik kayaç türleridir. Genellikle düúük
yo÷unluk ve yüksek gözeneklilik oranına sahip
piroklastik kayaçlarda yo÷un bir mikro-çatlak
yapısı gözlenmektedir. Ayrıca, önemli oranlarda
kil mineralleri içerebilmeleri dikkat çeken
özelliklerindendir.
Ço÷unlukla 50 MPa’dan düúük tek eksenli
basınç dayanımına sahip olmalarına ra÷men, 200
MPa de÷erine kadar dayanıma sahip piroklastik
kayaçlara da rastlanmaktadır. Yo÷unlukları 0.75
g/cm3’den 2.75 g/cm3’e, gözeneklilik de÷erleri ise
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kayaçlarla ilgili mühendislik projelerinde yaygın
olarak kullanılan direnç özellikleridir. Kayaçların
su
içeri÷indeki
de÷iúimin
veya
suya
doygunlu÷unun bahsedilen direnç özelliklerini
önemli oranda etkileyebildi÷i genel olarak
bilinmektedir. Ancak, farklı kayaçlar için direnç
üzerinde su içeri÷inin etki derecesi hakkında
literatürde detaylı çalıúmalar bulunmamaktadır.
Piroklastik kayaçlar yüksek gözeneklili÷e sahip
olup, suya karúı hassas kayaçlardır. Bu çalıúmada,
Kapadokya yöresinden toplanan, geniú bir direnç
aralı÷ına sahip32 farklı piroklastik kayacın TESD,
DÇD ve NYD üzerinde suya doygunlu÷un etkisi
araútırılmıútır.

belirlemiúlerdir. Török and Vasarhelyi (2010), bazı
Macaristan travertenlerinin mekanik özellikleri
üzerinde suyun etkisini incelemiú; doygun ve kuru
kayacın TESD arasında do÷rusal bir korelasyon
bulmuútur. Magmatik kayaçların TESD, DÇD ve
NYD üzerinde suya doygunlu÷un etkisini
inceleyen Kahraman et al. (2012), su etkisiyle
meydana gelen direnç azalmalarını ve doygun
TESD/kuru TESD oranlarını sunmuúlardır.
Kayaçların direncinin su içeri÷ine duyarlılı÷ının
oldukça de÷iúken oldu÷u yapılan araútırmalardan
anlaúılmaktadır. Literatürde mevcut doygun
TESD/kuru TESD oranları Çizelge 1' de
verilmiútir.

2 ÖNCEKø ÇALIùMALAR

3DENEYSEL ÇALIùMALAR

ùeyl ve kuvarsitik kumtaúı üzerinde araútırmalar
yapan Colback and Wiid (1965), test ettikleri
kayaçlar için kuru kayacın TESD' ne kıyasla suya
doygun kayacın TESD' inde % 50 azalma
oldu÷unu göstermiúlerdir. Yaptı÷ı laboratuar
deneylerinde Burshtein (1969), kuvars arenit için,
su içeri÷inde 0' dan % 4' artmasının TESD' inde %
50 azalmaya sebep oldu÷unu görmüútür. Ayrıca
Burshtein, kil içeri÷i yüksek kumtaúı için su
içeri÷ini % 1.5' a çıkmasının TESD' nde üçte bir
oranında düúmeye neden oldu÷unu da göstermiútir.
Üç farklı kumtaúının su içeri÷ine ba÷lı olarak
TESD'ndeki de÷iúimleri inceleyen Dykeand
Dobereiner(1991), genellikle kayaç zayıfladıkça
suya duyarlılı÷ın arttı÷ını ifade etmiúlerdir.
Hawkins(1989), su etkisiyle oluúan direnç
azalmasının ço÷unun, özellikle yüksek dirençli
kayaçlar için % 0 ile % 1 su içeri÷i aralı÷ında
meydana geldi÷ini açıklamıútır. Suya duyarlılık
üzerinde mineraloji ve dokunun etkisini araútıran
Hawkins and McConnel(1992), kumtaúlarının suya
duyarlılı÷ının kayacın mikro-dokusundan ziyade
kuvars ve kil içeri÷i oranları tarafından kontrol
edildi÷ini bulmuúlardır. Çeúitli kayaçlar üzerinde
yapılan deney sonuçlarına göre Vasarhelyi (2002,
2003 ve 2005), çeúitli kayaçların direnci üzerinde
suyun etkisini incelemiú ve test edilen kayaçlar için
doygun
TESD/kuru
TESD
oranları
önermiútir.Vasarhelyi and Van (2006), kayaçların
suya karúı duyarlılı÷ının de÷iúken oldu÷unu ifade
etmiú ve kumtaúının su içeri÷ine karúı duyarlılı÷ını
tahmin etmek için bir yöntem önermiútir.
Kahraman et al. (2008), mermerlerin TESD, DÇD
ve NYD üzerinde suya doygunlu÷un etkisini
araútırmıú ve dikkate alınan direnç özellikleri için
doygun
TESD/kuru
TESD
oranlarını

Ni÷de, Nevúehir, Kayseri ve Aksaray il sınırları
içerisinde
bulunan
Kapadokya
Volkanik
Provensine ait çeúitli lokasyonlardan laboratuar
deneyleri için piroklastik kayaçlara ait blok
numuneler
toplanmıútır.
Numune
alınan
lokasyonların adları Çizelge 2' de verilmiú ve
yerleri ùekil 1' de harita üzerinde gösterilmiútir.
Kayaç
bloklarından
karot
numuneler
hazırlanmıú ve TESD, DÇD ve NYD de÷erlerini
belirlemek üzere kurutulan ve suya doyurulan
numuneler
üzerinde
deneyler
yapılmıútır.
Kurutulmak istenilen numuneler 105-110 ºC' de bir
hafta etüvde bekletilmiútir. Suya doyurma iúlemi
ise, numuneleri çeúme suyunda bir hafta bekletmek
suretiyle gerçekleútirilmiútir. Deney sonuçları
Çizelge 2' de özetlenmiútir. Deneylerle ilgili kısa
bilgiler ise aúa÷ıda sunulmuútur.
Kuru kayaç TESD de÷erleri 2.2MPa (Avanos/
Nevúehir/Beyaz)' dan 46.7 MPa (Baúakpınar/
Kayseri)' a kadar de÷iúmektedir. Doygun kayaç
TESD de÷erleri 1.4MPa (Mustafapaúa/Nevúehir)'
dan 34.9 MPa (Persek/Kayseri)' a kadar
de÷iúmektedir. Kuru kayaç DÇD de÷erleri 0.60
MPa (Avanos/ Nevúehir/Beyaz)' dan 6.02 MPa
(Baúakpınar/ Kayseri)' a kadar de÷iúmektedir.
Doygun kayaç DÇD de÷erleri 0.23 MPa
(Mustafapaúa/Nevúehir)'
dan
4.54
MPa
(Baúakpınar/ Kayseri)' a kadar de÷iúiklik
göstermektedir.
Kuru kayaç NYD de÷erleri 0.26 MPa (Avanos/
Nevúehir/Beyaz)' dan 3.25 MPa (Persek/Kayseri ve
Güllüce/Ni÷de)' a kadar de÷iúmektedir. Doygun
kayaç NYD de÷erleri 0.12 MPa (Avanos/
Nevúehir/Beyaz)' dan 2.23 MPa (Baúakpınar/
Kayseri)' a kadar de÷iúmektedir.
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Çizelge 1. Literatürde bulunan doygun TESD/kuru TESD oranları (Nunes (1989)and Van Eeckhout (1976)'
den de÷iútirilerek alınmıútır).
Kaynak
ColbackandWiid(1965)
HawkinsandMcConnell(1992)
Vasarhelyi(2002)
Vasarhelyi(2003)
Vasarhelyi(2005)
Obert et al. (1946)

Price (1960)
Wiid(1970)
Parate(1973)
Kiatowa et al. (1977)
Bell(1978)
Hassani et al. (1979)
Ferreira et al. (1981)
PriestandSelvakumar(1982)
Koshima et al. (1983)
PellsandFerrry(1983)
Dobereiner(1984)
Dyke(1984)
GunsallusandKulhawy(1984)
Denis et al. (1986)
Howarth(1987)
Sachpazis(2004)

Kahraman et. al. (2008)
TörökandVasarhelyi (2010)
Kahraman et. al. (2012)

Kayaç
Kumtaúı ve úeyl
Kumtaúı
Andezitik tüf
Basaltik tüf
Riyolitik tüf
Kumtaúı
Kireçtaúı
Mermer
Kireçtaúı
Granit
Kumtaúı
Kumtaúı
Arduvaz
Kumtaúı
Kumtaúı
Kireçtaúı
Kumtaúı
FellKumtaúı
Kumtaúı
BauruKumtaúı
BunterKumtaúı
BauruKumtaúı
Kumtaúı
Sutaúı
Sutaúı
BunterKumtaúı
PenrithKumtaúı
øri KristalliKumtaúı
øri KlastikKumtaúı
ønce TaneliKumtaúı
Kireçtaúı
Kumtaúı
Kireçtaúı
Düúükdereceli MetamorfikKireçtaúı
Yüksekdereceli MetamorfikKireçtaúı
Mermer
Mermer
Traverten
Magmatik

Doygun TESD/kuru TESD(%)
50
22-92
71
76
69
76
66
95
83
86
89
68
80
45
60
62
64
68
70
50
65
50
41
83
49
71
66
98
81
49
48
67
90
89
77
85
87
89
78

Çizelge 2. Numune lokasyonları ve deney sonuçlarının özetleri.
Kayaç
Kodu

Numune Lokasyonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Derbent-1/Ni÷de
Derbent-2/Ni÷de
Dere Mah.-1/Ni÷de
Dere Mah.-2/Ni÷de
Kızılören/Ni÷de
Özbelde/Ni÷de
Aktaú-1/Ni÷de
Aktaú-2/Ni÷de
Derinkuyu/Nevúehir
Karayazı/Nevúehir (Gülkurusu)

Kuru
TESD
(MPa)
13.2
18.3
8.5
18.5
27.4
16.5
5.2
3.9
8.4
12.7

Doygun
TESD
(MPa)
6.1
12.5
3.4
9.7
17.0
14.3
3.1
2.3
4.7
5.2
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Kuru
DÇD
(MPa)
2.61
2.99
3.42
3.31
2.70
3.80
0.94
0.72
1.55
1.77

Doygun
DÇD
(MPa)
1.23
1.60
0.95
2.20
1.98
3.21
0.73
0.57
0.88
0.86

Kuru
NYD
(MPa)
1.28
2.18
1.34
2.12
2.11
2.37
0.97
0.53
1.39
1.47

Doygun
NYD
(MPa)
0.62
1.32
0.82
1.78
1.79
2.04
0.46
0.30
0.70
0.67
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Çizelge 2.’ den devam.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Akkaya Göleti/Ni÷de
Bahçeli/Ni÷de
Gümüúler/Ni÷de
Tomarza/Kayseri (Sarı)
Tomarza/Kayseri (Siyah)
Avanos/Nevúehir (Pembe)
Güllüce/Ni÷de
Araplı/Yahyalı/Kayseri
Mustafapaúa/Nevúehir
øncesu/Kayseri
Avanos/Nevúehir (Beyaz)
Karayazı/Nevúehir (Viúne)
Karayazı/Nevúehir (Devetüyü)
Karayazı/Nevúehir (Beyaz)
Karayazı/Nevúehir (Formika)
Karayazı/Nevúehir (Sarı)
Tomarza/Kayseri (Gri)
Selime/Ihlara/Aksaray
Taúpınar/Aksaray
Altunhisar/Ni÷de
Persek/Kayseri
Baúakpınar/Kayseri

21.4
15.8
9.9
27.8
14.1
15.7
41.0
12.4
7.4
12.4
2.2
10.3
9.1
8.5
7.9
8.8
36.4
25.7
18.8
23.9
44.3
46.7

14.5
9.0
4.6
18.0
7.4
8.8
28.3
9.0
1.4
8.3
1.7
2.7
3.7
2.6
2.2
3.6
25.5
12.9
8.0
16.1
34.9
28.0

2.81
2.62
1.45
3.8
2.82
2.51
4.18
2.38
1.21
1.48
0.60
2.27
2.13
1.99
1.70
1.10
3.61
4.07
3.26
2.27
4.68
6.02

2.58
1.66
0.9
2.01
1.67
1.44
3.61
1.27
0.23
1.04
0.33
0.46
0.64
0.34
0.35
0.58
2.75
2.09
1.85
1.81
3.96
4.54

2.49
2.22
1.13
2.37
1.83
2.02
3.25
1.42
0.74
1.06
0.26
1.67
1.23
1.37
1.26
1.13
2.21
2.19
2.16
2.19
3.25
2.75

2.11
1.74
0.65
1.40
1.09
0.98
2.21
0.99
0.13
0.91
0.12
0.85
0.62
0.64
0.73
0.59
1.80
1.66
1.43
1.57
2.20
2.23

ùekil 1. Kapadokya volkanik provensi jeoloji haritası (Toprak et al., 1994) (Rakamlar kayaç lokasyonlarını
ifade etmektedir).
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3.1 Tek eksenli sıkıúma deneyi

3.3 Nokta yük deneyi

Tek eksenli sıkıúma deneyleri 38 mm çapındaki
numuneler üzerinde yapılmıútır. Her kayaç çeúidi
için boy/çap oranı 2 olan en az 5 adet numune test
edilmiútir. Deneylerde, 0.5-1.0 MPa/s arasında bir
yükleme hızı uygulanmıútır.

38 mm çap ve 1.2 boy/çap oranına sahip
numuneler üzerinde çapsal nokta yük deneyleri
yapılmıútır. Deney sonuçlarına 50 mm karot çapına
göre düzeltme uygulanmıútır. Her kayaç çeúidinden
en az 7 adet numune test edilmiútir.

3.2 Dolaylı çekme deneyi

4

Çekme deneylerinde 38 mm çapında numuneler
kullanılmıútır. Boy/çap oranı 0.5 ile 1.0 arasında
de÷iúmekte olup, her kayaç çeúidi için en az 5 adet
numune standart çekme çeneleri arasında
kırılmıútır. Yükleme hızı 200 N/s olarak
uygulanmıútır.

DENEY
DEöERLENDøRøLMESø

SONUÇLARININ

Kuru duruma göre suya doygunlu÷un dayanım
özellikleri üzerindeki etkisini görebilmek için her
kayacın dayanım kayıpları ve doygun/kuru direnç
oranları hesaplanmıútır (Çizelge 3).

Çizelge 3. Suya doygunlu÷a ba÷lı direnç kayıpları ve doygun /kuru direnç oranları.
Numune Lokasyonu

Derbent-1/Ni÷de
Derbent-2/Ni÷de
Dere Mah.-1/Ni÷de
Dere Mah.-2/Ni÷de
Kızılören/Ni÷de
Özbelde/Ni÷de
Aktaú-1/Ni÷de
Aktaú-2/Ni÷de
Derinkuyu/Nevúehir
Karayazı/Nevúehir (Gülkurusu)
Akkaya Göleti/Ni÷de
Bahçeli/Ni÷de
Gümüúler/Ni÷de
Tomarza/Kayseri (Sarı)
Tomarza/Kayseri (Siyah)
Avanos/Nevúehir (Pembe)
Güllüce/Ni÷de
Araplı/Yahyalı/Kayseri
Mustafapaúa/Nevúehir
øncesu/Kayseri
Avanos/Nevúehir (Beyaz)
Karayazı/Nevúehir (Viúne)
Karayazı/Nevúehir (Devetüyü)
Karayazı/Nevúehir (Beyaz)
Karayazı/Nevúehir (Formika)
Karayazı/Nevúehir (Sarı)
Tomarza/Kayseri (Gri)
Selime/Ihlara/Aksaray
Taúpınar/Aksaray
Altunhisar/Ni÷de
Persek/Kayseri
Baúakpınar/Kayseri

TESD
kaybı
(%)
53.8
60.0
47.6
38.0
13.3
40.4
41.0
44.0
59.1
32.2
43.0
53.5
35.3
47.5
43.9
31.7
31.0
27.4
81.1
33.1
22.7
73.8
59.3
69.4
72.2
59.1
29.9
49.8
57.4
32.6
21.2
40.0

Doygun
TESD/kuru
TESD (%)
46.2
40.0
52.4
62.0
86.7
59.6
59.0
56.0
40.9
67.8
57.0
46.5
64.7
52.5
56.1
68.3
69.0
72.6
18.9
66.9
77.3
26.2
40.7
30.6
27.8
40.9
70.1
50.2
42.6
67.4
78.8
60.0
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DÇD
kaybı
(%)
52.9
72.2
33.5
26.7
15.5
22.3
20.8
43.2
51.4
8.2
36.6
37.9
47.1
40.8
42.6
46.5
13.6
46.6
81.0
29.7
45.0
79.7
70.0
82.9
79.4
47.3
23.8
48.6
43.3
20.3
15.4
24.6

Doygun
DÇD/kuru
DÇD (%)
47.1
27.8
66.5
73.3
84.5
77.7
79.2
56.8
48.6
91.8
63.4
62.1
52.9
59.2
57.4
53.5
86.4
53.4
19.0
70.3
55.0
20.3
30.0
17.1
20.6
52.7
76.2
51.4
56.7
79.7
84.6
75.4

NYD
kaybı
(%)
51.6
38.8
16.0
15.2
13.9
52.6
43.4
49.6
54.4
15.3
21.6
42.5
40.9
40.4
51.5
39.4
32.0
30.3
82.4
14.2
53.8
49.1
49.6
53.3
42.1
47.8
18.6
24.2
33.8
28.3
32.3
18.9

Doygun
NYD/kuru
NYD (%)
48.4
61.2
84.0
84.8
86.1
47.4
56.6
50.4
45.6
84.7
78.4
57.5
59.1
59.6
48.5
60.6
68.0
69.7
17.6
85.8
46.2
50.9
50.4
46.7
57.9
52.2
81.4
75.8
66.2
71.7
67.7
81.1
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Dayanım kaybı aúa÷ıda verilen eúitlik yardımıyla
hesaplanmıútır.

 ܭܦൌ

்ாௌೖೠೝೠ ି்ாௌೠ
்ாௌೖೠೝೠ

(ͲͲͳݔ1)

Burada, DK, dayanım kaybı (%),TESDkuru, kuru
kayaç tek eksenli basınç dayanımı (MPa),
TESDdoygun, doygun kayaç tek eksenli basınç
dayanımı (MPa),
TESD' indeki kayıp % 13.3' den % 81.1' e,
DÇD' indeki kayıp % 8.2' den % 82.9' a ve NYD'
indeki kayıp % 13.9' dan % 82.4' e kadar
de÷iúmektedir. Dayanım kayıplarına paralel olarak,
doygun TESD/kuru TESD oranı % 18.9' dan %
86.7' ye, doygun DÇD/kuru DÇD oranı % 17.1'
dan % 91.8' ye ve doygun DÇD/kuru DÇD oranı %
17.6' dan % 86.1' e kadar de÷iúmektedir.

Kuru duruma kıyasla doygun durumdaki
piroklastik kayaçlarda görülen direnç kaybı
yaklaúık olarak % 10' dan % 80' e kadar
de÷iúmektedir. Suya doygunluktan kaynaklanan
direnç kaybı ile kayaç direnci arasında bir
korelasyon olup-olmadı÷ını görmek için direnç
de÷erleri ile direnç kayıpları arasındaki
korelasyonlar incelenmiútir. ùekil 2-7' da
görüldü÷ü gibi, sadece kuru nokta yük direnci ile
direnç kaybı arasında kuvvetli bir korelasyon
bulunmuútur. Bu durumda, kayaç direnci azaldıkça
direnç kaybının genel olarak artma e÷iliminde
oldu÷u, ancak kayaç direnci ile direnç kaybı
arasında her zaman kuvvetli korelasyonlar
bulunamayaca÷ı söylenebilir. Di÷er yandan, kayaç
direnci yanında gözeneklilik, gözeneklerin
ba÷lantılı
olup-olmadı÷ı,
mikro-çatlakların
bulunup-bulunmadı÷ı, minerallerin cinsi (özellikle
kil mineralleri) gibi birçok faktörün su etkisiyle
direnç kaybını etkileyebildi÷i unutulmamalıdır.
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Kuru direnç de÷erleri bilinen piroklastik kayaçların
suya doygun hale geldi÷inde sahip olaca÷ı direnç
de÷erlerini tahmin etmeye yarayacak eúitlikler elde
etmek amacıyla, kuru ve suya doygun direnç
de÷erleri regresyon analiziyle de÷erlendirilmiútir.
Kuru ve suya doygun TSBD de÷erleri arasında
korelasyon katsayısı (r) 0.96 olan do÷rusal bir
iliúki bulunmuútur (ùekil 8).Kuru ve suya doygun
DÇD de÷erleri arasındaki iliúki ùekil 9’ de
verilmiútir. Bu úekilde görüldü÷ü gibi, iki
parametre arasında do÷rusal bir iliúki olup,
korelasyon katsayısı 0.86’dır. Benzer úekilde, kuru
ve doygun NYD de÷erleri arasında da yüksek
korelasyon katsayısına (0.92) sahip do÷rusal bir
iliúki elde edilmiútir (ùekil 10).
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4SONUÇLAR
Kapadokya yöresinden toplanan 32 farklı
piroklastik kayacın direnç özellikleri üzerinde suya
doygunlu÷un etkisi araútırılmıútır. Deney sonuçları,
kuru duruma kıyasla doygun durumdaki piroklastik
kayaçlarda görülen direnç kaybının yaklaúık olarak
% 10' dan % 80' e kadar de÷iúti÷ini göstermiútir.
Ayrıca, kuru ve suya doygun direnç de÷erleri
regresyon analizleri ile de÷erlendirilerek do÷rusal
eúitlikler geliútirilmiútir. Bu eúitlikler yardımıyla,
piroklastik kayaçların kuru direnç de÷erlerinden
suya doygun direnç de÷erlerinin tahmin
edilebilece÷i söylenebilir.
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Kayaçların dayanım ve aúındırıcılık özelliklerinin karúılaútırılması
Comparison of strength and abrasivity properties of rocks
M. Çapik, A. O. Yılmaz, & S. Yaúar
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Trabzon

ø. Çavuúo÷lu
Gümüúhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Gümüúhane

O. Yaralı
Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Zonguldak

ÖZET: Aúınma, kazı esnasında keskilerin kayaçlar tarafından koparılmasıdır. Yüksek aúındırıcı özelli÷ine
sahip kayaçlar, kısa zamanda keskilerin körelmesine neden olabilmektedir. Bu durum, keski tüketimini
artırmakta ve dolayısıyla kazı maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Kayaçlardaki kuvars içeri÷i,
çimentolama derecesi ve di÷er aúındırıcı mineral içeri÷i aúındırıcılı÷ı etkileyen önemli parametrelerdir.
Yapılan bu çalıúma Hopa-Borçka (Artvin) Cankurtaran ve Salmankaú (Bayburt) Karayolu Tünellerinde farklı
formasyonlardan alınan kayaç örnekleri üzerinde gerçekleútirilmiútir. Laboratuvar çalıúmaları için tünellerde
alınan bloklardan uygun boyutlarda ve miktarda deney örnekleri hazırlanmıútır. Kayaçların dayanım özelli÷ini
belirlemek için tek eksenli basınç deneyi gerçekleútirilmiútir. Kayaçların aúındırıcılık özelli÷ini belirlemek
için CERCHAR Aúınma øndeksi (CAI), Böhme aúınma ve Mikro Deval aúınma deneyleri gerçekleútirilmiútir.
Sonuç olarak, elde edilen aúındırıcılık ve dayanım deney verileri ile regresyon analizleri kurarak istatistiksel
olarak de÷erlendirilmiútir.
ABSTRACT: Abrasion is broken off by the tools during the excavation of rocks. Featuring high abrasive
rocks can cause rustiness of the cutters in a short time. This situation can induce to cutter consumption and
increase the cost of excavation. Quartz content of the rocks, the degree of cement and other abrasive mineral
content are important parameters that affect rock abrasivity. This study was carried out in Hopa-Borçka
(Artvin) Cankurtaran and Salmankas (Bayburt) Highway Tunnel. Rock samples were obtained from
Cankurtaran and Salmankas tunnels at the changing rock formations for the laboratory studies. The test
samples were prepared at the appropriate size and quantity. Uniaxial compressive strength tests were
performed to determine mechanical properties of rock. CERCHAR Abrasivity Index (CAI), Bohme abrasion
and Micro Deval abrasion tests were carried out for determining abrasiveness of rock properties. As a result,
experimental dates of the abrasiveness and the strength were evaluated statistically by establishing a
regression analysis.

Aúınma, kazı esnasında kayaçların keskiler
tarafından koparılmasıdır. Yüksek aúındırıcı
özelli÷ine sahip kayaçlar, kısa zamanda keskilerin
körlenmesine neden olmaktadır. Bu durum, keski
tüketimini
artırmakta
ve
kazı
verimini
düúürmektedir. Dolayısı ile kazı maliyetinin
artmasına yol açmaktadır. Keski aúınması baúta
kayaç özellikleri olmak özere; keski tipi, kesme
derinli÷i, kesme hızı, keskinin metalürjik yapısı,
keskinin kazı esnasında ulaútı÷ı ısı derecesi,
kayaçtaki kuvars ve di÷er aúındırıcı minerallerin
miktarı ve kayacın çimentolama derecesi

l GøRøù
Yeraltı ve yerüstü kazılarında, özellikle madencilik
ve inúaat sektörlerinden de÷iúik kazı metotları
uygulanmaktadır. Ülkemizde özellikle son yıllarda
teknolojinin geliúimiyle birlikte mekanize kazı
yöntemleri tünel ve madencilik sektöründe yaygın
olarak kullanılmaya baúlanmıútır. Mekanize kazı
yapılacak formasyonun aúındırıcılık ve dayanım
özelliklerinin önceden tespit edilmelidir.
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gelmektedir (Schimazek ve Knatz, 1976; Tamrock
1999; Yaralı, 2008).
Kayaçlardaki kuvars içeri÷i ve çimentolama
derecesi
aúındırıcılı÷ı
etkileyen
önemli
parametrelerdir. Bu parametrelerden aúındırıcı
minerallerin yüzdesi, tane boyu ve çimentolama
derecesi üzerinde pek çok araútırma yapılmıútır.
Bunlardan; Barbour vd. (1979), kumtaúları üzerine
yaptıkları çalıúmada, galeri açma makineleri ile
yapılan kazılarda, kesici uç tüketiminin kuvars
içeri÷inden çok çimentolama derecesi ile iliúkili
oldu÷u belirlenmiútir. Yaralı vd. (2008),
gerçekleútirilmiú oldukları çalıúmalarında kayaç
aúındırıcılı÷ının özellikle ortalama kuvars tane
boyutu miktarı, çimento türü, çimentolama
derecesi ve mineral biliúimi ile iliúkili oldu÷unu
göstermiúlerdir. Al-Ameen ve Waller (1994),
yaptıkları çalıúmada az miktarda aúındırıcı
mineraller içeren yüksek dayanımlı bazı kayaçların
yüksek aúındırıcılık indeksine sahip olabildiklerini
belirlemiúlerdir. Di÷er taraftan, çok yüksek
aúındırıcı mineral içeri÷ine sahip olan bazı düúük
dayanımlı kayaçların, düúük aúındırıcılık indeksine
sahip olabildikleri de görülmüútür.

tamamlanmasıyla tünel 4.030 m uzunlu÷unda
olacaktır.

2 YAPILAN ÇALIùMALAR

2.2.1 CERCHAR aúınma indeksi (CAI)

2.1 Çalıúma alanı

CERCHAR aúınma indeksi, keski aúınımı, keski
de÷iúim maliyeti ve kayaç dayanımı gibi
parametreleri
do÷ru
tahmin
edilmesinden
kullanılan bir deney yöntemidir. Deneylerde
Rockwell sertli÷i 54/56 olan uçlar kullanılmıútır.
Deney West (1986)’ya göre yapılmıú ve 30 mm
boyunda, 54 mm çapında örnekler üzerinde
gerçekleútirilmiútir. Uçlarda oluúan aúınma 25X
büyütmeli mikroskop yardımıyla ölçülmüútür.
Deney aleti ve aúınma sonrası aúınan deney
numuneleri ùekil 1’de verilmiútir.

2.2 Materyal ve metot
Laboratuvarda kullanılmak için hazırlanan
örnekler, Cankurtaran ve Salmankaú tünellerinden
alınmıútır. Alınan kayaç örnekleri belli aralıklarla
veya de÷iúen kayaç formasyonlarından sa÷lam,
çatlaksız ve süreksizlik içermemesine dikkat
edilmiútir.
Alınan
bu
bloklardan
deney
standartlarına göre uygun boyutlarda ve miktarda
deney numunesi hazırlanmıútır. Hazırlanan
numuneleri üzerinde aúınma deneyleri ve tek
eksenli basma deneyleri gerçekleútirilmiútir.
Aúınma deneyi olarak CERCHAR aúınma indeksi
CAI, Böhme aúınma kaybı ve Mikro Deval aúınma
deneyleri yapılmıútır.
Aúınma deneylerinden CAI deneyi Bülent
Ecevit
Üniversitesi
(Zonguldak)
Maden
Mühendisli÷i Bölümü Maden Mekanizasyonu
Laboratuvarı’nda
gerçekleútirilmiútir.
Di÷er
deneyler Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden
Mühendisli÷i
Bölümü
Laboratuvarlılarında
gerçekleútirilmiútir.

Çalıúma Cankurtaran ve Salmankaú Tünellerinden
gerçekleútirilmiútir. Cankurtaran Tüneli HopaBorçka karayolu 7+980-13+208 km’leri arasında
çift tüp olarak inúa edilmektedir. Yapımı
tamamlamasıyla birlikte 5.288 m uzunlu÷u ile
Türkiye’nin en uzun tüneli olma özelli÷ini
taúıyacaktır. Salmankaú Tüneli ise Trabzon Araklı
ilçesinde Da÷baúı- U÷rak yolu üzerinde, Araklı ile
Bayburt arasında inúa edilmektedir. Yapımı





ùekil 1. CERCHAR aúınma deney aleti ve deney sonrası kayaçdaki aúınma
Kayaçlara ait CERCHAR aúınma indeks de÷eri
üsten ve yandan olmak üzere 5 çizimin aritmetik

ortalaması alınarak bulunmuútur. Elde edilen
sonuçlar ASTM (2010c)’a göre kayaçların CAI
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sınıflandırması göre de÷erlendirmeleri yapılmıútır
(Çizelge 1)

ise düúüktür. Bu durum kayaçlardaki mineral
içeri÷i, mineral özellikleri ve tane boyutunda
kaynaklanmaktadır. Böhme aúınma deneyinin
gerçekleútirilmesi için her kayaç örne÷inde 7 cm
boyutunda 54mm çapında 4’er adet karot numunesi
kullanılmıútır. Numunelerin alt ve üst yüzeylerinin
birbirine paralel olmasına dikkat edilmiútir. Böhme
aúınma deney düzene÷i ve kullanılan numune ùekil
2’de verilmiútir. Deney TS 699’a göre yapılmıútır.
Deneyde aúındırma diski her 22 devir sonunda
otomatik olarak durur ve disk üzerindeki zımpara
tozları fırça ile temizlenir ve tekrar sürtünme
úeridine 20 g zımpara tozu serpilir, deney
numunesi düúey ekseni etrafında 90º çevrilmek
suretiyle 22 úer devirlik 20 periyodu yani toplam
olarak 440 devir uygulanır. Böhme aúınma kaybı
aúa÷ıdaki formüller yardımıyla hesaplanmıútır.

Çizelge 1. CERCHAR aúındırıcılık sınıflandırması
CAI de÷eri
0,3 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 4,0
4,0 - 6,0
6,0 -7,0

Sınıflandırma
Çok düúük aúındırıcı
Düúük aúındırıcı
Orta aúındırıcı
Yüksek aúındırıcı
Aúırı aúındırıcı
Kuvars

2.2.2 Böhme aúınma deneyi
Böhme aúınma sürtünmeden oluúan bir aúınma
kaybı deneyidir. Deney sonucunda kayaçlarda
oluúan aúınma kayıpları genellikle karbonatlı
kayaçlarda yüksek, magmatik kökenli kayaçlarda

ùekil 2. Böhme yüzey aúındırma deney düzene÷i
Kalınlık kaybına göre:
ǻd = d0 – d1

2.2.3 Mikro Deval aúınma dayanımı
(mm/23 cm2)

(1)

1960’larda Fransa’da geliútirmiútir. Amacı agrega
numunelerinin çelik bilya ve su ile birlikte bir
tabur içinde döndürülerek kayacın aúınmaya karúı
olan direncini belirlemektir. Deney ASTM
(2010b)’a göre yapılmıútır. Deneyde 1,18 mm,
4,75 mm, 6,3 mm ve 9,5 mm boyutlarında olmak
üzere 4 elek kullanılmıútır. 4,75 mm elek üstü 750
g, 6,3 mm üstü 750 g olmak üzere toplam 1500 g
numune hazırlanmıútır. Hazırlanan malzemeyle
birlikte, 1 cm çapında 5000 g çelik bilye ve 2 litre
su tambura konulmuútur. Tamburlar, (100 ± 5)
devir/min hızda (9500±1) devir tamamlanıncaya
kadar döndürülür. Deneyden sonra, malzemeler
1,18 mm’lik elekten elenir ve elek üstü malzemeler
ayrı ayrı tepsi içine konularak fırında (110±5)
°C’ta kurutulup ve hassas teraziyle tartılmıútır. Her
kayaç serisinden 2 adet yapılmıútır (ùek. 3).

2

ǻd: Böhme yüzey aúınma kaybı (mm/23 cm )
d0: Deneyden önceki ortalama kalınlı÷ı (mm)
d1: Deneyden sonraki ortalama kalınlı÷ı (mm)
A÷ırlık kaybına göre:
ǻm = Mi-Ms
ǻV = ǻm/dh

(2)
(3)

Burada,
ǻm: numunenin 23 cm2 yüzeyinde meydana gelen
aúınma oranı (gr/23cm2)
Mi: numunenin aúınma öncesi a÷ırlı÷ı (gr)
Ms: numunenin aúınma sonrası a÷ırlı÷ı (gr)
dh: numunenin birim hacim a÷ırlı÷ı (gr/cm3)
ǻV: Böhme yüzey aúınma kaybı de÷eri (cm3/23
cm2)
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ùekil 3. Mikro-Deval aúındırma cihazı

Tek eksenli basınç dayanımı deneyi için,
Cankurtaran ve Salmankaú tünellerinden alınan
kayaç örnekleri standartlara uygun olarak
hazırlanmıú ve deneyler ASTM (2010a)
standardına göre yapılmıútır. Deneylerde kullanılan
örnek çapları 54 mm (NX tipi), ve boy/çap oranı
2/1 olacak úekilde numuneler hazırlanmıútır.
Yükleme hızı 1,3 kN/sn alınmıú ve her bir kayaç
örne÷i için en az 4 adet numune hazırlanmıútır.
Tek eksenli basınç dayanım deneyi için hazırlanan
numuneleri ùekil 4’de gösterilen 200 ton’luk pres
makinası kullanılmıútır.

2.2.4 Tek eksenli basınç dayanımı

ùekil 4. Tek eksenli basma dayanımı deney aleti ve numunenin yerleútirmesi

2.3 Laboratuvar çalıúmaları
Bu çalıúmada kullanılan numuneler, Cankurtaran
ve Salmankaú tünellerinden belli aralıklarla veya
de÷iúen kayaç formasyonlarında sa÷lam, çatlaksız
ve süreksizlik içermemesine dikkat edilmiútir.
Deneyler numuneleri standartları göre uygun
boyutta ve miktarda hazırlanmıútır. Hazırlanan
örnekler üzerinde aúınma deneyleri ve dayanım
deneyleri gerçekleútirilmiútir. Çalıúmada kullanılan
kayaçlar ve alındı÷ı yerler Çizelge 2’de verilmiútir.
Sürtünmeden kaynaklanan aúınma kayıplarını
belirlemek için gerçekleútirilen Böhme aúınma
deneyinin kalınlıkça ve a÷ırlıkça aúınma oranları
ve kayaçlara ait birim hacim a÷ırlık de÷erleri
Çizelge 3’de verilmiútir. Kayacın aúınmaya ve
çarpmaya karúı olan mukavemetini belirlemek için
yapılan Mikro Deval aúınma deney sonuçları ve
kayaçlarının aúındırıcılı÷ını, keski aúınması ve
sarfiyatının tespiti için yapılan CAI deney
sonuçları ve bu sonuçların ASTM, 2010c göre

sınıflandırılması Çizelge 4’de verilmiútir. C-1 nolu
kayaca ait CERCHAR aúınma uçlarının üsten ve
yandan ölçüm sonuçları ùekil 5’de verilmiútir.
Çizelge 2. Çalıúmada kullanılan kayaçlar ve
alındı÷ı tüneller
No
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
S-1
S-2

Tünel Adı
Cankurtaran
Cankurtaran
Cankurtaran
Cankurtaran
Cankurtaran
Cankurtaran
Salmankaú
Salmankaú

Kayaç tanımı
Andezit- bazalt
Andezit- bazalt
Kumtaúı
Konglomera
Marn
Marn
Kireçtaúı
Andezit- bazalt

Tünellerde
alınan
bloklar
üzerinde
gerçekleútirilen tek eksenli basınç dayanım deney
sonuçları Deere ve Miller (1966)’in geliútirdikleri
kaya
dayanımın
sınıflandırmasına
göre
sınıflandırılmıútır (Çizelge 5).
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Üsten

Yandan




ùekil 5. CERCHAR aúınma uçlarının üsten ve yandan ölçülmesi örnek C-1.
Çizelge 3. Böhme aúınma deney sonuçları

No
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
S-1
S-2

A÷ırlıkça
Boy Do÷al birim aúınma oranı -I
Çap
(mm) (mm) a÷ırlık gr/cm³
ǻm (gr/23cm²)
2,70
11,02
2,69
10,13
2,67
13,23
2,58
9,60
54
71
2,67
15,23
2,66
21,05
2,74
9,71
2,77
13,55

A÷ırlıkça aúınma
de÷eri -II
ǻv (cm³/23cm²)
4,08
3,77
5,01
3,75
7,01
7,97
3,54
4,89

Kalınlıkça
aúınma de÷eri
ǻd (mm/23cm²)
2,00
1,97
2,13
1,59
2,63
3,51
1,17
1,88

Çizelge 4. Mikro Deval aúınma deneyi ile CAI deney sonuçları
Örnek no
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
S-1
S-2

Mikro Deval
aúınma kaybı %
2,89
3
3,71
3,98
5,1
8,53
3,73
3,39

CAI
Üst
2,84
2,89
2,45
2,91
0,68
0,46
2,30
2,20

Yan
2,82
2,80
2,41
2,92
0,61
0,40
2,30
2,18

Ort.
2,83
2,84
2,43
2,91
0,65
0,43
2,3
2,19

CAI
Sınıflandırması
Yüksek aúındırıcı
Yüksek aúındırıcı
Yüksek aúındırıcı
Yüksek aúındırıcı
Düúük aúındırıcı
Çok düúük aúındırıcı
Yüksek aúındırıcı
Yüksek aúındırıcı

Çizelge 5. Tek eksenli basınç dayanımı deney sonuçları ve kaya sınıflandırılması
No

Örnek
sayısı

Çap (mm)

Boy (mm)

Tek Eksenli basınç
dayanımı ıc (MPa)

Kaya sınıfı

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
S-1
S-2

4
5
7
5
4
5
4
4

53,78
54,46
54,25
53,88
53,79
54,38
52,57
54,35

110,12
109,67
110,10
109,99
108,77
107,23
109,35
109,72

124,08
130,79
99,68
106,80
70,81
42,42
85,00
101,93

Yüksek dayanımlı
Yüksek dayanımlı
Orta dayanımlı
Yüksek dayanımlı
Orta dayanımlı
Düúük dayanımlı
Orta dayanımlı
Orta dayanımlı
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3 DEöERLENDøRME
Yapılan bu çalıúmada Cankurtaran ve Salmankaú
tünellerinden alınan kayaç örnekleri üzerinde
aúındırıcılık ve dayanımı deneyleri yapılmıútır.
Elde edilen deney sonuçları arasında basit
regresyon analizleri kurarak istatistiksel olarak
de÷erlendirilmiútir.
Kayaçların tek eksenli basınç dayanım
de÷erlerinin Mikro Deval aúınma kaybı ile Böhme
aúınma kaybı arasındaki iliúkilerine bakıldı÷ında
yüksek bir korelasyonun oldu÷u görülmektedir
(ùekil 6). Dayanımı yüksek olan kayaçların
çarpmaya ve sürtünmeye karúı olan dirençleri
yüksektir. Baúka bir de÷iúle dayanımı düúük olan

kayaçların aúınmaya ve çarpmaya karúı olan
dirençleri düúüktür. Üsten ölçülen CERCHAR
aúınma indeks de÷erlerinin tek eksenli basınç
dayanımı ve Böhme aúınma kaybı-II (ǻv)
arasındaki iliúki ùekil 7’de verilmiútir. Ayrıca
Mikro Deval aúınma kaybının CAI ile Böhme
a÷ırlıkça aúınma kaybı-I (ǻm) arasındaki iliúki
ùekil 8’de verilmiútir. CAI de÷eri düúük olan
kayaçların Böhme aúınma kayıpları ile Mikro deval
aúınma kayıplarının düúük oldu÷u ve bu kayaçların
dayanımlarının da yüksek oldu÷u grafiklerde
görülmektedir. Sonuç olarak tüm bu farklı
de÷iúkenlerin birbiri ile olan iliúkileri Tablo 6’da
incelenmiútir.

ùekil 6.Tek eksenli basınç dayanımının Mikro Deval ve Böhme a÷ırlıkça aúınma kaybı-II arasındaki iliúki

ùekil 7. CAI (üsten)’nin tek eksenli basınç dayanımı ve Böhme aúınma kaybı-II (ǻv) arasındaki iliúki

ùekil 8.Mikro Deval aúınma kaybının CAI ve Böhme a÷ırlıkça aúınma kaybı-I (ǻm) arasındaki iliúki
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CAI

Böhme aúınma

Çizelge 6 Farklı de÷iúkenlerin birbiri ile olan iliúkileri
Tek eksenli
basınç dayanımı
MPa
y = -0,0582x +
Mikro
9,8267
%
R² = 0,8215
y = -0,1106x +
ǻm
23,464
R² = 0,6761
y = -14,583x +
ǻv
167,98
R² = 0,6992
y = -0,0161x +
ǻd
3,6419
R² = 0,4304
Üst

y = 0,0311x 0,8682
R² = 0,8356

Yan

y = 0,0313x 0,9262
R² = 0,8217

Ort.

y = 0,0312x 0,8952
R² = 0,8295

MikroDeval aúınma
%

Böhme aúınma
ǻm

ǻv

CAI
ǻd

Üst

Yan

y = 0,4271x - 0,2347
R² = 0,8014
y = 0,9702x - 0,5519
R² = 0,7518

y = 0,4085x
- 0,2898
R² = 0,9216
y = 0,1704x
- 0,0954
R² = 0,8728

y = 0,3974x +
0,1259
R² = 0,8627
y = -0,223x y = -0,5642x
y = -0,4532x + 4,0352
+ 4,9764
+ 4,9067
R² = 0,7311
R² = 0,7781
R² = 0,905
y = -0,2274x y = -0,5751x
y = -0,4597x + 4,0284
+ 4,9976
+ 4,9265
R² = 0,7284
R² = 0,7829 R² = 0,9105
y = -0,225x y = -0,5689x
y = -0,4563x + 4,0308
+ 4,9839
+ 4,9122
R² = 0,7315
R² = 0,7815
R² = 0,908
y = 2,1833x - 0,315
R² = 0,697

4.SONUÇLAR

y = -1,109x +
4,4301
R² = 0,6402
y = -1,1402x y = 1,0158x
+
4,4613
- 0,0678
R² = 0,6552
R² = 0,9991
y = -1,1236x y = 1,0066x y = 0,9904x
0,0364
0,0317 +
+
4,4431 R² = 0,6485 R² = 0,9997 R² = 0,9998

a÷ırlıklarının aúınma de÷eri üzerindeki etkisinin ne
kadar önemli oldu÷u görülmektedir. Mikro Deval
aúınma dayanımı ile CERCHAR aúınma indeksi
arasında (R² 0,73) do÷rusal bir iliúki elde
edilmiútir. Ayrıca Literatüre bakıldı÷ında her iki
deney yöntemiyle yapılmıú araútırma sayısının çok
sınırlı oldu÷u görülmektedir.

Yapılan bu çalıúma, Cankurtaran ve Salmankaú
tünellerinden
alınan
örnekler
üzerinde
gerçekleútirilmiútir. Tünellerinden alınan 8 farklı
kayaç
örnekleri
üzerinde
aúındırıcılık
deneylerinden CAI, Mikro Deval aúınma ve
Böhme aúınma deneyi mekanik deneylerden ise tek
eksenli basınç dayanım deneyi gerçekleútirilmiútir.
Kayaçların aúındırıcılık ve basınç dayanım
özellikleri arasında istatistiksel olarak bir
de÷erlendirme yapılmıú ve elde edilen sonuçlar
aúa÷ıdaki gibi özetlenmiútir.
Tek eksenli basınç dayanımının CERCHAR
aúındırıcılık indeksi (üsten ve yandan) ve Mikro
Deval aúınma dayanımı arasında anlamlı bir iliúki
belirlenmiútir. Tek eksenli basınç dayanımı ile
CERCHAR aúındırıcılık indeksi (üsten) arasında
yapılan ölçümlerde R² 0,83 ve Mikro Deval ile R²
0,82 gibi güçlü iliúkiler elde edilmiútir. Ancak
Böhme aúınma dayanımı ile tek eksenli basınç
dayanımı arasında güçlü iliúkiler elde edilmemiútir.
CERCHAR aúınma indeksi ile a÷ırlıkça Böhme
aúınma kaybı II (ǻv) arasında R² 0,91 gibi çok
güçlü bir lineer iliúki bulunmuútur. Ancak
CERCHAR aúınma indeksi ile a÷ırlıkça Böhme
aúınma kaybı I (ǻm) arasında R² 0,78 iliúki elde
edilmiútir. Bu durum kayaçlara ait birim hacim
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Farklı standart & yöntemlere göre tek eksenli basınç dayanımı de÷iúimi
Variation of uniaxial compressive strength by different standards & methods
O. Bayram, H. Tunçdemir, & E. Güçlü
østanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, østanbul

O. Yavuz
østanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü, østanbul

ÖZET: Birçok bilim dalında oldu÷u gibi deneysel çalıúmalar, kaya mekani÷i üzerine yapılan hem bilimsel
hem de endüstriyel araútırma çalıúmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Kaya mekani÷i ile ilgili deneysel
çalıúmalar geçmiúten günümüze hala devam etmektedir. Kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerinin
tayininde arazide ve laboratuvarda çeúitli deneyler yapılabilmektedir. Bu çalıúmada laboratuvar deneyleri ile
ilgili olarak tek eksenli basınç dayanımı tayininde kullanılan ve yürürlükte olan çeúitli standartlar ve
yöntemler ele alınmıútır. Bu maksatla belirlenmiú olan bir kayaç türü için farklı boyutlarda örnekler
hazırlanarak tek eksenli basınç dayanımı deneyleri yapılmıútır. Elde edilen sonuçlar analiz edilerek yürürlükte
olan uluslararası standartlar ve önerilmiú yöntemler karúılaútırılarak de÷erlendirilmeler yapılmıútır. Çalıúma
kapsamında Antalya bölgesine ait olan bir mermer sahasından alınan numuneler üzerinde Türk Standartları
(TSE), Amerikan standartları (ASTM), önerilmiú yöntemler (ISRM), Avrupa Standartlarına (EN) uygun ve
hiçbir standart- yönteme uygun olmayan boyutlarda örnekler hazırlanmıú ve tek eksenli basınç dayanımı
deneyleri gerçekleútirilmiútir. Özellikle boy/çap oranı (narinlik) de÷iúimine ba÷lı olarak tek eksenli basınç
dayanımı de÷erlerindeki de÷iúimler irdelenmiútir.
ABSTRACT: Experimental studies have an important place for both scientific and industrial researches in
rock mechanics as in many other disciplines. These studies have still been taking place for many years.
Various in situ and laboratory tests can be performed to determine rock mass properties. In this study, existing
or valid standards and methods for the determination of uniaxial compressive strength of rock material are
examined. Uniaxial compressive tests were performed on the rock samples with different Length / Diameter
ratios. Results were analyzed and existing international standards and suggested methods were evaluated
comparatively. Marble samples from Antalya were prepared according to Turkish Standards (TSE), American
Standards (ASTM), and International Society for Rock Mechanics suggested methods (ISRM) and European
Standards (EN). Non-standardized marble samples are also prepared. Uniaxial compressive strength test are
performed for all samples. Results of uniaxial compressive strength tests were especially analyzed
considering the samples with different length/diameter ratios.
jeomekanik parametrelerden biridir. Bu çalıúmada
laboratuvar çalıúmaları kapsamında
kayaç
malzemesinin mekanik özelliklerini belirlemeye
yönelik olarak yapılan deneylerden biri olan tek
eksenli basınç dayanımı (TEBD) deneyinde
silindirik/karot örneklerin boyutlandırması ile ilgili
ortaya çıkan sonuç de÷iúkenlikleri irdelenmiútir.
Çalıúmada farklı standartlar ve önerilmiú
yöntemler ile birlikte hiçbir standart veya
yöntemde yer almayan boyutlarda kayaç
örneklerinin TEBD de÷erleri arasındaki iliúkiler
incelenmiútir.

l GøRøù


Kaya
mekani÷inde
kayaç
malzemesinin
mühendislik
özelliklerinin
belirlenmesinde
laboratuvar ve arazi deneylerinin önemli bir yeri
vardır. Bugüne kadar dünyada bölgesel farklılıklar
gösterse de hem laboratuvar hem de arazi deneyleri
için çeúitli standartlar ve yöntemler geliútirilmiú ve
kullanılması önerilmiútir. Öyle ki kayaç
malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı de÷eri
kayacın tanımlanmasında ve kaya kütlesi
sınıflamasının yapılmasında kullanılan en önemli

137

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

2 ÖNCEKø ÇALIùMALAR
Kayaç malzemelerinin tek eksenli basınç dayanımı
ile örnek boyutları arasındaki iliúkilerin irdelendi÷i
daha önceki çalıúmaların sonuçları incelendi÷inde
numune boyutunun artması ile numunenin basınç
dayanımında önemli derecede azalma oldu÷u
yönünde bulgular elde edildi÷i görülmektedir
(Hoek & Brown, 1980; Bieniawski, 1968; Swain,
1968; Lundborg, 1967; Kaczynski, 1986). Ancak
bazı araútırmacılar tarafından yapılan çalıúmalarda
ise farklı olarak özellikle boy/çap oranı 2,5:1 ve
daha büyük olan örneklerde basınç dayanımı
de÷erlerinin çok de÷iúmedi÷i sonucu da ortaya
konmaktadır (Mogi, 1966, 2007). Ayrıca John
(1972), Hawkins (1998), Thuro ve di÷. (2001), ve
Unlu & Yilmaz (2008) tarafından da tek eksenli
basınç dayanımı ile örneklerin farklı boy/çap
oranlarının
de÷iúimi
arasındaki
iliúkiler
araútırılmıútır. Hawkins (1998) tarafından yapılmıú
olan çalıúmaların sonuçları ile Hoek & Brown
(1980) tarafından ortaya konan sonuçların
örtüúmedi÷i de bilinmektedir.
3 ÇALIùMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu
çalıúmada
kaya
mekani÷inde
kayaç
malzemesinin
dayanım
özelliklerinin
belirlenmesinde sıklıkla baúvurulan deneysel
yöntemlerden biri olan TEBD’nin farklı boy/çap
oranlarında göstermiú oldu÷u de÷iúkenliklerin
irdelenmesi amaçlanmıútır. Bu amaçla bir bölgeye
ait kayaç numunesinden farklı boy/çap oranlarına
sahip silindirik karot örnekler hazırlanmıú ve
bunların TEBD de÷erleri belirlenmiútir. Önerilmiú
olan farklı deney yöntemleri ve standartlar dikkate
alınarak de÷iúik boy/çap oranlarına sahip örnekler
üzerinde çalıúma gerçekleútirilmiútir.

kesit
analizlerinin
bahsedilmiútir.

sonuçlarından

aúa÷ıda

ùekil 1. Çalıúmada kullanılan kayaç örneklerinin
alındı÷ı yeri gösteren yer bulduru haritası.
Sedimanter kökenli kireçtaúı, nadir boúluk
içeren, homojen yapıda çok ince taneli mikritik
dokuludur. Kayaç tanımı olarak “mikritik
kireçtaúı” dır. Kayaç mikro çatlaklıdır. Ancak
mikroçatlaklar mikritten daha iri kalsit ile
dolgulanmıútır. Çatlak geniúli÷i 0,01 ile 0,05 mm
arasında de÷iúir. Çatlakların her yönde geliúmiú
olması bunların diyajenez sırasındaki birincil
fiziko-kimyasal koúulların ürünü oldu÷unu
gösterir. Bunun yanında muhtemelen yine fizikokimyasal koúulların de÷iúimine ba÷lı olarak çok
ince taneli olan mikritik kalsit malzemesi yeniden
kristallenerek geliúmiú olan iri taneli rekristalize
kalsit kristallerini oluúturmuútur. Bu kalsit
kristallerinin boyutları 0,2-0,5 mm arasında
de÷iúmektedir (ùek. 2). Ayrıca %99 oranında kalsit
içermektedir.

3.1 Çalıúma Sahası
Çalıúmaya konu olan kayaç numuneleri Antalya ili,
Elmalı ølçesi, Macun Köy mevkisinden elde
edilmiútir. Numunelerin ait oldu÷u yeri gösteren
yer bulduru haritası ùekil 1’de verilmiútir.
3.2 Petrografik Özellikler
Çalıúma kapsamında Antalya/Elmalı/Macun Köy
mevkisinden elde edilmiú olan homojen görünümlü
bej rengi kayaç numunelerini temsilen petrografik
özelliklerini tayin etmek amacıyla ince kesit
hazırlanmıútır. Optik mikroskopta yapılan ince

ùekil 2. Kayaç numunesinden alınan ince kesitin
optik mikroskopta büyütülmüú görüntüsü.
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uygun olacak úekilde örnekler hazırlanarak TEBD
deneyleri gerçekleútirilmiútir.

3.3 Yapılan Deneyler
Çalıúma
kapsamında
kayaç
numunesinin
TEBD’nın yanısıra Mohs sertli÷i, görünür
yo÷unluk, özgül kütle, toplam gözeneklilik gibi
fiziksel ve di÷er bazı kimyasal özellikleri de
belirlenmiútir. Çizelge 1 ve 2’de bu özellikler ve
deney sonuçları listelenmiútir.

Çizelge
3.
TEBD
için
kullanılan
standartlar/önerilmiú yöntemler ve istenen boy/çap
oranları.

Çizelge 1. Kayaç numunesinin belirlenmiú bazı
fiziksel özellikleri.
Fiziksel Özellik
Mohs Sertli÷i
Görünür Yo÷unluk (g/cm3)
Özgül Kütle (g/cm3)
Toplam Gözeneklilik (%)

ølgili
Standart
TS 6809
TS EN 1936
TS EN 1936
TS EN 1936

De÷er
3,5-4,0
2,69
2,71
0,5

Standart/Yöntem

Örnek ùekli

EN 1926 / TS EN 1926
ASTM C170/C170M-09
ASTM D7012-10
TS 2028
ISRM 2007

Silindir/karot
Silindir/karot
Silindir/karot
Silindir/karot
Silindir/karot

Boy/çap
oranı
1,0
1,0
2,0-2,5
2,0-2,5
2,5-3,0

4.2 Deney Bilgileri
Uygulanan kuvvet do÷rultusunda yani düúey yönde
(eksenel
yönde)
numune
üzerinde
yük
uygulandı÷ından (ùek. 3) ya da di÷er bir ifadeyle
numunenin sıkıútırılmasından dolayı deney, tek
eksenli basınç (sıkıúma) dayanımı deneyi olarak
adlandırılmaktadır.

Çizelge 2. Kayaç numunesinin kimyasal analiz
sonuçları.
Bileúen
%
SiO2
0,11
Al2O3
0,04
0,02
Fe2O3
MgO
0,38
CaO
55,00
0,01
P2O5
Kız. Kaybı
44,45

Numunenin tek eksenli sıkıúma dayanımı de÷eri
(ıc), yenilme yükünün (F) yük uygulanan
numunenin yüzey alanına (A) bölünmesiyle eúitlik
1 deki gibi hesaplanır. De÷iúik ölçü birimlerine
göre, N/mm2, kg/cm2 ya da MPA birimleri ile
a÷ırlıklandırılabilirler.
σc=F/A
(1)

4 TEK EKSENLø BASINÇ DAYANIMI
4.1 Standartlar & Önerilmiú Yöntemler

Çalıúmaya konu olan kayaç örneklerinin tek
eksenli basınç dayanımı deneyleri ELE marka
Autotest 3000 model hidrolik test presi (ùek. 4)
kullanılarak gerçekleútirilmiútir.

Kayaç malzemesinin TEBD’nın belirlenmesinde
kullanılan farklı standart ve önerilmiú yöntemler
bulunmaktadır. Bu çalıúmada Türk Standartları
(TS), Avrupa Standartları (EN), Amerikan
standartları (ASTM) ve Uluslararası Kaya
Mekani÷i Derne÷i (ISRM) tarafından önerilmiú
yöntemler dikkate alınarak TEBD deneyleri
gerçekleútirilmiútir. Ayrıca herhangi bir standart
veya önerilmiú yöntem içerisinde yer alamayan
boy/çap oranına sahip örneklerde hazırlanarak
TEBD de÷erleri belirlenmiútir. Çizelge 3’te
çalıúma kapsamında kayaçların TEBD’nın
belirlenmesinde
kullanılan
farklı
standartlar/önerilmiú yöntemler ve bunların
içerisinde karot örnekler için belirlenmiú uygun
olan boy/çap oranı de÷erleri verilmiútir. Çizelge
incelendi÷inde TEBD de÷erlerinin belirlenmesinde
deney yapılacak örneklerin boy/çap oranlarının
de÷iúiklikler gösterdi÷i anlaúılmaktadır. Çalıúmada
Çizelge 3’te belirtilmiú olan boy/çap oranlarına

ùekil 3. TEBD’nda yükün yönünün úematik
gösterimi ve basınç dayanımının hesaplanmasında
kullanılan eúitlik.
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düzgün úekilli olması gösterilebilir (Emir, 2011).
De÷iúik boy/çap oranları için silindirik karot
örnekler hazırlanarak yukarıda belirtilmiú olan
úartlarda TEBD deneyleri gerçekleútirilmiútir.
Çizelge 4’te TEBD deneyleri için hazırlanmıú olan
farklı boy/çap oranlarına sahip karot örneklerin
bilgileri verilmiútir. Örnekler boy/çap oranlarına
göre dört farklı gruba ayrılarak de÷erlendirilmiútir.

ùekil 4. Autotest 3000 model hidrolik test presi ve
test öncesi bir görünüm.

Çizelge 4. Çalıúma kapsamında TEBD deneyleri
yapılmıú örneklerin boy/çap oranları ve bunların
uygun oldu÷u standartlar/önerilmiú yöntemler.
Grup D
L/D
No (mm)

Deney öncesi numune boyutları kumpasla
ölçülüp kaydedilir. Numune hidrolik pres tablaları
arasına yerleútirilir. Yükün numune üzerine
homojen úekilde yayılmasını sa÷lamak amacıyla
numune alt ve üst kısmına çelik plakalar (ùek. 4)
yerleútirilir.
Hidrolik
preslerde
numunenin
üzerine
konuldu÷u alt tabla yukarı do÷ru hareket eder. Bu
çalıúmada kullanılan hidrolik pres de (ùek. 4) bu
prensibe göre çalıúmaktadır. Hidrolik pres yük
kontrollü (kN/s) olarak tahrik edilmektedir. Deney
iúlemine baúlamadan önce deney numunesinin boy
ve çap de÷erleri presin dijital kontrol ünitesine
girilir. Ayrıca numunenin 5-10 dk arasında
kırılması sa÷lanacak úekilde bir yükleme hızı
de÷eri de bu kısma girilir. Deney baúladıktan sonra
dijital gösterge sayesinde deney süresince yükleme
hızı ve yük de÷erlerinin de÷iúimi takip
edilebilmektedir. Deney, silindirik karot örne÷inin
kırılması ile tamamlanır. Numune kırıldı÷ında
hidrolik pres yükleme iúlemini durdururak deney
öncesi konumuna geri döner (presin alt tablası
aúa÷ı do÷ru iner). Dijital kontrol ünitesinin
göstergesinde kırılma sonrasında elde edilen
maksimum kırılma yükü (kN) ve tek eksenli basınç
dayanımı (MPa) de÷erleri görünür. Hidrolik presin
dijital kontrol ünitesi tek eksenli basınç dayanımını
otomatik
olarak
hesaplamaktadır.
Cihazın
hesapladı÷ı basınç dayanımı de÷eri, formülden
hesaplanan basınç dayanımı de÷eri ile aynı
olmalıdır. Eúitlik 1’de verilmiú olan formülden
hesaplamalar yapılarak cihazın hesapladı÷ı basınç
dayanımı de÷eri kontrol edilir.
Kaya mekani÷i laboratuvar deneyleri yaygın
olarak
silindirik/karot
örnekler
üzerinde
gerçekleútirilir.
Karot
örneklerinin
tercih
edilmesinin nedeni olarak sondaj karotlarından
faydalanılması, arazide karot numune almanın
sondajlar sayesinde mümkün olması ve karot
numunelerinin küp numunelere nazaran daha

Uygunluk

#

TS / EN 1926 ve
ASTM C170/170M-09

5

I

50

1,0

II

63

1,6 Önerilmiú yöntem/standart dıúı

III

63

2,2

ASTM D7012-10 ve
TS 2028

5

IV

63

3,0

ISRM 2007

5

5

“#” ile deneyde kullanılan örnek sayısı ifade edilmektedir.
“L/D” ile hazırlanmıú olan örneklerin sahip oldukları boy/çap oranı
ifade edilmektedir.

5 SONUÇLAR & DEöERLENDøRME
Çalıúma kapsamında, Antalya/Elmalı/Macun Köy
mevkisine ait kayaç numunesine ait farklı boy/çap
oranlarına sahip karot örneklerinin TEBD deney
sonuçları Çizelge 5’te verilmiútir. Ayrıca TEBD
de÷erlerinin boy/çap oranına göre de÷iúimi dört
ayrı grup için ùekil 5’te kolon grafik olarak
gösterilmiútir.
Çizelge 5. TEBD deney sonuçları.
TEBD
Grup Boy/çap
(MPa)
No
Oranı
I
1,0
187,0
II
1,6
136,3
III
2,2
154,5
IV
3,0
141,9

Standart
Sapma
± 9,3
± 3,7
± 7,9
± 7,7

Çizelge 5’e bakıldı÷ında en yüksek TEBD
de÷erinin boy/çap oranı 1:1 olan örneklerde (Grup
I) elde edildi÷i görülmektedir. Ayrıca Grup II’deki
örnekler hiçbir standarda veya önerilmiú yönteme
uymamasına ra÷men Grup III ve IV’e çok yakın
sonuçlar elde edilmiútir.
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ùekil 5. TEBD de÷erlerinin boy/çap oranına göre
de÷iúimini gösteren grafik.
Silindirik/karot úeklindeki çeúitli türde kayaç
malzemelerinin boy/çap oranının tek eksenli basınç
dayanımı de÷eri üzerindeki etkisini araútıran çok
sayıda çalıúma bulunmaktadır. Bu çalıúmalarda
farklı kayaç türleri ile tek eksenli basınç dayanımı
deneyleri
gerçekleútirilmiútir.
Çalıúmaların
sonuçları birbirleriyle kıyaslandı÷ında, boy/çap
oranı ile tek eksenli basınç dayanımı arasındaki
iliúkinin her kayaç malzemesi türü için aynı
olmadı÷ı görülmektedir.
Bütün çalıúmalar ıúı÷ında yukarıda sunulan
mevcut çalıúmanın sonuçları de÷erlendirilirse,
elastik modülü yüksek olan (stiff) malzemelerde
boy/çap oranı ile tek eksenli basınç dayanımı
arasında herhangi bir iliúki oldu÷unu söylemek
önerilmiú yöntemler ve standartlardaki belirtilmiú
oranlar dikkate alındı÷ında tam olarak do÷ru
olmamaktadır. Bu etkinin görülmesi için katı (stiff)
malzemelerde çok büyük boy/çap oranlarının
denenmesi gereklili÷i ortaya çıkmaktadır. Ancak
düúük elastisite modülü olan malzemelerde ise
literatürden görülece÷i üzere boy/çap oranı arttıkça
tek eksenli basınç dayanımı de÷erleri düúmektedir.
Sonuç olarak, önerilmiú yöntemlerde ve
standartlarda kayacın tanımı ve petrografik
özellikleri dikkate alınarak bir sınıflamaya göre
boy/çap oranlarının belirlenmesi daha uygun
olabilir. Çünkü boy/çap oranının kayaç
malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı
üzerinde bazı kayaçlarda etkili, bazılarında ise
etkili olmadı÷ı görülmektedir.
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ABSTRACT: This paper investigate the relationship between Uniaxial Compressive Strength (UCS) and
Point Load Index for limestone rocks from an onshore carbonate oil field located in the United Arab Emerates
(UAE). The results of the conventional uniaxial compression tests conducted on samples of limestone rock in
accordance with ISRM standards are correlated with the corresponding results from Point Load tests and a
linear relationship is proposed: UCS = 17.25 Is(50) + 2.34. It is proved that the Point Load tests are good
supplementation for UCS tests. The thorough discussion of correlations and methods of analysis that can be
used for such situations are included in the paper and practical recommendations are presented. Contributing
to the general subject of rock testing, this paper is also addressing core availability issue, a great problem not
only for the oil industry, showing that small rock pieces remaining after other types of physical tests can still
be very useful for the purpose of mechanical tests and can give reliable data. In addition, the effect of unit
weight and porosity on UCS is also investigated and discussed in detail.

1.INTRODUCTION
Uniaxial Compressive Strength (UCS) is commonly
used for rock characterization and in geomechanics
design of surface and subsurface structures.
However, from the experimental point of view, the
uniaxial compression tests are not always easy to
perform. Therefore tests such as Point Load are
sometimes used to predict the UCS, especially when
quick estimate of rock strength is needed. The
question remains how accurate such UCS prediction
is? Various studies have shown that there is no
single factor relating the Point Load strength to UCS
for all rock types. Also, there is no reported research
in this regard for local rocks in the United Arab
Emerates (UAE).
The main objective of this paper is to investigate
the relationship between UCS and Point Load Index
for limestone rocks from an onshore carbonate oil
field located in the UAE. This field has been
producing from the Upper Cretaceous Simsima
formation which is a complex, layered
heterogeneous limestone and dolomite unit.

In this paper, the results of the conventional UCS
tests conducted on samples of limestone rock in
accordance with ISRM standards are correlated with
the corresponding results from Point Load tests and
correlating functions are proposed. The thorough
discussion of correlations and methods of analysis
that can be used for such situations are included in
the paper and practical recommendations are
presented.
Contributing to the general subject of rock testing
and optimization of testing procedures, this paper is
also addressing core availability issue, showing that
small rock pieces remaining after other types of
physical tests can still be very useful for the purpose
of mechanical tests and can give reliable data. It is
shown in the paper that Point Load Strength Index is
a good indicator of the UCS and that the number of
Point Load tests needed to obtain a meaningful UCS
results is actually less than the typically
recommended number. Conclusions related to the
influence of rock type and texture on UCS are also
presented.
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This paper is part of a larger project, the objective
of which is to characterize the mechanical properties
of Simsima rocks by conducting a variety of rock
mechanics tests including uniaxial compression
tests, triaxial compression tests, Brazilian tests and
K0 tests. Data obtained will be used by Abu Dhabi
Company for Onshore Oil Operations (ADCO) to
detect, evaluate, and alleviate potential production
and drilling problems. Especially, these data will
contribute to the finite element modeling of the
structure configuration and fracture pattern for the
Simsima formation.

2 PREVIOUS INVESTIGATION
Uniaxial Compressive Strength (UCS) is the most
fundamental mechanical property of rocks which is
commonly used in geomechanics design of surface
and subsurface structures. The procedure for
measuring this type of strength has been
standardized by both the International Society for
Rock Mechanics (Ulusay & Hudson, 2007) and the
American Society for Testing and Materials (ASTM,
1984). However, from the experimental point of
view, the uniaxial compression tests are not always
easy to perform. First of all, the test requires
sophisticated, heavy and specialized testing systems
and well prepared cylindrical rock samples;
secondly, the testing procedure and sample
instrumentation are complicated and time
consuming. Therefore, indirect tests such as Point
Load test are often used to predict the UCS.
The Point Load Index (Is) test has often been
reported as an indirect measure of the uniaxial
compressive strength of rock. Compared to uniaxial
compression test, this test is easier to conduct
because it requires less sample preparation and the
testing system is not complicated and portable.
Therefore, it facilitates field applications of the test,
even underground, where quick estimate of rock
strength can be obtained as the test can be performed
in a few minutes time and on small rock blocks
(lumps) with irregular surfaces. Various studies have
shown that there is no single factor relating the point
load test to UCS for all rock types. Also, there is no
reported research in this regard for local rocks in the
UAE.
D’Andrea et al. (1964) performed uniaxial
compression and the point load tests on a variety of

rocks, and found the following linear correlation for
the UCS and Is(50):
 ൌ ͳǤ͵  ͳͷǤ͵

ୱሺହሻ

(1)

where
UCS = Uniaxial Compressive Strength of rock.
Is(50) = Point Load Index for 50 mm diameter
core.
Broch and Franklin (1972) suggested that the
uniaxial compressive strength is about 24 times of
the point load index for 50 mm diameter cores.
Bieniawski (1975) suggested that the UCS is
approximately 23 times of the point load index. Pells
(1975) showed that the conversion factor of 24 can
lead to 20% error in the prediction of compressive
strength for several rock types. Greminger (1982)
and Forster (1983) also showed that the conversion
factor of 24 cannot be validly applied to anisotropic
rocks.
Hassani et al. (1980) studied the point load test on
large specimens and revised the size correlation
chart from cores with varying diameters to the
standard size of 50mm and found the ratio of UCS to
Is(50) to be approximately 29.
According to ISRM (Ulusay & Hudson, 2007),
typically the compressive strength is 20-25 times of
the point load index. However, for various rock
types this number could change between 15 and 50.
Brook (1985) emphasized the possible sources of
error when using the point load test, and proposed an
analytical method of “size correction” to a chosen
standard size.
Cargill and Shakoor (1990) proposed that for
some situations the point load test is the best method
for estimating the compressive strength. They found
the following correlation:
 ൌ ʹ͵

ୱሺହሻ

 ͳ͵

(2)

Chau and Wong (1996) proposed a analytical
formula for the calculation of the UCS based on the
point load strength corrected to a specimen diameter
of 50 mm. The theoretical prediction of the
conversion factor relating UCS to Is(50) was
reported to be 14.9, and this value depends on a
series of parameters such as the compressive to
tensile strength ratio, the Poisson’s ratio, the length
and the diameter of the rock specimen.
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Hawkins (1998) stated that ratio beetween UCS
and Is differs from 7 to 68 for differen
nt lithologies
and conditions and that the ratio for satu
urated rocks
is often 50% lower than for dry rockks. Through
summarizing published data and his ow
wn data for
sedimentary rocks, Romana (1999) proposed a
variation of the conversion factor forr limestones
from 14.5 to 27, for sandstones 12 to 24, for
siltstones and mudstones 10 to 15, and fo
or chalk and
porous limestones 5 to 10. Thuro and
d Plinninger
(2001) used a regression analysis of a series
of test
s
results for Insbruck quartzphyllite, estimated
e
a
conversion factor to be 19.9.
Kahraman (2001) evaluated the relatiion between
UCS and Is using the data on 48 differen
nt rocks and
found two separate trends:
For coal measure rocks:
 ൌ ʹ͵Ǥʹ

ୱሺହሻ Ȃ ʹǤͻ

(3)

For other rocks:
 ൌ ͺǤͶͳ

ୱሺହሻ  

ͻǤͷͳ

(4)

Quane and Russel (2003) establisheed empirical
relations to convert Is values into the UC
CS values for
strong and weak rocks, while the relaationship for
strong rocks is linear, the relationship forr weak rocks
is nonlinear. Through a series off tests on
sedimentary rocks in Greece, Tsiam
mbaos and
Sabatakakis (2004) stated that the converrsion factors
between point load and uniaxial compressive
c
strength varies from 13 for soft sedimeentary rocks
and 28 for harder rocks. Palchik and Haatzor (2004)
showed that the conversion factor of UCS
S to Is is not
constant, but is porosity dependent, aand that an
increase in porosity from 18% to 40
0% leads to
decrease of the conversion factor from 188 to 8.
Fener et al. (2005) reported the follow
wing relation
between Point load index and UCS:
 ൌ ͻǤͲͺ

ୱሺହሻ

 ͵ͻǤ͵ʹ

 ൌ ʹʹǤͻ

ୱሺହሻ

 ൌ ͳͳǤͲͺ

ୱሺହሻ

 ͳ͵Ǥʹͻ

(6)

(7)

Basu and Kamran (2010) suuggested that attempts
should be made for utilizing ppoint load strength in
predicting UCS of anisotropic rrocks.
To sum up, the suggested ratios between UCS
and Is(50) cover a very wide range and are highly
dependend on rock types.

3 SAMPLE COLLECTION & DESCRIPTION
All of the samples were cored from the Upper
Cretaceous Simsima formatioon from an onshore
carbonate oil field located in thhe UAE, Fig. 1. This
field has been producing from the Upper Cretaceous
Simsima formation since 19883. It is a complex,
layered heterogeneous limestone and dolomite unit
exhibiting considerable latteral and vertical
lithological changes and varriations of reservoir
characteristics. The Simsima roocks have never been
systematically tested for m
mechanical properties
previously.

(5)

Akram and Bakar (2005) studied Paakistan local
rocks and found two distinct trend, which are
repectively:

Figure 1. Structure contour mapp of the reservoir
Uniaxial compression tests w
were conducted on 11
samples. Point Load tests weree run on the scraps of
the 11 UCS samples and for eeach sample we ran 4
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to 5 Point Load tests, depending on the availability
of the qualified scraps.

4 UNIAXIAL COMPRESSION TEST
4.1 Test procedure
Introduction
In uniaxial compression test a cylindrical rock
sample is compressed along its axis until peak
strength is achieved and failure occurs. This method
of testing is intended to measure the uniaxial
compressive strength (UCS) of a rock sample in the
form of specimen of regular geometry like
commonly used cylindrical plugs.

Procedure
1. Instrument the sample with either LVDTs or
strain gauges to measure the deformation under
loading conditions and then cap it with the
transducers.
2. Load the sample into the system and increase the
axial load slowly and steadily until failure (Fig. 3).
The system automatically records axial stress, axial
deformation and lateral deformation.
3. Record the maximum load attained when the
specimen fails.

Equipment
The auxiliary system of the automated servo
controlled Autolab 1500 rock testing system (Fig. 2)
has been used to conduct the uniaxial compression
test in the rock mechanics laboratory of the
Petroleum Institute in Abu Dhabi. This equipment
supports a comprehensive suite of mechanical rock
properties measurements as a function of the state of
stress and temperature. The system conveniently
runs most standard rock mechanics test regimens.





Figure 3. Loading the sample plug and showing
sample plug failure
4.2 The variation of UCS with physical properties

Figure 2. NER Autolab 1500 and the auxiliary
system

An attempt to correlate UCS with dry effective
porosity and density is respectively presented in
Figs. 4 and 5.
The variation of UCS with porosity for tested
rock samples is presented in Fig. 4. The results show
that when the porosity of the samples increased from
10% to around 30%, their uniaxial compressive
strength decreased from around 60 MPa to less than
10 MPa. In other words: the higher the porosity, the
lower the uniaxial compressive strength. Lower
porosity indicates better compaction and
cementation, thus indicates higher rock strength.

Sample preparation
All the core samples were prepared following the
ISRM suggested methods (Ulusay & Hudson, 2007)
with a diameter of 3.81 cm (1.5 inch), length of
about 7.62 cm (3 inch), and the length to diameter
ratio of approximately 2. The samples ends have
been finished smooth and are perpendicular to its
axis.
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Representative photomicroggraphs obtained from
thin section study of the tessted rocks for mudsupported group and grain-ssupported group are
shown respectively in Figs. 6 annd 7.

WŽƌŽƐŝƚǇͲh^
ϲϬ

h^͕DWĂ

ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ
WŽƌŽƐŝƚǇ͕й

ϯϬ

ϰϬ

Figure 4. Variation of UCS with porosityy
t densities
The density of rocks is a function of the
of the individual grains, the po
orosity and
compaction. The variation of uniaxial compressive
c
strength with density for tested rock samples is
presented in Fig. 5. When the density of the samples
increased from 1.8 g/cm3 to around 2.66 g/cm3, the
uniaxial compressive strength of theese samples
increased from less than 10 MPa to arouund 50 MPa.
This indicates that for tested limeston
ne rocks the
higher the density, the higher th
he uniaxial
compressive strength. Higher density ind
dicates better
compaction and cementation, thus indiccates higher
rock strength.

Figure 6. Photomicrograph of a tested low porosity
wackstone sample (mud-supporrted group)


ĞŶƐŝƚǇͲh^

ϲϬ

h^͕DWĂ

ϱϬ



ϰϬ

Figure 7. Photomicrograph of a tested high porosity
grainstone sample (grain-suppoorted group)

ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
ϭ͕ϱ

Ϯ
Ϯ͕ϱ
ƵůŬĞŶƐŝƚǇ͕ŐͬĐŵϯ

ϯ

Figure 5. Variation of UCS with density
4.3 Rock type effect on strength
The Dunham classification system (1962) for
carbonate sedimentary rocks was deviseed by Robert
Dunham and refined by Embry and Klo
ovan (1971).
According to Dunham classification, thee rock types
investigated in our study can be divideed into two
groups: mud-supported group whicch includes
wackstone and floatstone and grain-supp
ported group
which includes packstone and grainstonee.

In this case, we take a secoond look at the UCSPorosity & UCS-density relatioonship, Figs. 8-9. The
two rock type groups have diffferent trends. For the
grain supported group samplles, the UCS of the
samples decreases/increases sharply with the
a it seems that the
increase of porosity/density and
porosity or density doesn’t hhave strong effect on
UCS for the mud supportedd rock samples. The
reason could be that the muud supported samples
themselves are weak due to their lithology and
textures, and this renders poorosity/density minor
parameters.
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platen contact points, a hydraullic jack and a pressure
gauge.

WŽƌŽƐŝƚǇͲh^
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ϱϬ
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DƵĚ^^ƵƉƉŽƌƚĞĚ
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ϭϬ
Ϭ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ
WŽƌŽƐŝƚǇ͕й

ϰϬ

ϯϬ

Figure 8. Variation of UCS with porosityy


ĞŶƐŝƚǇͲh^

Figure 10. GCTS Point Load Teesting System
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Ϭ
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ƵůŬĞŶƐŝƚǇ͕ŐͬĐŵϯ

ϯ

Figure 9. Variation of UCS with density

5 POINT LOAD INDEX TEST

Procedures
In our case, the Point Load teest was conducted on
scraps left from the uniaxial ccompression tests and
these pieces were all irregullar lumps. Therefore
below we only discuss the speccific procedures of the
Point Load test for block and irrregular lumps.
There are some certain shapee requirements for the
irregular lumps used for Point Load test. As shown
in Fig. 11, the ratio D/W (diam
meter/width) should be
between 0.3 and 1.0, preferabbly close to 1.0. The
distance L should be at least 0.5W. Specimens of
this size and shape may be seleccted if available.

5.1 Test procedure
Introduction
The Point Load Strength test is intended
d as an index
test for the strength classification of rocck materials.
It may also be used to predict oth
her strength
parameters with which it is correlateed such as
uniaxial tensile and uniaxial compressiive strength.
In Point Load tests, rock specimens in the form of
either core (the diametral and axial tests)), cut blocks
(the block test), or irregular lumps (the irregular
lump test) are broken by application of concentrated
c
load through a pair of spherically truncaated, conical
platens. Less specimen preparation is neeeded.
Equipment
The GCTS Point Load testing system (F
Fig. 10) was
used for Point Load Index experiments. The system
consists mainly of a loading frame off very high
transverse stiffness, a system for measuriing the load,
a system for measuring the distance betw
ween the two



Figure 11. Specimen shape rrequirements for the
irregular lump test
According to ISRM proceduree (Ulusay & Hudson,
2007), there should preferably be
b at least 10 tests per
sample, for most of the rocks are heterogeneous or
anisotropic. In our case, the nnumber of lumps that
qualified for the Point Load ttest was 4-5 for each
sample, so we conducted 4-5 tests per sample and
analysis of results showed thhat they are credible.
This will be further discussed bbelow.
The following procedure was performed:
(
diameter and
1) Measure the dimensions (length,
width) of the dry sampples, and check the
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ܫ௦ ൌ మ 

(8)



Where,
Is = point load index, MPa;
P = failure load, kN;
De = equivalent core diameter of specimen, mm. Its
calculation depends on the specimen type:
Specimen Type

Equivalent core diameter
formula

Diameter

De=d, Specimen diameter
ଶୣ ൌ

Axial/ Irregular

Ͷ
Ɏ

Moreover, the point load index must be corrected to
a standard equivalent diameter of 50 mm and the
corrected Is (50) is a unique property of the rock:


Ǥସହ

ܫ௦ሺହሻ ൌ ቀହ ቁ



ൈ ቀమ ቁ

availability of the qualified scraps, and calculated
the average point load index Is(50). In total 51
pieces of sample scraps were tested for point load
test and the averaged point load strength index
values ranged from 0.20 MPa to 2.81 MPa. Results
of the Point Load test are presented in Figure 12.

WŽŝŶƚ>ŽĂĚ/ŶĚĞǆĨƌŽŵĞĂĐŚƐŝŶŐůĞƚĞƐƚ
WŽŝŶƚ>ŽĂĚ/ŶĚĞǆ/Ɛ;ϱϬͿ͕DƉĂ

suitability of the samples.
2) Insert the specimen in the testing machine
between the hardened steel points and close the
platens to make contact with the smallest
dimension of the sample lump, away from edges
and corners.
3) Increase the load steadily, until the sample fails
(within 10 - 60 seconds), and record the failure
load.
4) The procedure above is repeated for the
remaining tests in the sample. The test should be
rejected as invalid if the fracture surface passes
through only one loading point.
Steps mentioned above are consistent with the
appropriate ISRM procedure (Ulusay & Hudson,
2007) used to conduct such tests.
Calculations
The strength index is defined as the load at failure
divided by the square of equivalent core diameter:

Ϯ͕ϱϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϬ

dĞƐƚϭ
dĞƐƚϮ
dĞƐƚϯ

ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ

dĞƐƚϰ
dĞƐƚϱ

Figure 12. Point Load Index from each single test

5.3 UCS-Is(50) relationship
Regression analysis was applied to define the
relationship among UCS and point load test data. As
shown in Fig. 13, the correlation relating point load
index and UCS values is a linear function. The
equations for the regression curve is: UCS = 17.25
Is(50) + 2.3421.
Linear regression models relating the strength
values obtained from these tests are the ones
commonly reported in the literature. The estimated
conversion factor of 17 is quite similar to that
proposed by D’Andrea et al. (1964), Forster (1983)
and by Palchik and Hatzor (2004).
h^Ͳ/Ɛ;ϱϬͿ

(9)

ϲϬ



Ǉсϭϳ͕ϮϱǆнϮ͕ϯϰϮ
ZϸсϬ͕ϴϴϬ

ϱϬ
h^͕DWĂ

Where
ୱሺହሻ =

ϯ͕ϱϬ
ϯ͕ϬϬ

corrected point load index, MPa;

P = Applied load at failure, kN

ϰϬ
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ϯϬ
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ŽŒƌƵƐĂů
;h^Ͳ/Ɛ;ϱϬͿͿ

ϭϬ
Ϭ

5.2 Point load strength index test results summary

Ϭ͕ϬϬ

The uniaxial compression tests have been done on
11 samples and for each sample we ran 4-5 Point
Load tests on its pieces, depending on the

ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
/Ɛ;ϱϬͿ͕DWĂ
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Figure 13. Comparison of UCS and Is(50)
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5.4 Significance of number of tests

squared deviations of Is(50) after 4 tests is 0.0462,
and after 5 tests it was only 0.0019.

The cores in petroleum industry are extremely
expensive and hard to acquire, so the idea of using
large numbers of specimen for destructive tests to
acquire mechanical parameters is impractical.
Therefore, we should look for every possible
qualified piece of rocks for tests. Rather than
abandoning the scrapes of rocks left from UCS tests,
it would be wise to make use of these pieces for
irregular lump point load tests which is exactly what
have been done in this research.
According to the ISRM suggested methods
(Ulusay & Hudson, 2007), at least 10 tests should be
run on each sample to accurately identify the Point
Load strength index of a rock. In our case, due to the
availability of the qualified lumps, not 10 but only 4
to 5 Point Load tests were run on each sample.
Fig. 14 shows the change in the calculated
averaged Point Load Index when the number of tests
is increasing. When very few tests were done, the
calculated Average Point Load Index was unstable
and varied a lot. However, with each single extra test
added, the Index stabilizes quickly at a certain value
which we can trust as a representative index value
for that test. It was noticed during our testing that
after 4 tests the averaged Point Load Index would
still have some small variations. However, after 5
tests, the variation has become insignificant.

^ƋƵĂƌĞĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐŽĨĂǀĞƌĂŐĞĚ/Ɛ;ϱϬͿĂĨƚĞƌĞĂĐŚƚĞƐƚ
ϭ
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ĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐ

Figure 15. Squared deviations of Is(50) after each
test
Therefore, for rocks tested in our study, running 5
Point Load tests on a sample is enough to provide
reliable outcomes when no more qualified lumps are
available.

6 SUMMARY & CONCLUSIONS
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The same conclusion can also be drawn from Fig. 15
which shows the squared deviations of Is(50)
calculated after each test. The squared deviations of
Is(50) after 4 tests are already very small, but after 5
tests the value literally approached zero. The sum of

^zϬϳEϭϰs
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Figure 14. Averaged Point Load Index after each test
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Uniaxial compression tests were conducted on
limestone sample plugs core from an onshore
carbonate oil field located in the UAE . Point Load
tests were run on the scraps of the samples, and for
each plug 4 to 5 Point Load tests were run,
depending on the availability of the qualified scraps.
The observations are discussed below:
1) The variation of rock strength with physical
properties:The uniaxial compressive strength of
rock samples increased with decreasing porosity
or increasing density. Lower porosity and/or
higher density indicates better compaction and
cementation, thus indicates higher rock strength.
2) The relationship between UCS and Is(50): For
the tested Simsima rocks the UCS was found to
be correlated with Is(50) through a linear
relationship: UCS = 17.25 Is(50) + 2.34. It is
proved that the Point Load Strength Index tests
are good supplementation for UCS tests.
3) The significance of Point Load strength index
tests numbers: The core in petroleum industry
are extremely expensive and hard to acquire, the
idea of using large numbers of specimen for
destructive test to acquire mechanical parameters
is impractical. Based on the results of Point Load
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tests, it is believed that the numbers of
repetitions for Point Load tests could be lowered
in some situations such as ours from 10 to 5, and
will still present reliable outcomes.
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Kaya mekani÷inde eksenel-simetrik problemler
Axisymmetrical problems in rock mechanics
H. Gerçek
Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Zonguldak

ÖZET: Bu bildiride, kaya mekani÷inde ve kaya mühendisli÷inde karúımıza çıkan eksenel-simerik problemler
incelenmiútir. Öncelikle, mekanik açıdan eksenel-simetri kavramı ve koúulları tanımlanmıútır. Sonra, eksenelsimetri çözümlemeleri uygulanabilen problemlere örnekler verilmiútir. Bu kapsamda, eksenel-simetri
gösteren, sırasıyla; mekanik özelliklerle ilgili deneylere (statik elastik sabitler, dayanım ve indeks deneyleri),
yerüstü kazılarına, yeraltı açıklıklarına (dairsel tünel veya kuyu, küresel boúluk, dönel elips veya ovaloid
boúluklar, di÷er alıúılagelmiú ve alıúılmadık geometrideki açıklıklar) ve çok özel kaya mühendisli÷i
jeomekanik problemlerine de÷inilmiútir. Daha sonra, eksenel-simetrik problemlerin incelenmesinde yaygın
olarak kullanılan iki boyutlu sayısal çözümlemelerde karúılaúılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar
tartıúılmıútır. Son olarak da, konuyla ilgili bir örnek olarak, hidrostatik birincil gerilme alanında açılan
dairesel bir tünelde kazı aynası geometrisinin ıúınsal yer de÷iútirmelere etkisi incelenmiútir.
ABSTRACT: This paper deals with the axisymmetric problems encountered in rock mechanics and rock
engineering. First, the concept of axial symmetry and its conditions are defined from mechanical point of
view. Next, examples are given for the problems to which axisymmetric analyses can be applied. In this
context, the following problems that demonstrate axial symmetry are mentioned: laboratory experiments
related to mechanical properties (uniaxial deformability and strength tests, index tests), surface excavations,
underground openings (circular tunnel or shaft, spherical, ellipsoidal and ovaloidal cavities, other openings
with conventional and unconventional geometry) and some very special rock engineering and geomechanics
problems. Later, problems and important considerations in the two-dimensional numerical analyses widely
used for studying the axisymmetric problems are discussed. Finally, as an example, the effect of excavation
face geometry on the radial displacements is studied for a circular tunnel excavated in a hydrostatic in situ
stress field.

l GøRøù

Bildiride, jeomekanikte sıkça karúımıza çıkan
eksenel-simetri problemleri üzerinde durulmuútur.
ølk olarak, eksenel-simetrik durumların koúulları
mekanik açıdan özetlenmiútir. Sonra, eksenelsimetrik çözümlemeler ile incelenebilen kaya
mekani÷i ve kaya mühendisli÷i problemlerinden
örnekler verilmiútir. Ayrıca, söz konusu
problemlerin incelenmesinde yaygın olarak
kullanılan sayısal gerilme çözümlemelerinde
uygulanabilecek
modeller
önerilmiú
ve
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlara
da de÷inilmiútir. Son olarak, eksenel-simetri
gösteren birincil gerilme alanında açılan dairesel
kesitli bir tünelde, kazı aynası geometrisinin ıúınsal
yer de÷iútirmelere etkisi incelenmiútir.

Kaya mekani÷i ve kaya mühendisli÷inde,
laboratuvar ölçe÷i ile maden oca÷ı ölçe÷i arasında
de÷iúen geniú bir uygulama alanında eksenelsimetri özellikleri gösteren problemlerle oldukça
sık karúılaúılmaktadır. Aslında üç-boyutlu olan bu
problemlerin kaya mekani÷i açısından incelenmesi
söz konusu oldu÷u zaman, daha basit ve ikiboyutlu eksenel-simetrik çözümleme yöntemleri
kullanılabilir. Eksenel-simetri, özellikle sayısal
yöntemler
kullanılarak
yapılan
gerilme
çözümlemelerinde, de÷iútirgesel (parametrik)
çalıúmalar için büyük kolaylıklar sa÷lamaktadır.
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2 EKSENEL-SøMETRø
Bir problemin mekanik açıdan eksenel-simetrik
olabilmesi için;
• geometrisinin,
• yük ve yer de÷iútirme sınır koúullarının ve
• malzeme özelliklerinin
eksenel-simetri göstermesi gerekir.
Öncelikle, probleme konu olan üç-boyutlu
cisim(ler) eksenel-simetri özelli÷ine
sahip
olmalıdır. Baúka bir deyiúle: problem konusu üçboyutlu geometri, iki-boyutlu bir úeklin bir eksen
etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde
edilebilmelidir. Bu kapsamda, eksenel-simetrik
problemlerde silindirik koordinatların (ùek. 1)
kullanımı, anlamlı oldu÷u kadar, pratik kolaylıklar
da sa÷lar.

εr = -

∂u r
∂r

εθ = -

u r 1 ∂uθ
u
=− r
r r ∂θ
r

εz = -

∂u z
∂z
1 § 1 ∂u r ∂uθ uθ ·
+
- ¸=0
∂r r ¹
2 © r ∂θ

ε rθ = ε θr = - ¨

1 § ∂uθ 1 ∂u z ·
+
¸=0
2 © ∂z r ∂θ ¹

ε θz = ε zθ = - ¨

1 § ∂u z ∂u r ·
+
¸
∂z ¹
2 © ∂r

[2]

ε zr = ε rz = - ¨

elde ederiz. Gerinim gereyi (tansörü) olarak da

ε rθ = 0
ε rz º
ª εr
«ε = 0
»
ε
ε
θ
r
θ
θ
z = 0»
«
«¬ ε zr
ε zθ = 0
ε z »¼

[3]

yazılabilir. Bu durumda, gerilme gereyi de

τ rθ = 0 τ rz º
ª σr
«τ = 0
σθ
τ θz = 0»»
« θr
τ zθ = 0
σ z ¼»
¬« τ zr

ùekil 1. Silindirik koordinatlar.

Geometriye ek olarak, problemin kuvvet ve yer
de÷iútirme sınır koúulları da açısal (te÷etsel)
koordinat bileúeninden ba÷ımsız olmalıdır.
Silindirik koordinatlarda; ıúınsal, te÷etsel ve
eksenel yer de÷iútirmelere sırasıyla ur, uθ ve uz
dersek; eksenel-simetrik problemlerde, te÷etsel yer
de÷iútirime bileúeni
uθ = 0

úeklinde olacaktır (ùek. 2).
σz

[1.a]

σr
y

[1.b]

olmalıdır.
Buna göre, gerinim (birim deformasyon) - yer
de÷iútirme temel ba÷ıntılarını yazacak olursak:

τrz

z

olurken ıúınsal ve eksenel bileúenler de yalnızca r
ve z'nin iúlevleri, yani
ur, uz = f (r, z)

[4]

σθ

r
θ
x

ùekil 2. Silindirik koordinatlarda, birim hacim elamanına
etkiyen eksenel-simetrik gerilme bileúenleri.
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Silindirik koordinatlarda diferansiyel denge
denklemlerini hatırlayacak olursak:

3 EKSENEL-SøMETRø PROBLEMLERø

∂σr 1 ∂τ rθ ∂τ zr σr - σθ
+
+
=0
+
r
∂r r ∂θ
∂z

Bu bölümde, eksenel-simetri gösteren jeomekanik
problemlere de÷inilecektir. Her ne kadar verilen
örneklerde kaya mekani÷i ve kaya mühendisli÷i
uygulamaları göz önünde bulundurulmuúsa da,
anlatılanlar, aynı koúulları sa÷layan zemin
mekani÷i ve zemin mühendisli÷i uygulamaları için
de geçerlidir.

∂τ rθ 1 ∂σθ ∂τθz 2τ rθ
+
+
=0
+
∂r
∂z
r ∂θ
r
∂τ zr 1 ∂τθz ∂σz τ zr
+
+
=0
+
r ∂θ
r
∂r
∂z

3.1 Laboratuvar deneyleri

[7]
Silindirik örneklerin kullanıldı÷ı birçok kaya
mekani÷i laboratuvar deneyi eksenel-simetri
koúullarını sa÷lamaktadır. Bunların en yaygın
olanları aúa÷ıda sıralanırken, eksenel-simetrik
model ve sınır koúulları ùekil 4’te sunulmuútur.
• Kaya malzemesinin Young modülü ve Poisson
oranının belirlendi÷i tek eksenli úekil
de÷iútirebilirlik (uniaxial deformability) deneyi,
• Tek eksenli basınç dayanımı deneyi,
• Tek eksenli çekme dayanımı deneyi ve
• Üç eksenli basınç dayanımı deneyi

Eksenel-simetri durumu için bu denklemler
ikiye iner.

∂σ r ∂τ zr σ r − σ θ
=0
+
+
∂r
∂z
r
[8]

∂τ zr ∂σ z τ zr
+
+
=0
∂r
∂z
r
Son olarak, malzeme özellikleri de eksenelsimetri göstermelidir. Kaya malzemesi veya
kütlesi, ya yönsemez (izotropik) olmalı ya da
simetri eksenine dik düzleme göre düzlemsel
yönsemezlik özelli÷ine sahip olmalıdır. Kaya
mekani÷inde, ikinci durumun pratik karúılı÷ı,
simetri eksenine dik konumda tabakalanma
gösteren kayalar olup, bunlar genellikle
tabakalanmaya dik ve paralel do÷rultularda farklı
úekil de÷iútirme özelliklerine sahiptir (ùek. 3).

σz
R

σr

H/2

ǌ
H

ƌ
Yer De÷iútirme
Sınır Koúulları

ǌ

Deney

σz

σr

ur = 0

Tek eksenli
basınç

>0

0

uz = 0

Tek eksenli
çekme

<0

0

ur = 0
uz = 0

Üç eksenli
basınç

>0

>0

ùekil 4. Eksenel-simetrik koúullara sahip yaygın kaya
mekani÷i deneyleri ve eksenel-simetrik model.

Ǉ

ǆ

θ

Ayrıca, daha az yaygın olan ve aúa÷ıda sözü
edilen bir gurup deney de eksenel-simetri
koúullarına sahiptir.
• Yanal kavramalı do÷rudan çekme deneyi (ùek. 5),
• Luong dolaylı çekme deneyi (ùek. 6),
• Çevrelenmiú çekme deneyi (confined tensile
test) (ùek. 7.a) ve
• Zımba makaslama deneyi (punch shear test)
(ùek. 7.b).

ƌ

ùekil 3. Simetri eksenini z’nin tabakalanma düzlemine dik
oldu÷u düzlemsel yönsemezlik.
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ùekil 7. Eksenel-simetrik deneylerden (a) Çevrelenmiú
çekme deneyi (Hoek ve Brown 1980) ve (b) Zımba
makaslama deneyi (Obert ve Duvall 1967).

ǇĂƉŦƔŵĂ
;ĞƉŽǆǇͿ

ǌ
ƌ

3.2 Yerüstü kazıları




ùekil 5. Yanal kavramalı do÷rudan çekme deneyi (Hawkes
and Mellor 1970, Hoek ve Brown’dan 1980) ve eksenelsimetrik modeli.
D3 = 20 mm
D2 = 40 mm
D1 = 63 mm
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&
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хϴϬŵŵ

z

r

ƌ

Yerüstü kazılarından, eksenel-simetrik problemlere
verilebilecek örnekler fazla olmamakla birlikte,
dairesel kesitli veya ters kesik-koni görünümlü sı÷
kazılardan bahsedilebilir.
Her ne kadar çok özel durumu yansıtsalar da,
ùekil 8’de gösterilen açık ocaklar, ùekil 9’daki
eksenel-simetrik modelle kabaca incelenebilir.
Burada geometrik açıdan dikkat edilmesi gereken
husus, model boyutlarının (Rmodel, Hmodel vs.)
belirlenmesinde ocak boyutlarının (Rocak, Hocak vs.)
göz önünde bulundurulması gere÷idir (ùek. 9).
Ayrıca, oca÷ı çevreleyen ortamdaki birincil
gerilme alanının da eksenel-simetri göstermesi
gerekir. Bu durumda, ıúınsal do÷rultulardaki yatay
birincil gerilmelerin eúit olarak alınması tek
seçenektir (ùek. 9).

ƌ

3.2 Yeraltı kazıları

хϮϬŵŵ



ùekil 6. Luong dolaylı çekme deneyi (Luong 1986, 1988) ve
eksenel-simetrik modeli.

Bunlara ek olarak, bazı indeks deneyleri de
eksenel-simetri koúullarını sa÷ladı÷ı için bu tür
problemler arasında sayılabilirler. Örne÷in;
• eksenel nokta yükü dayanımı indeks deneyi
(ISRM 1985),
• zımba batırma indeks deneyi (punch penetration
index test) (Swedzicki 1998a, b),
• PTS (punch through shear) deneyi (Backers vd.
2002),
• vs.

Yeraltı kazıları veya açıklıklarının eksenel-simetrik
çözümlemelerle incelenebilmesi için, di÷er
koúulların yanında, yukarıdaki son örnekteki gibi,
bunların oluúturuldukları ortamdaki birincil
gerilme alanı da eksenel-simetrik olmalıdır.
Birincil gerilme alanının hidrostatik olması
seçeneklerden biridir. Di÷er seçenek ise: asal
birincil gerilmelerden ikisinin birbirine eúit ve
ıúınsal do÷rultularda, farklı olanın ise simetri
eksenine paralel olmasıdır.
Aúa÷ıdaki örneklerde, birincil gerime alanı için
bu iki özel sınırlandırmanın söz konusu oldu÷u
unutulmamalıdır.
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Simetri Ekseni

Rmodel
Rocak
yeryüzü
úev
basamak

Hocak
zĞƌĞŒŝƔƚŝƌŵĞ
^ŦŶŦƌ<ŽƔƵůůĂƌŦ

Birincil Gerilmeler
Düúey: Pz = γ h
Yatay: Pr = k Pz
h : yeryüzünden olan derinlik
γ : ortamın birim hacim a÷ılı÷ı

Hmodel

ur = 0

a.

uz = 0

Winkleman (Arizona, ABD) yakınında bir bakır açık
oca÷ı (www.ritchiewiki.com 2013).

ur = 0
uz = 0

ǌ
ƌ

ùekil 9. Eksenel-simetrik bir açık ocak modeli.

Aslında üç-boyutlu bir problem olan, tünelin
kazı aynası veya kuyu dibi çevresindeki gerilme ve
yer de÷iútirmelerin da÷ılımı, uygun birincil gerilme
alanı seçilerek, eksenel-simetrik çözümleme ile
incelenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, model sınırlarının açıklıktan ve
kazı aynasından pratik olarak etkilenmeyecek
uzaklıkta seçilmesidir (ùek. 10.a ve b).
b.

Northwest Territories (Kanada) bölgesinde bir elmas
açık oca÷ı (www.wildlandsleague.org 2013).

3.2.2 Di÷er üç-boyutlu eksenel-simetrik açıklıklar

Sonsuz veya yarı-sonsuz ortamda oluúturulan üçboyutlu bazı açıklıklar da, koúullar uygun
seçilerek, eksenel-simetrik modeller yardımıyla
incelenebilir.
Bu kapsamda, alıúılagelmiú açıklık úekilleri
olarak;
• küre (ùek. 11.a),
• dönel elipsoid (ùek. 11.b),
• dönel ovaloid (ùek. 11.c) ve
• dönel deltoid (ùek. 11.d)
gibi geometrilerden söz edilebilir.
Bunların
uygulamalarına
örnek
olarak,
yeraltında do÷al gaz depolanması amacıyla ve
uygun kaya tuzu formasyonlarında oluúturulan
geniú boúluklar verilebilir. Modellerde, söz konusu
açıklıkların çözelti madencili÷iyle açılması ve
depo olarak kullanımı sırasında yararlanılan
kuyular da göz önünde bulundurulabilir; ayrıca,
depo sı÷ derinliklerde oluúturuluyorsa, yeryüzü de
serbest bir yüzey olarak modellenebilir (ùek. 11.e).
Modelin, yer de÷iútirmelerin ihmal edilebilece÷i
dıú sınırlarının boyutları da depo boyutlarından
etkilenece÷i unutulmamalıdır.


c. Mirny elmas açık oca÷ı (Do÷u Sibirya, Rusya)
(aibob.blogspot.com 2013)
ùekil 8. Yaklaúık olarak eksenel-simetri geometri gösteren
bazı açık ocak örnekleri.

3.2.1 Silindirik yeraltı açıklıkları

Silindirik yeraltı açıklıklarına en tipik örnek,
dairesel kesitli yatay tünel veya düúey kuyudur.
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Rmodel
Rkuyu
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Hkuyu
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Birincil Gerilmeler
Düúey: Pz = γ h
Yatay: Pr = k Pz
h : yeryüzünden olan derinlik
γ : ortamın birim hacim a÷ılı÷ı

ǌ
ƌ
a.

Düúey kuyu modeli.

ĞƉŽ

ǌ
Birincil Gerilmeler
Düúey: Pr
Yatay: Pr
Eksenel: Pz = k Pr

Rmodel

ƌ
;ĞͿ

Rtünel

<ĂǌŦ
ĂǇŶĂƐŦ

ùekil 11. Yeraltı do÷al gaz depoları için tipik geometriler ve
örnek bir eksenel-simetrik model.

ƌ
ǌ

Layna gerisi

Layna önü

3.3 Di÷er özel problemler

Lmodel


b.

Yatay tünel modeli.

ùekil 10. Dairesel kesitli düúey kuyu ve yatay tünel için
eksenel-simetrik modeller ve tipik sınır koúulları.

3.2.2 Alıúılmadık geometrideki açıklıklar

Eksenel-simetri özelli÷i kullanılarak, alıúılmadık
geometriye
sahip
veya
düzende
yeraltı
açıklıklarının da modellenmesi mümkündür.
Aynı dönel eksene sahip iki veya daha fazla
küre (ùek. 12), dönel elipsoid ya da bunların
karıúımı úeklinde düzenler bunlara örnek olarak
verilebilir. ùekil 13’te ise torus úeklindeki
alıúılmadık geometride bir yeraltı açıklı÷ı ve
eksenel-simetrik modeli gösterilmiútir.

Bütün yukarıda bahsedilen durumlara ek olarak,
jeomekanikteki bazı özel problemlerin de eksenelsimetrik olarak incelenmesi olasıdır. Aúa÷ıda,
bunlara bazı örnekler verilmiútir:
• Esenel yüklenen tek bir kaya saplaması ile
yerleútirildi÷i delik yüzeyinin etkileúimi.
• Tek bir patlatma deli÷indeki dinamik yükleme
(infilak basıncı) ile çevre kaya etkileúimi.
• Disk úeklindeki yassı bir çatlak çevresindeki
gerilme da÷ılımı.
• Boussinesq (yarı sonsuz elastik ortam yüzeyine
etkiyen dikey yük) problemi.
• Eksenel yük altındaki tek bir zemin kazı÷ının
zeminle etkileúimi.
• vb.
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•

R1

•
a
R2

•

•

ǌ

Her ne kadar, bazı durumlar (örne÷in; ùekil 8
ve 9’daki açık ocak problemi) kabaca eksenelsimetrik gibi de÷erlendirilebilirse de, bu
yaklaúımı fazla zorlamamak gerekir. Aksi
takdirde, literatürdeki birçok sayısal gerilme
çözümlemesinde yapıldı÷ı gibi: “modellenen
problem, çözülmek istenen problemden farklı”
olacaktır.
Kullanılan bilgisayar yazılımının eksenelsimetrik çözümleme özelli÷i olmasına dikkat
edilmelidir. Bazen, iki-boyutlu düzlem gerilme
veya düzlem gerinim çözümlemeleri eksenelsimetrik durumla karıútırılabilmektedir.
Kazı ve açıklık modellerinde, modelin dıú
(kazıdan etkilenmeyen ve yer de÷iútirmelerin
sıfırlandı÷ı) sınırlarının, ilgilenilen bölgeden
yeterli derecede uzak olmasına dikkat
edilmelidir.
Sayısal modellerde, bazen simetri ekseni
üzerindeki (yalnızca eksene dik yönde yer
de÷iútirmesi sınırlandırılmıú) noktalarda, hatalı
yer de÷iútirmeler elde edilmesini önlemek için
gerekli önlemler alınmalıdır.

ƌ

5 ÖRNEK PROBLEM

ùekil 12. øki adet küresel yeraltı açıklı÷ı durumu ve eksenelsimetrik modeli.

R1

R1

R2

Bu bölümde, eksenel-simetri gösteren birincil
gerilme alanında açılan dairesel kesitli bir tünelde,
kazı aynası geometrisinin ıúınsal yer de÷iútirmelere
etkisi incelenmiútir. Hazırlanan modelde; kazı
aynasının, düzlemsel (tünel eksenine dik) ve tünel
yarıçapında (R) yarı-küresel dıúbükey oldu÷u iki
farklı durum göz önünde bulundurulmuútur (ùek.
14). Burada, bir bakıma, aynanın dıúbükeyli÷inin
ayna çevresinde ve tünel boyunca oluúan ıúınsal
yer de÷iútirmelere etkisi araútırılmıútır.
Eksenel-simetrik modeller, ùekil 10.b’de
gösterilen model ve sınır koúulları temel alınarak
hazırlanmıútır. Model boyutları, tünel yarıçapı (R
=10 m) cinsinden, Lmodel =2Layna gerisi =2Layna önü
=20R ve Rmodel =10R olarak seçilmiútir.

R2

ǌ
ƌ
ùekil 13. Torus úeklindeki bir yeraltı açıklı÷ı ve eksenelsimetrik modeli.

r
Düz
Kazı
Aynası

R

4 ÖNEMLø HUSUSLAR

z
r

Eksenel-simetrik problemlerin sayısal gerilme
çözümlemeleriyle incelenmesinde dikkat edilmesi
gereken baúlıca koúullara yukarıda de÷inilmiútir.
Di÷er önemli hususlar aúa÷ıda özetlenmiútir:
• Öncelikle, problemin gerçek bir eksenelsimetri problemi olup olmadı÷ına dikkat
edilmelidir (Bkz. Bölüm 2).

R

Küresel
Kazı
Aynası
z



ùekil 14. Dairesel kesitli tünelde incelenen kazı aynası
geometrileri.
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Her iki modele, Phase2 (ver. 8.0) iki-boyutlu
sonlu elemanlar programı (Rocscience 2013)
kullanılarak,
elastik
gerilme
çözümlemesi
uygulanmıútır. Pratik nedenlerle, aúa÷ıdaki
de÷iútirgeler seçilmiútir:
• Mevcut birincil gerilme alanının hidrostatik
oldu÷u (Pr = Pz = Po = 10 MPa) varsayılmıútır.
• Ortamın Young modülü E = 10 GPa ve Poisson
oranı ν = 0,25 olarak alınmıútır.
Bilindi÷i gibi; hidrostatik birincil gerilme
alanında oluúturulan dairesel bir tünelde, tünel
aynasının çok gerisinde ve düzlem gerinim
durumunun geçerli oldu÷u bölgede, elastik ıúınsal
yer de÷iútirmeler,
(ur) Düzlem Gerinim = - Po R (1+Ȟ) / E

Torres ve Fairhurst 2000) bu etkilenmeyi ihmal
ederek, ilerleyen bir tünelde ıúınsal yer
de÷iútirmelerin tünel boyunca de÷iúiminin (LDP:
longitudinal deformation profile) sürekli bir
sigmoid veya s-e÷risi ile kestirimi için ba÷ıntılar
önermiútir. Ancak, Ünlü ve Gerçek (2003); bu
de÷iúimin sürekli olmadı÷ını, kazı aynası önündeki
(z / R > 0) ve gerisindeki (z / R < 0) de÷iúimlerin
iki farklı iúlevle tanımlanması gerekti÷ini
vurgulamıúlardır. Öte yandan, küresel kazı aynası
durumunda, söz konusu de÷iúim, ideal bir s-e÷risi
ile tanımlanabilmektedir (Bkz. ùek. 15).
Ünlü ve Gerçek (2003), ayrıca, tünel aynasında
(z = 0) ve aynanın gerisinde oluúan ıúınsal yer
de÷iútirme de÷erlerinin ortamın Poisson oranından
etkilendi÷ini sayısal gerilme çözümlemeleri ile
ortaya koymuúlardır.
Küresel kazı aynası modelinde elde edilen
sürekli s-e÷rileri incelendi÷inde, özellikle aynanın
gerisindeki noktalarda, bu etki daha belirgin olarak
ortaya çıkmaktadır. Aslında bu olguyu Eúitlik [9]
ile verilen ba÷ıntıyla açıklamak mümkündür. ùekil
16’da; Poisson oranının seçilen üç farklı de÷eri (ν
= 0,05; 0.25 ve 0,45) için s-e÷rileri gösterilmiútir.
ùekilde de görüldü÷ü gibi; kazı aynasından
yaklaúık üç çap geride (z / R § - 6), ıúınsal yer
de÷iútirmeler Eúitlik [9] ile verilen de÷erlerine
yakınsamaktadırlar.
Özetlencek olursa; yukarıdaki örnek problemde,
tünelcilikteki ilginç bir olgu eksenel-simetrik
çözümleme yardımıyla incelenmiú ve açıklanmıútır.

[9]

ba÷ıntısından hesaplanabilmektedir. Buradaki eksi
(-) iúaret, seçilen ıúınsal koordinat yönünün (Bkz.
ùek.14) tersini belirtmektedir.
Elastik çözümleme sonuçları kullanılarak, her
iki modelde de, tünel ekseninden eúit (r = R kadar)
uzaklıkta (tünelin yüzeyinde) olan noktalarda
oluúan ve “(ur)Düzlem Gerinim”e göre normalleútirilmiú
ıúınsal yer de÷iútirmelerin de÷iúimleri incelenmiútir
(ùek. 15). ùekilden de görülebilece÷i gibi;
düzlemsel kazı aynası, yer de÷iútirmelerin tünel
yüzeyi boyunca de÷iúimini belirgin bir úekilde
etkilemektedir.
Birçok araútırmacı (Panet ve Guenot 1982,
Panet 1993, 1995, Corbetta vd. 1991, Carranza
Düz Kazı Aynası

ur / (ur)Düzlem Gerinim

Küresel Kazı Aynası

ǇŶĂŶŦŶ'ĞƌŝƐŝ

ǇŶĂŶŦŶPŶƺ
Kazı Aynasından Uzaklık (z / R)

ùekil 15. Modellerde, normalleútirilmiú ıúınsal yer de÷iútirmelerin r = R olan noktalarda de÷iúiminin karúılaútırması (ν = 0.25).
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ν = 0.45

ν = 0.25

Iúınsal Yer De÷iútirme, ur (mm)

ν = 0.05

Aynanın Gerisi

Aynanın Önü

Kazı Aynasından Uzaklık (z / R)

ùekil 16. Küresel kazı aynası modelinde, r = R olan noktalardaki ıúınsal yer de÷iútirmelere Poisson oranının etkisi.
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5 SONUÇLAR
Kaya mekani÷i ve kaya mühendisli÷inde, eksenelsimetrik çözümlemeler yardımıyla araútırılabilecek
çok sayıda problem bulunmaktadır. Bu problemler,
özellikle iki-boyutlu sayısal gerilme çözümlemesi
yazılımları (örne÷in; sonlu elemanlar veya sonlu
farklar) kullanılarak kolayca incelenebilmektedir.
Bu basit çözümlemeler yardımıyla de÷iútirgesel
çalıúmalar yapılarak, bazı ilginç olguların
açıklanması veya yorumu mümkün olabilmektedir.
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Yeni bir kaya kütlesi sistemi: Kaya Kütle Kalitesi Puanlama (RMQR)
Sistemi ve kaya kütlelerinin jeomekanik özelliklerinin tahmininde
uygulanması
A new rock mass system: Rock Mass Quality Rating (RMQR) System and its
application to the estimation of geomechanical characteristics of rock masses
Ö. Aydan
Tokai Üniversitesi, Okyanus Araútırma Enstitüsü, Shizuoka, Japonya

R. Ulusay
Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

N. Tokashiki
Ryukyu Üniversitesi, ønúaat Mühendisli÷i Bölümü, Okinawa, Japonya

ÖZET: Bu bildiride, Kaya Kütle Kalitesi Puanlama (RMQR) Sistemi adı verilen yeni bir kaya kütlesi
sisteminin esasları ve bunun kaya kütlelerinin jeomekanik özelliklerinin tahmininde uygulanması
sunulmuútur. Bildirinin ilk bölümünde, bu sınıflama sisteminin girdi parametreleri ve ilgili puanlar ana
hatlarıyla verilerek tartıúılmıútır. økinci bölümde ise; ilk yazar tarafından önerilen ve kaya kütlesi
özelliklerinin tahmini amacıyla RMQR sistemine uyarlanmıú bir eúitlik kaya kütlesinin jeomekanik
özelliklerinin kaya malzemesi özelliklerinden tahmini amacıyla kullanılmıú ve sonuçlar Japonya’da yapılmıú
arazi deneylerine ait veriyle ve benzer amaçlı mevcut di÷er bazı görgül iliúkilerin tahmin yetenekleri ile
birlikte karúılaútırılmıútır. Karúılaútırmalar, deneysel olarak tayin edilen ve önerilen yöntemden tahmin edilen
kaya kütlesi özellikleri arasında önemli düzeyde bir uyumun oldu÷unu göstermiútir.
ABSTRACT: In this study, the fundamentals of a new rock mass quality system designated as Rock Mass
Quality Rating (RMQR) System is explained and its application to the estimation of geomechanical properties
of rock masses from those of intact rock is presented. In the first part, the input parameters of RMQR System
and their ratings are briefly given and discussed. Then the unified formula proposed by the first author is used
for estimating the rock mass properties as a function of intrinsic properties of intact rock material and they are
compared with the results of the in-situ tests mainly carried out in Japan and those estimated from some other
empirical relationships developed by some investigators for the same purpose. The comparisons indicate that
there is a good agreement between the experimentally determined values and those empirically predicted from
the proposed method.

sert” ve “ileri derecede sert” úeklinde gruplara
ayırmıútır. 20. yüzyılın ortalarında Terzaghi (1946)
ve Stini (1950) tarafından önerilen sınıflama
sistemleri; RSR (Wickham vd. 1974), RMR
(Bieniawski 1973, 1989) ve Q-sistemi (Barton vd.
1974; Barton & Grimstad 1994) gibi baúlıca
sınıflama sistemlerinin yanı sıra, bu sistemlerden
türetilmiú MBR (Cummings vd. 1982; Kendorski
vd. 1983), RMi (Palmström 1996), M-RMR (Ünal
vd. 1992) vb. gibi sistemlerin de temelini
oluúturmaktadır. Bu sistemlerin ortak amacı; kaya

l GøRøù
Kaya kütlesi sınıflama sistemleri aracılı÷ıyla kaya
kütlelerinin nicel olarak tanımlanması ve bunlara
iliúkin bazı görgül iliúkilerden kaya kütlelerinin
mühendislik
özelliklerinin
tahmini,
kaya
mühendisli÷i alanında en ilgi çekici konulardan
biri olmuútur. Ulaúılabilen en eski kaya sınıflaması
Agricola (1556)’ya ait nitel sınıflama sistemi olup,
araútırmacı kayaları “da÷ılabilen”, “sert”, “çok
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kütlesi
karakteristiklerinin
nicel
jeolojik
tanımlamalara göre belirlenmesi olup, esas olarak
tünellerin mühendislik tasarımında yararlanılmak
üzere geliútirilmiúlerdir (Barton & Bieniawski
2008). Terzaghi’nin önerdi÷i kaya sınıflama
sistemine sayısal de÷er vererek Hoek vd. (1995)
tarafından önerilen ve daha sonraki yıllarda
modifiye edilerek günümüzdeki úeklini (Hoek
1999) alan Jeolojik Dayanım øndeksi (GSI), HoekBrown yenilme ölçütünde kullanılmak üzere
önerilmiú olup, RMR ve Q gibi sistemlerin
iúlevlerini yerine getirememektedir. Bunların yanı
sıra, barajlar ve yeraltındaki geniú açıklıklar için
Japonya’da geliútirilen ve baúlangıçta nicel
de÷erlendirmeleri esas alan DENKEN Sınıflama
Sistemi (örne÷in, Tanaka 1964; Kikuchi vd. 1982),
daha sonra nitel olarak belirlenen parametreleri
içerecek úekilde modifiye edilmiútir (Kikuchi vd.
1982; Tanimoto vd. 1989; Akagi & Aydan 2000).
Bununla birlikte, pek çok kaya kütlesi sınıflaması
sisteminde, örne÷in nihai kaya sınıfı puanının
belirlenmesinde RQD ve süreksizlik aralı÷ı
özellikleri birlikte kullanılarak süreksizlik
yo÷unlu÷u de÷erlendirmelerinde tekrara neden
olunmakta ve özellikle kil içeren kayalarda suyun
dayanım azalması üzerinde önemli bir etkisi
olmasına ra÷men bu etki yeterince dikkate
alınmamaktadır.
Kaya kütlelerinin jeomekanik özelliklerinin
tayini kaya mühendisli÷i tasarımının ayrılmaz bir
parçasıdır.
Kaya
malzemesiyle
birlikte
süreksizlikleri de içeren kaya kütlelerinde ölçek
etkisi dikkate alındı÷ında, kaya kütlelerinin
laboratuvarda deneye tabi tutulması çok güç bir
iúlem olup, bu nedenle arazi deneyleri tercih
edilmektedir. Ancak arazi deneyleri oldukça zaman
alıcı, pahalı ve yapılması güç olan deneylerdir. Bu
nedenle, kaya kütlesi özelliklerinin RMR, Q ve
GSI gibi nicel kaya kütlesi parametreleriyle
iliúkilendirilmesine yönelik öneriler yapılmıútır.
Bununla birlikte, bu çalıúmalarda önerilen iliúkiler
kaya kütlesinin dayanım ve deformabilite
özelliklerinin do÷rudan veya dolaylı yoldan
tahminine olanak sa÷lamakta olup, sadece Aydan
vd. (2012) söz konusu özelliklerin yanı sıra, di÷er
özelliklerin de tahmin edilmesini sa÷layan iliúkiler
önermiúlerdir. Aydan vd. (1997, 2012) tarafından
tartıúıldı÷ı gibi, çok de÷iúik türde kaya kütleleri söz
konusu oldu÷unda do÷rudan iliúkiler ço÷u kez
hatalı sonuçlar verebilmektedir. Güncel e÷ilim,
pratik amaçlarla kaya kütlelerinin jeomekanik
özelliklerinin kaya malzemesinin özelliklerinin
kaya kütlesi indeksleriyle birlikte kullanılarak
tahmin edilmesi yönündedir.

Bu çalıúmada, yazarlar tarafından önerilmiú
(Aydan vd. 2013) olan Kaya Kütle Kalitesi
Puanlama (RMQR) Sistemi tanıtılmıú ve kaya
kütlesinin jeomekanik özelliklerinin tahmini
amacıyla
RMQR’ın
kaya
malzemesinin
özellikleriyle birlikte kullanımı sunulmuútur.
Bildirinin ilk bölümünde, sistemin girdi
parametreleri ve bunlara ait puanlar ana hatlarıyla
tartıúılmıútır. Daha sonra birinci yazarın önerdi÷i
bir eúitlik RMQR’a göre uyarlanarak ve RMQR ile
birlikte kullanılarak kaya kütlesinin jeomekanik
özelliklerinin kaya malzemesinin özelliklerinden
tahmin edilmesine iliúkin yaklaúım üzerinde
durulmuútur. Önerilen yöntemden elde edilen
sonuçlar Japonya’da yapılmıú arazi deneylerine ait
sonuçlar kullanılarak mevcut bazı görgül
iliúkilerden belirlenen de÷erlerle karúılaútırılmıú ve
tahmin yetenekleri tartıúılmıútır. 
2 RMQR SøSTEMø
RMQR Sistemi, nicel ça÷daú kaya kütlesi
sınıflama
sistemlerinde
kullanılan
önemli
parametreler de dikkate alınarak ve parametre
tekrarından kaçınılarak kaya kütlelerinin fiziksel
durumunun daha iyi tanımlanması amacıyla
geliútirilmiútir. Sistemin kullandı÷ı her parametre
ile bunlara atanan puanlar ve RMQR’ın baúlıca
kaya kütlesi sınıflama sistemleriyle iliúkileri
aúa÷ıdaki alt
bölümlerde
ana
hatlarıyla
sunulmuútur.
2.1 Bozunma derecesi
Kayanın bozunması, mineraller arasındaki ba÷ların
zayıflamasına ve bileúimlerini de÷iútirmelerine
neden olmaktadır. Bozunma ayrıca, süreksizlik
aralı÷ını ve süreksizlik yüzeylerindeki killi dolgu
malzemesini de etkileyen bir faktördür. Kaya
kütlelerinde hidrotermal çözeltilerin dolaúımı
sonucu gerçekleúen alterasyon süreçleri de, kaya
kütlelerinde pozitif veya negatif de÷iúikliklere
neden olmaktadır. Alterasyonun pozitif etkisi
ferro-oksitler,
kalsit
veya
silisli
dolgu
malzemelerinin
boúluk
ve
kırıkları
doldurulmasıdır. Buna karúın alterasyonun
olumsuz etkisi, kayayı oluúturan tanecikler
arasındaki
ba÷ların
zayıflaması
ve
kil
minerallerinin oluúumudur. Kaya malzemesinin
kaya kütlesinin mekanik davranıúını etkileyen bir
bileúeni olması nedeniyle, mevcut di÷er bazı
sistemlerde süreksizliklerin yüzey özelli÷i olarak
de÷erlendirilen bozunma ve/veya hidrotermal
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alterasyonun olumsuz etkisi, kaya malzemesinin
bozunma derecesi (BD) adıyla RMQR’ın ana girdi
parametrelerinden biri olarak dikkate alınmıútır.
Yazarlar, BD’nin belirlenmesinde süreksizlik
yüzeyleri için ISRM (2007) tarafından önerilmiú

bozunma tanımlamalarını ana kayaya uyarlayarak
kullanılmasını tercih etmiúlerdir. Yapılan bu
uyarlamaya göre RMQR’a esas olacak BD puanı
(RBD) ise, Çizelge 1’den belirlenmektedir.

Çizelge 1. RMQR Sistemi’nin sınıflama parametreleri ve puanları (RMQR = RBD + RSTS + RSA + RSD + RYASD + RSED
Bozunma
derecesi (BD)
Puan (RBD)

Taze

Lekeli
yüzey

Az
bozunmuú

Orta derecede
bozunmuú

øleri derecede
bozunmuú

Tamamen
bozunmuú

12

9

6

3

1-0

Tek
takım+geli
-úigüzel

øki takım+
geliúigüzel

3 takım+
geliúigüzel

4 takım+geliúigüzel

Ezik veya
paramparça
olmuú

Puan (RSTS)

15
Yok
(sa÷lam
veya
masif)
20

16

12

8

4

1-0

Süreksizlik
aralı÷ı (SA)

Yok veya
SA  24 m

24 >SA 
6m

6 m>SA 
1.2 m

1.2 m > SA 
0.3 m

0.3m>SA
0.07m

0.07 m > SA

Süreksizlik
takımı sayısı
(STS)

veya RQD (%)
Puan (RSA)
Süreksizliklerin
durumu (SD)

20

75 > RQD 
35
4

100 > RQD  75

100
16

12

8

35 > RQD
1-0

Süreksizlik
yok

Kaynaklı
veya
kesikli

Pürüzlü

Göreceli olarak
düz ve sıkı

ønce dolgulu
veya ayrık
kaygan yüzey
(t < 5 mm)

30

26

22

15

7

Puan (RSD)

Kalın
dolgulu veya
ayrık yüzey
(t > 10 mm)
1

veya alternatif olarak, “Süreksizlik Yok” ve “Kaynaklı veya Kesikli ” sınıflarına girmeyen yüzeyler için

Puan (RSDA)

Kapanık
veya çok
sıkı
< 0.1 mm
6

Dolgu

Dolgusuz

Puan (RSDD)
Pürüzlülük

Süreksizlik koúulu (SD)
RSD = RSDA + RSDD+ RSDP

Açıklık

Tanımsal
ISRM (2007)’deki
profil no.su

Puan (RSDP)
Yeraltısuyu
sızma durumu
(YASD)
Puan (RYASD)
Su emme
durumu
(SED)
Puan
(RSED)

0.10.25
mm

0.25-0.5
mm

0.5-2.5
mm

2.5-10
mm

> 10 mm

5

4

3

2

Sadece
yüzey
sıvaması

ønce
sıvama
< 1 mm

ønce
dolgu
1< t <
10 mm

Kalın
dolgu
6 > t >10
mm

3
Düzdüzlemsel

2

1
Çok kalın
dolgu
veya
makaslama zonu
t > 60 mm
1-0
Makaslama bandı
/zonu

6

5

4

Çok
pürüzlü

Pürüzlü

Düzdalgalı

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1-0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1-0

Kaygan

Nemli

Islak

Damlama

Sürekli su
akıúı

Su basması

9

7

5

3

1

0

Su
emmeyen

Kılcal
etkiyle veya
elektriksel
su emme

Az su
emen

Orta derecede
su emen

Çok su
emen

Aúırı su emip da÷ılan

6

5

4

3

2

1-0

Kuru
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2.2 Süreksizlik takımı sayısı
Kaya kütlelerinin mühendislik tanımlamasında en
yaygın olarak kullanılan süreksizlik özelliklerinden
biri süreksizlik takımı sayısıdır (STS). Kaya
kütleleri
farklı
türlerde
süreksizlikler
içermektedirler. Yeryüzüne yakın derinliklerde
süreksizlik içermeyen herhangi bir kaya kütlesinin
bulunması çok ender de olsa, örne÷in Yosemit
Park (ABD)’ında belirgin süreksizlik içermeyen
batolitik granit kaya kütleleri bulunmaktadır. Bu
tür kaya kütlelerinde erozyona ba÷lı olarak örtü
yükünün kalkması sonucunda artık çekme
gerilmesinin ürünü olan sürekli eklemler
geliúmektedir. Islanma-kuruma, donma-çözünme,
so÷uma, kıvrımlanma ve faylanma süreçleri de
yeni kırıklar oluúturabilmekte ve bu kırıklar
mevcut süreksizlik takımlarıyla birleúebilmektedir.
Bu nedenle, kaya kütlelerinin süreksiz do÷ası
RMQR Sistemi’nde Çizelge 1’de verilen sıfatlar ve
Aydan vd. (2013) tarafından sunulan örnekler esas
alınarak tanımlanmaktadır. RMQR’a esas olan STS
puanı (RSTS) Çizelge 1’den belirlenmektedir.

yaygın úekilde ölçülen bir parametre olması
dikkate alınarak, RMQR Sistemi’nde bu iki
parametreden
sadece
birinin
kullanılması
önerilmekte olup, SA ve RQD için ilgili puanlama
(RSA) Çizelge 1’de, RQD-puan grafi÷i ise ùekil
1b’de verilmiútir. Çizelge 1’den görülece÷i gibi,
SA>1 m koúulunda RQD, SA’daki de÷iúime karúı
duyarlı de÷ildir. 
(a)

(b)

2.3 Süreksizlik aralı÷ı
Süreksizlik aralı÷ı (SA), süreksizliklerin geometrik
bir özelli÷idir. Mevcut kaya kütlesi sınıflama
sistemlerinde (örne÷in RMR) e÷er SA>2-3 m ise,
kaya kütlesinin masif oldu÷u kabul edilmektedir.
Bu tanım, yeraltı açıklıklarının çapı veya geniúli÷i
küçük oldu÷unda (<6-8 m) önemli olmayabilir.
Bununla birlikte, çok geniú yeraltı enerji santrali ve
petrol ve gaz depolama boúluklarının (20-28 m
geniúlikte ve 45-55 m yükseklikte) çevresinde
kaya kütlesi çok bloklu bir durum sergileyecektir.
Bu nedenle, halen kullanılan SA tanımları mevcut
durumla uyumlu olmayıp, yeraltı kaya yapılarının
güncel boyutları da dikkate alınarak bunların
de÷iútirilmesi gerekmektedir. Bu husus gözönüne
alınarak, RMQR Sistemi’nde SA için Çizelge 1’de
verilen aralıklar ve bunlara iliúkin puanlar (RSA)
önerilmiútir. RSA’nın belirlenmesi için ùekil 1a’da
üstte verilen sürekli fonksiyondan yararlanılabilir.
Bu durumda kısmi farklılıklar olması halinde, söz
konusu aralıklar önerilen aralıklara esas
alınmalıdır.
RMR Sistemi’nde süreksizlik aralı÷ının yanı
sıra, RQD de kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda
RQD’nin tünel aynalarında ölçülmesinin güçlü÷ü
net úekilde ortaya çıkmıútır. Ayrıca SA ve RQD
gibi birbirleriyle iliúkili iki girdi parametresinin
birlikte kullanılarak puanlamaya ayrı katılmaları
tekrarlamaya da neden olmaktadır. Bunun
giderilmesi amacıyla ve RQD’nin sondajlarda

ùekil 1. (a) Süreksizlik aralı÷ı ve (b) RQD ile puan
arasındaki iliúkiler

2.4 Süreksizliklerin durumu
Kaya kütlelerindeki süreksizliklerin oluúumu
de÷iúik koúullara ve bunların kökenlerine ba÷lı
olup, tektonik süreçlerle oluúmamıú süreksizlikler
killi dolgu içermedikleri veya süreksizlik yüzeyleri
bozunmadıkları sürece genellikle uygun yüzey
özelliklerine sahiptirler.
E÷er süreksizliklerin
içinde dolaúan su çözünmüú silis, kalsit veya ferrookistleri içeriyorsa, bunlar süreksizliklerin içini
doldurup süresizlik yüzeylerin kaynamasına
sa÷layabiliriler. Bu durum dikkate alınarak,
RMQR sisteminde süreksizliklerin durumu koúulu
(SD) için birinci seçenek olarak gözlemi esas alan
ve Çizelge 1’de verilen tanımlar ile puanlar (RSD)
önerilmiútir.
Baraj, yeraltı enerji santrali, úev ve nükleer
santral yeri gibi önemli projelerde ayrıntılı
süreksizlik incelemelerinde ise süreksizliklerin
durumu için Çizelge 1’de ilk seçenek olarak
verilenden daha ayrıntılı tanımlamaların ve ilgili
puanlamanın
yapılması
tercih
edilmelidir.
Süreksizlikler açık olabilirler veya yüzeylerinde
bozunma veya makaslama sonucu yumuúak dolgu
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malzemesi bulunabilir ve bu durumlar açıklık ve
dolgu gibi alt parametrelerin yanı sıra,
süreksizliklerin dayanım ve geçirgenli÷ini
etkileyen
pürüzlülü÷ün
de
belirlenmesini
gerektirir. Bu amaçla, RMQR Sistemi’nde ikinci
bir seçenek olarak Çizelge 1’de verilen açıklık
(RSDA), dolgu (RSDD) ve pürüzlülük (RSDP)
özelliklerinin ortak etkisi gözetilerek SD puanı
(RSD=RSDA+RSDD+RSDP) belirlenmektedir. Bu
sistemde pürüzlülük için ISRM (2007) tarafından
önerilen pürüzlülük profillerinin kullanılması
tercih edilmiú ve toplam 10 adet pürüzlülük profili
için 1’den 10’a kadar artan puanlar verilmiútir.

ise yazarlarca eklenmiútir. SED’in tanımlanması
için Çizelge 3’te verilen ölçütlerin kullanılması
önerilmekte olup, ilgili puanlama (RYASD, RSED) ise
Çizelge 1’den belirlenmektedir.
2.6 RMQR Sistemi’nde kaya sınıfları ve sistemin
RMR ve Q sistemleriyle karúılaútırılması
Baúlıca 6 ana girdi parametresinden oluúan RMQR
sisteminde RMQR de÷erleri 0 ile 100 arasında
de÷iúmekte olup, sistem altı kaya sınıfını
içermektedir (Çizelge 4). RMQR; kaya
malzemesiyle iliúkili olarak kaya kütlesi durumunu
belirlemek amacıyla kullanılan bir indekstir.
Japonyada birçok kaya mühendisli÷i yapılarında
elde edilen veri tabanı kullanılarak yapılan
de÷erlendirme sonucunda en yaygın kullanılan
RMR ve Q sistemleri ile RMQR sistemi arasında
aúa÷ıda verilen iliúkiler (ùekil 2) önerilmiútir.



2.5 Yeraltısuyu sızma ve su emme durumları
Kaya kütlelerinin mekanik davranıúını etkileyen
di÷er bir faktör de yeraltısuyudur. Bunun yanı sıra,
kil içeren zayıf kayalar gibi bazı kaya türlerinin
suyu elektriksel veya kimyasal olarak emerek
malzeme özelliklerinde ciddi azalmaların ve/veya
kazı aúamasında ve su tablası derinli÷i
de÷iúimlerinde úiúmenin oldu÷u durumların varlı÷ı
da bilinmektedir (örne÷in, Aydan 2003; Aydan &
Ulusay 2003, 2013). Ayrıca sert kayalarda bile bu
tür
özelliklerin
doygunlukla
azaldı÷ı
belirtilmektedir (örne÷in, Broch 1979; Karakul &
Ulusay 2013). Bu nedenle RMQR Sistemi’nde su
koúulunun de÷erlendirilmesi amacıyla, örne÷in
RMR gibi di÷er bazı sistemlerde kullanılan
yeraltısuyu sızma durumunun (YASD) yanı sıra,
kayaların su emme durumu (SED) da di÷er bir
parametre olarak dikkate alınmıútır. YASD’nun
tanımlanması amacıyla Çizelge 2’de verilen 6 su
durumunun kullanılması önerilmektedir.

RMR = 100

RMQR
RMQR + β ( A − RMQR)

veya
RMQR = 100

RMR
RMR + 1.1(100 − RMR )

0.06 RMQR −3
RMQR = 16.7 log(Q) + 50 ; Q = 10

(1)

(2)

β parametresinin de÷eri 0.8 olup, A parametresi ise
90 ile 100 arasında de÷iúmektedir. ùekil 2’den
görülece÷i üzere, RMR de÷eri genellikle
RMQR’dan daha büyüktür.

3.
RMQR
VE
KAYA
KÜTLESøNøN
JEOMEKANøK ÖZELLøKLERø ARASINDAKø
øLøùKøLER

Çizelge 2. Kaya yüzleklerinde gözlenen yeraltısuyu sızma
koúulu için tanımlar (ISRM 2007’den yararlanılmıútır )
Su koúulu
Tanım
Kuru (su yok) Düúük gözeneklili÷e sahip kaya kütlesi
sa÷lam ve kazı yüzeyi kuru
Nemli
Kaya kütlesinin yüzeyi nemli, ancak su
akıúı gözlenmiyor
Islak
Kaya kütlesinin yüzeyi ıslak, ancak su
akıúı gözlenmiyor
Damlama
Kaya kütlesinde süreksizlikler boyunca
yer yer su damlamaları söz konusu,
ancak sürekli bir su akıúı gözlenmiyor
Sürekli
Kaya kütlesindeki süreksizliklerden
su akıúı
sürekli su akıúı ve/veya dolgu malzemesi
yıkanmıú ve yıkanan kanallardan önemli
miktarda su geliri gözleniyor
Su basması
Enjeksiyon teknikleriyle kolaylıkla
giderilemeyecek kadar aúırı miktarda
suyun kazıyı basması

Pek çok kaya yapısı kaya kütlelerinin jeomekanik
özelikleri esas alınarak tasarımlanmakta olup, bu
amaçla 3-eksenli sıkıúma, do÷rudan makaslama ve
plaka yükleme deneyi gibi arazi deneyleri
yapılmaktadır. Bununla birlikte, yüksek maliyeti
nedeniyle 3-eksenli sıkıúma deneyleri ender olarak
gerçekleútirilmektedir. Bu nedenle, kaya kütlesi
indeksleriyle jeomekanik özellikler arasında görgül
iliúkiler geliútirilmiútir (Aydan vd. 2013). Ancak bu
ço÷u
sadece
kaya
kütlesinin
iliúkilerin
deformasyon modülü ve dayanımının tahminiyle
sınırlıdır. Ayrıca kaya kütlesi sınıflama indeksleri
ve deneysel verinin saçılımı oldukça geniú olup,
özellikle kaya malzemesinin yumuúak olması
durumunda bu yaklaúımlar sa÷lıklı sonuçlar
verememektedir (Aydan vd. 1997). Bu nedenle

Bu durumlardan ilk beúi ISRM (2007) tarafından
önerilen tanımlamalardan uyarlanmıú, son durum
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Çizelge 3. Su emme durumu için tanımlar
Su Emme Durumu
Tanım
Su emmeyen
Kayanın kendisi suyla etkileúime girmez, su gözeneklerde ve kırıkların
boúluklarında serbest su olarak kalır
Kılcal etki veya elektriksel su emme
Kılcal veya elektriksel etkiyle su kayaya nüfuz eder
Az su emen
Kayadaki bazı ayrıúmıú killi parçacıklar suyu emebilir ve bunun miktarı toplam
hacmin %1’ini geçmez
Orta derecede su emen
Kayanın kendisi toplam hacminin %1’i ie 5’i arasında de÷iúen su emen mineralleri
içerir
Çok su emen
Kaya doygun hale geldi÷inde suyu kolaylıkla emer ve ıslanma-kuruma süreçleriyle
hacimsel de÷iúimlere u÷rar. Bununla birlikte, kayanın jeomekanik özellikleri
belirgin olarak azalsa da, hacim de÷iúimleri kayanın çatlamasına neden olmaz
Aúırı su emen
Kaya doygun ortamla temasında kısa sürede suyu emer ve emme süreci sırasında
da÷ılır
Çizelge 4. RMQR de÷erlerine göre kaya kütle kalitesi sınıfları.
Kaya sınıfı
I
II
III

IV

V

VI

Kaya kütlesi
tanımı

Sa÷lam veya
kaya malzemesi

Çok iyi

øyi

Orta

Zayf

Çok zayıf

RMQR

100RMQR>95

95RMQR>80

80RMQR>60

60RMQR>40

40RMQR>20

20RMQR

(a)

(b)



edilerek) kaya kütlesi indeksleriyle iliúkilendirilmiú
eúitlikler bulunmaktadır (Aydan vd. 2013).
Kaya malzemesinin dayanımı esas alınarak,
RMR ile kaya kütlesinin dayanımı arasında Aydan
& Dalgıç (1998) tarafından önerilen görgül iliúki
Aydan & Kawamoto (2000) tarafından kaya
kütlesinin di÷er jeomekanik özellikleri de
belirlenebilecek úekilde yeniden düzenlenmiútir.
Son yıllarda Aydan vd. (2012) ve Aydan & Ulusay
(2013) tarafından Aydan & Kawamoto (2000)’nun
önerdi÷i iliúki kaya kütlesinin altı ana özelli÷ini
tahmin edecek úekilde uyarlanmıútır. Bu
çalıúmada, söz konusu görgül iliúkideki RMR’ın
yerine RMQR kullanılarak kaya kütlesinin
herhangi bir özelli÷i kaya malzemesinin aynı
özelli÷i esas alınarak Eú. 3 yardımıyla tahmin
edilebilmektedir.
α = α 0 − (α 0 − α 100 )

ùekil 2. RMQR ile (a) RMR ve (b) Q arasındaki iliúkiler

kaya malzemesinin jeomekanik özellikleri ile kaya
kütlesi sınıflama indeksinin birlikte kullanılması
e÷ilimi giderek a÷ırlık kazanmaktadır (Hoek &
Brown 1997; Aydan & Kawamoto 2000). Bu
amaçla önerilmiú ve kaya kütlesi ile kaya
malzemesinin özellikleri oranlanarak (normalize

RMQR
RMQR + β (100 − RMQR)

(3)

Burada α 0 ve α 100 α özelli÷inin RMQR =0 ve
RMQR =100 durumlarındaki fonksiyon de÷erleri,
β ise herhangi bir jeomekanik özelli÷in deneysel
de÷eri için en küçük kareler yöntemi kullanılarak
tayin edilmiú sabittir. Yazarlar, Japonya’da
yapılmıú arazi deneylerinin sonuçlarını kullanarak
bu sabitler için Çizelge 5’te verilen de÷erleri
önermiúlerdir. Buna göre herhangi bir sahada
temsil edici RMQR de÷erinin belirlenmesi
durumunda, Çizelge 5’teki sabitlere ait de÷erler ile
kaya malzemesinin ilgili jeomekanik özelli÷i
kullanılarak kaya kütlesinin özelli÷i Eú. 3’ten
tahmin edilebilmektedir.
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göre yazarlar, Çizelge 5’te verildi÷i gibi, α 0 ,α100 ve
β de÷erlerinin sırasıyla 2.5, 1 ve 0.3 olmasını
önermektedirler.
ùekil 4’te deneysel sonuçlar ile kaya kütlesi ve
kaya malzemesinin normalize edilmiú tek eksenli
sıkıúma ve çekme dayanımları karúılaútırılmıú olup,
tek kesenli sıkıúma dayanımları ço÷unlukla kaya
makaslama deneyinin Mohr-Coulomb ölçütüyle
birlikte kullanımından elde edilmiútir. ùekil 4a’dan
görülece÷i gibi, deneysel sonuçlar Eú. 3’ten elde
edilen de÷erlerle uyum göstermektedir. Bilindi÷i
kadarıyla, kaya kütlelerinin çekme dayanımlarının
arazide tayinine yönelik literatürde herhangi bir
bilgi bulunmamaktadır. Yazarlar, Tokashiki &
Aydan (2010, 2011a,b)’ın duraylı ve duraysız dik
falezler için yaptıkları geriye-dönük analizlerden
elde edilen veriyi kullanarak ve görgül sabit β ’nın
de÷erini 5 ile 7 arasında de÷iútirerek ùekil 4b’deki
iliúkileri elde etmiúlerdir. ùekil 4b’ye göre, β ’nın
kaya kütlesinin çekme dayanımı için 6 alınmasının
gerekti÷i belirlenmiútir.
Eú. 3 ayrıca, Çizelge 5’te verilen sabitlerle
birlikte, kaya kütlesinin makaslama dayanımı
özelliklerine ait deneysel sonuçlarla tahmin
amacıyla
da
sonuçlarının
karúılaútırılması
kullanılmıútır. ùekil 5’te gösterilen veriler
Japonya’daki yapılan yerinde deneyde incelenen
kaya kütlelerine ait olup, deneysel sonuçlarla Eú.
3’ten tahmin edilen de÷erler arasında bir uyum
oldu÷u anlaúılmaktadır.

Çizelge 5. Kaya kütlesinin oranlanmıú jeomekanik özellikleri
için α 0 , α100 ve β de÷erleri
Özellik ( α )

α0

α 100

β

Deformasyon modülü
Poisson oranı
Tek eksenli sıkıúma dayanımı
Çekme dayanımı
Kohezyon
Sürtünme açısı

0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

6
0.3
6
6
6
1.0



4. RMQR’IN ARAZø DENEY SONUÇLARINA
UYGULANMASI
Bir önceki bölümde normalize edilmiú özellikler
için belirtilen görgül iliúki (Eú. 3) kullanılarak, elde
edilen sonuçlar, Japonya’da büyük çaplı kaya
mühendisli÷i projeleriyle ilgili arazi deneylerinin
sonuçlarıyla karúılaútırılmıútır. ùekil 3’te kaya
kütlesinin deformasyon modülü ve Poisson oranı
için deneysel sonuçların karúılaútırılması verilmiú
olup, Eú. 3’ten tahmin edilen bu özellikler ile
deneysel sonuçların birbirlerine oldukça yakın
oldukları ve β katsayısının 6 de÷eri için e÷rinin
çevresinde da÷ılım gösterdikleri görülmektedir.
(a)

(a)

(b)

(b)

ùekil 3. (a) Deformasyon modülü ve (b) Poisson oranı için
Eú. 3’ten tahmin edilen de÷erlerle deneysel verinin
karúılaútırılması

Kaya kütlelerinin Poisson oranının tayiniyle ilgili
veri oldukça sınırlıdır. ùekil 3’te verilen
karúılaútırmada, RMQR<50 olması durumuyla
ilgili veri sıkıúabilen kayalara (Aydan vd. 1996)
aittir. Ölçülen veriyle, β ’nın 0.1 ve 3 arasında
de÷iúen de÷erleri için Eú. 3 kullanılarak gayet
uygun bir zarf elde edilmiútir. Bu karúılaútırmaya

ùekil 4. Deneysel verinin Eú. 3’ten tahmin edilen (a) tek
eksenli sıkıúma dayanımı ve (b) çekme dayanımı de÷erleriyle
karúılaútırılması
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(a)
(a)

(b)

(b)

ùekil 5. Deneysel verinin Eú. 3’ten tahmin edilen (a)
kohezyon ve (b) sürtünme açısı de÷erleriyle karúılaútırılması

Aydan et al. (2013) kaya kütleleri üzerinde
yapılan
yerinde
makaslama
deneylerinin
de÷erlendirilmesi için RMQR’u Mohr-Coulomb ve
Aydan (1995) yenilme ölçütlerine uygulamıúlardır.
Isıl etkinin ihmal edildi÷i durum için Aydan’ın
önerisi aúa÷ıdaki úekilde yazılmaktadır:
ª

§

¬

©

τ = cm∞ «1 − ¨¨1 −

cmo
cm∞

·º −bmσ n
¸¸» e
+ σ n tan φ m∞ (4)
¹¼

Burada; c ile φ kohezyon ve sürtünme açısı olup, b
görgül parametre ve m kaya kütlesini belirtir. Özel
durumları aúa÷ıdaki gibidir.
RMQR
c∞
RMQR + 6 (100 − RMQR)
RMQR
cmo =
co
RMQR + 6 (100 − RMQR)
§
·
RMQR
bm = ¨¨ 0.3 + 0.7
¸¸bi
RMQR
RMQR
(
100
)
+
−
©
¹
cm∞ =

(5)
(6)

(7)

Eú. (4), Minami Daito Adası (Japonya)’nda
Ryukyu kireçtaúı ve bir nükleer santralın temel
kayası olan andezit üzerinde yapılan
arazi
makaslama deneylerine uygulanmıútır. ùekil 6’dan
görülece÷i üzere, her iki kaya kütlesi için Eú.
(4)’ten elde edilen dayanım e÷rileri arasında
oldukça benzer sonuçlar elde edilmiútir.

ùekil 6. Deneysel verinin Aydan (1995)’ın ölçütüyle
karúılaútırılması: (a) Minami Daito Adası (b) nükleer santral
temel kayası

5. MEVCUT BAZI GÖRGÜL øLøùKøLERLE
KARùILAùTIRMALAR
Bu çalıúmada, kaya kütlelerinin jeomekanik
özelliklerinin tahmini için önerilen yaklaúım
benzeri amaçlarla önerilmiú Aydan vd. (2013)’te
özetlenen iliúkilerden belli baúlı mevcut görgül
iliúkilerle ve yerinde deney sonuçları kullanılarak
karúılaútırılıp tahmin yetenekleri de÷erlendirilmiútir.
ùekil 7’de deneysel sonuçların sedimanter
kayalardan ma÷matik kökenli kayalara geçiúte
saçılım gösterdi÷i görülmektedir. Bu saçılımın bir
di÷er nedeni de, muhtemelen do÷rudan belirlenen
RMQR de÷erleriyle orijinal veri tabanına
ulaúılamadı÷ı için dönüútürme yoluyla elde edilen
arasındaki
farklılıktan
RMQR
de÷erleri
kaynaklanmaktadır.
Tüm deneysel sonuçlar,
β ’nın 3 farklı de÷erine göre Eú. 3’ten belirlenen
de÷erlerle uyum göstermiútir. Nicholson &
Bieniawski (1990)’nin önerdi÷i iliúki β = 6 için
Eú. 3’ten yapılan tahminlere oldukça yakın iken,
örne÷in Galera vd. (2005) ile Mitri vd. (2004)’nin
iliúkilerinden elde edilen tahminler deneysel
sonuçlardan oldukça uzakta kalmaktadır. Kaya
kütlesinin tek eksenli sıkıúma dayanımı esas
alındı÷ında, Eú. 3’e göre yapılan tahminlerin
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deneysel sonuçlarla uyumlu oldu÷u anlaúılmaktadır.
Kalamaras & Bieniawski (1995)’ ye ait iliúki
β = 6 için Eú. 3’ten tahmin edilenlere yakındır.
Ancak Hoek & Brown (1980)’ın iliúkisi kaya
kütlesinin tek eksenli sıkıúma dayanımını oldukça
düúük olarak tahmin etti÷i için uygun bir iliúki
de÷ildir.

deneylerinin
sonuçlarının
de÷erlendirilmesi
amacıyla önerilmiú iliúki de bu çalıúmaya adapte
edilmiú ve bu iliúkiden yapılan tahminlerin
deneysel sonuçlarla uyum gösterdi÷i anlaúılmıútır.
Yazarlar, kaya kütlesinin jeomekanik özelliklerinin
kaya malzemesinin özellikleri ve kaya kütlesi
indeksi de÷erleri esas alınarak tahmin edilmek
istendi÷inde normalize edilmiú iliúkilerin tercih
edilmesini önermektedirler. Sonuç olarak, önerilen
görgül iliúkilerin kaya kütleleriyle ilgili projelerde
mühendisler için yararlı birer araç olaca÷ı
düúünülmektedir.
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KATKI BELøRTME
Yazarlar, de÷erli önerilerinden dolayı Prof. Dr.
Hasan Gerçek (B. Ecevit Üniversitesi)’e ve
Japonya’da yapılmıú arazi deneylerine iliúkin proje
raporları ile sonuçların temini ve önerileri için
Emeritus Prof. Dr. T. Kawamoto’ya içten
sunarlar.
Yazarlar
ayrıca,
teúekkürlerini
yayımlanmamıú arazi deneyleri konusundaki
katkısı için Japon ønúaat Mühendisleri Odası Kaya
Mekani÷i Derne÷i’nin Arazi Deneyleri Ölçüm ve
øzleme Alt Komitesi’ne teúekkür ederler.

(b)

KAYNAKLAR
Agricola, G., 1556. De Re Metallica. Translated from the
First Lation Edition of 1556 by H.C. Hoover and L.H.
Hoover, 1950, Dover Publications, Inc. N. York.
Akagi, T., Aydan, Ö., 2000. The relation between rock mass
classification indices and rock mass properties-Section 5.
In: A Guidelines for Testing Methods of Deformability
and Shear Strength of in-situ Rock Masses Commentary and Application to Design of Structures,
Published by Rock Mechanics Committee of Japan
Society of Civil Engineers (JSCE-RMC) (in Japanese).
Aydan, Ö., 1995. The stress state of the earth and the earth's
crust due to the gravitational pull. Proc. of the 35th US
Rock Mechanics Symposium, Lake Tahoe, 237-243.
Aydan, Ö., 2003. The moisture migration characteristics of
clay-bearing geo-materials and the variations of their
physical and mechanical properties with water content.
2nd Asian Conference on Saturated Soils, UNSAT-ASIA
2003, 383-388.
Aydan, Ö., S. Dalgıç, S., 1998. Prediction of deformation of
3-lanes Bolu tunnels through squeezing rocks of North
Anatolian Fault Zone (NAFZ). Proc. of Regional
Symposium on Sedimentary Rock Engineering, Taipei,
228-233.
Aydan, Ö., Kawamoto, T., 2000. Assessing mechanical
properties of rock masses by RMR rock classification
method. Proceedings of GeoEng 2000 Symposium,
Sydney, Paper No. OA0926 (CD’de).
Aydan, Ö., Ulusay, R., 2003. Geotechnical and
geoenvironmental
characteristics
of
man-made
underground structures in Cappadocia, Turkey.
Engineering Geology, 69, 245-272.
Aydan, Ö., Ulusay, R., 2013. Geomechanical evaluation of
Derinkuyu Antique Underground City and its
implications in geoengineering. Rock Mechanics and

ùekil 7. Bazı görgül iliúkiler ile Eú. 3’ten tahmin edilen
normalize edilmiú (a) deformasyon modülünün ve (b) tek
dayanımının
deneysel
sonuçlarla
eksenli
sıkıúma
karúılaútırılması.

6 SONUÇLAR
Bu çalıúmada, Kaya Kütle Kalitesi Puanlama
(RMQR) Sistemi adı verilen ve kaya kütlesinin
fiziksel durumunu de÷erlendirme amaçlı yeni bir
sistem önerilmiú ve sistem ilk yazarın önerdi÷i bir
eúitili÷in RMQR’ı içerecek úekilde yeniden
haliyle
kaya
malzemesinin
düzenlenmiú
jeomekanik özelliklerinden kaya kütlesinin
özelliklerinin
tahmin
edilmesi
amacıyla
uygulanmıútır. Önerilen yöntemle kaya kütlesinin
tek eksenli sıkıúma dayanımı ve deformabilite
özelliklerinin yanı sıra, tasarımda önem taúıyan
di÷er
jeomekanik özellikleri
de
tahmin
edilebilmektedir. Önerilen görgül iliúki ilgili
sabitlerle birlikte Japonya’daki baúlıca kaya
mühendisli÷i projelerinden elde edilmiú veriyle
karúılaútırılmıú ve bunların deneysel sonuçlarla iyi
bir uyum gösterdi÷i sonucuna varılmıútır.
Ölçülmüú veride bazı saçınımlar olmakla birlikte,
yöntemden
tahmin
edilen
kaya
kütlesi
özelliklerinin uygun oldu÷u ve güvenli úekilde
kullanılabilece÷i anlaúılmaktadır. Bunun yanı sıra,
Aydan vd. (2012) tarafından arazi makaslama

173

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

Rock Engineering, 46, 731-754.
Aydan, Ö., Akagi, T., Kawamoto, T., 1996. The squeezing
potential of rock around tunnels: theory and prediction
with examples taken from Japan. Rock Mechanics and
Rock Engineering, 29(3), 125-143.
Aydan, Ö., Ulusay, R., Kawamoto, T., 1997. Assessment of
rock mass strength for underground excavations.
Proceedings of the 36th US Rock Mechanics
Symposium, New York, 777-786.
Aydan, Ö., Tokashiki, N., Geniú, M., 2012. Some
Considerations on yield (failure) criteria in rock
mechanics. ARMA 12-640, Proccedings of 46th US
Rock Mechanics, Geomechanics Symposium, Chicago
(CD’de).
Aydan, Ö., Ulusay, R., Tokashiki, N., 2013. A new Rock
Mass Quality Rating System: Rock Mass Quality
Rating (RMQR) and its application to the estimation of
geomechanical characteristics of rock masses. Rock
Mechanics
and
Rock
Engineering,
DOI
10.1007/s00603-013-0462-z.
Barton, N., Grimstad, E., 1994. The Q-system following
twenty years of application in NATM support selection.
Felsbau, 12 (6), 428-436.
Barton, N., Bieniawski, Z.T., 2008. RMR and Q-setting
records. Tunnels and Tunnelling International, February
2008 Issue, 26-29.
Barton, N., Lien, R., Lunde, I., 1974. Engineering
classification of rock masses for the design of tunnel
supports. Rock Mechanics, 6 (4), 189-239.
Bieniawski, Z.T., 1973. Engineering Classification of Jointed
Rock Masses. Transaction of the South African
Institution of Civil Engineers, 15, 335-344.
Bieniawski, Z.T., 1989. Engineering Rock Mass
Classifications. New York, John Wiley & Sons.
Broch, E. 1979. Changes in rock strength by water.
Proceedings of the IV. International Society of Rock
Mechanics, Montreux, Vol. 1, 71-75
Cummings, R.A., Kendorski, F.S., Bieniawski, Z.T., 1982.
Caving rock mass classification and support estimation.
U.S. Bureau of Mines Contract Report No. J0100103;
Engineers International, Inc., Chicago.
Galera, J.M., Alvarez, M., Bieniawski, Z.T., 2005.
Evaluation of the deformation modulus of rock masses:
Comparison of pressuremeter and dilatometer tests with
RMR prediction. Proceedings of International
Symposium on ISP5-PRESSIO 2005, Madrid, 1-25.
Hoek, E., 1999. Putting the numbers to geology-an
engineer’s viewpoint. Quarterly Journal of Engineering
Geology, 32, 1-19.
Hoek, E., Brown, T., 1980. Empirical strength criterion for
rock masses. Journal of Geotechnical Engineering
Division, ASCE, 106 (GT9), 1013-1035.
Hoek, E., Brown, E.T., 1997. Practical estimates of rock
mass strength. International Journal of Rock Mechanics
& Mining Sciences, 34 (8), 1165-1186.
Hoek, E., Kaiser, P.K.,Bawden, W.F., 1995. Support of
Underground Excavations in Hard Rock. Balkema,
Rotterdam.
ISRM, 2007. The complete ISRM suggested methods for
rock characterization, testing and monitoring: 19742006. R. Ulusay and J.A. Hudson (eds.), Suggested
Methods prepared by the ISRM Commission on Testing
Methods, Compilation arranged by the ISRM Turkish
National Group, Ankara.
Kalamaras, G.S., Bieniawski, Z.T., 1995. A rock mass
strength concept for coal seams incorporating the effect

of time. Proceedings of 8th ISRM Congress, Tokyo,
Vol. 1, 295-302.
Karakul, H., Ulusay, R., 2013. Empirical correlations for
predicting strength properties of rocks from P-wave
velocity under different degrees of saturation. Rock
Mechanics
and
Rock
Engineering,
DOI
10.1007/s00603-012-0353-8.
Kendorski, F.S., Cummings, R.A., Bieniawski, Z.T., Skinner,
E., 1983. A rpck mass classification scheme for the
planning of caving mine drift supports. Proceedings of
Rapid Excavation and Tunneling Conference, AIME, N.
York, 193-223.
Kikuchi, K., Saito, K., Kusonoki, K., 1982. Geotechnically
integrated evaluation on the stability of dam foundation
rocks. Proceedings of Congress on Large Dams, Rio de
Janerio, 49-74.
Mitri, H.S., Edrissi, R., Henning, J., 1994. Finite element
modelling of cable bolted slopes in hard rock ground
mines. Proceedings of SMME Annual Meeting, New
Mexico, Albuquerque, 94-116.
Nicholson, G.A., Bieniawski, Z.T., 1990. A non-linear
deformation modulus based on rock mass classification.
International Journal of Mining and Geological
Engineering, 8, 181-202.
Palmström, A., 1996. RMi-a system for characterizing rock
mass strength for use in rock engineering. Journal of
Rock Mechanics and Tunnelling Technology, 1 (2), 69108.
Stini, I., 1950. Tunnelbaugeologie. Springer-Verlag, Vienna.
Tanaka, M., 1964. Introduction to Engineering Geology for
Civil Engineers. Sankaido, Tokyo (in Japanese).
Tanimoto, C., Yoshikawa, T., Hojo, A., 1989. Rapid
excavation of head race tunnel and loosening, of rock
mass in Shin-Aimoto Power Station Project. Journal of
Materials Science of Japan, 38 (426), 33-39 (in
apanese).
Terzaghi, K., 1946. Rock defects and loads on tunnel
support. In: Rock Tunneling with Steel Supports, R.V.
Proctor and T. White (eds.), Commercial Shearing Co.,
Youngstown, OH, pp. 43-64.
Tokashiki, N., Aydan, Ö., 2010. The stability assessment of
overhanging Ryukyu limestone cliffs with an emphasis
on the evaluation of tensile strength of rock mass.
Journal of Geotechnical Engineering-JSCE, 66 (2), 397406.
Tokashiki, N., Aydan, Ö., 2011a. A comparative study on
the analytical and numerical stability assessment
methods for rock cliffs in Ryukyu Islands, Proceedings
of 13th International Conference of the International
Association for Computer Methods and Advances in
Geomechanics, Melbourne, Australia, 663-668.
Tokashiki, N., Aydan, Ö., 2011b. Application of rock mass
classification systems to Ryukyu limestone and the
evaluation of their mechanical properties. Proceedings
of the 40th Rock Mechanics Symposium of Japan,
Tokyo, 387-392 (in Japanese).
Ünal, E., Özkan, ø., Ulusay, R., 1992. Characterization of
weak, stratified and clay-bearing rock masses.
Proceedings of ISRM Symposium: EUROCK’92 Rock
Characterization, Chester, UK, J.A. Hudson (ed.),
British Geotechnical Society, London, 330-335.
Wickham, G.E., Tiedeman, H.K., Skinner, E. H., 1974.
Ground sopport prediction model-RSR concept. Proc.
2nd Rapid Excavation Tunneling Conference, AIME,
New York, pp. 691 -707.

174

4. BÖLÜM
4. CHAPTER

KAYA MEKANİĞİ-YERALTI VE
AÇIK OCAK MADENCİLİĞİ
ROCK MECHANIC-UNDERGROUND
AND OPEN PIT MINING

175

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani÷i Sempozyumu / ROCKMEC’2014-XIth Regional Rock Mechanics Symposium, Afyonkarahisar , Turkey

The numerical analysis study of backfill and rib pillar interaction in cutand–fill stoping environment
M. N. Bagde
CSIR-Central Institute of Mining & Fuel Research, Regional Center, MECL Bhavan, Seminary Hills, Nagpur,
India 440 006

ABSTRACT: The backfill placed into the mined out stope and rib pillar left-out during stopping operation in
hard rock mining is the common practice considering safety of the mining environment. In the present paper,
backfill and rib pillar interaction behavior was studied by numerical modeling using PHASE 2. The
representative case study from a man-entry cut-and-fill stopping environment from the Kandri Mine; to
demonstrate how backfill and rib pillar acts as a good support measure in the case of developed abutment
stress conditions due to stoping and help in mitigating failure prone conditions was discussed. From the
seismic load coefficient simulation analysis carried out to study blasting effect while mining adjacent stope
was found to influence significantly backfill-rock interaction, distribution of stresses and displacement within
backfilled column and surrounding rock mass. The results obtained from the numerical modeling study using
PHASE 2–a two-dimensional elasto-plastic finite element modelling with its possible application in backfill
and rib pillar design and safe stoping environment were discussed.
1.INTRODUCTION
It is well-known fact that backfill used underground
and rib pillar left-out is for overall ground support
and stability. As defined by the USBM (1996), rib
pillar is- “a pillar whose length is large compared
with its width”. Simply, it can be defined as- “the rib
pillar is the left-out pillar on the longitudinal plane
between two stopes in underground metal mines”.
It’s beyond doubt and proven fact that over the
years, backfill (Cowling, 1998; Stacey and Kirsten,
1989 and CAMIRO,1995 ) as well as left-out pillars
(Zhao et al., 2013; Tesarik et al., 2009; Tavakoli,
1996) have provided a good support measure and
improved mining environment for better production
and safety. While, the stability of rib pillars as well
as that of backfill are influenced by the nature of the
surrounding rock mass, geological and structural
weaknesses, the in-situ and mining induced stresses,
stope geometry like width, length and height and of
course the geometry of the rib pillar and strength of
backfill material etc. It is always felt that optimum
design of the rib pillar and backfill strength is most
warranted. It is generally designed considering local
conditions to achieve safe stoping environment in
hard rock mining including cut-and-fill mining.
However, optimizing rib pillar geometry is
complex one and mostly carried out using thumb
rules and practical experiences applicable for

particular site. The other techniques used are
observational and empirical approaches and recent
up-coming trend is use of numerical techniques.
Other factors including artificial support (cable or
rock bolt and/or steel/wooden props and chocks) and
quality backfilling needs to be considered in the
analysis. It is well established fact that the use of
various support systems as practiced always helps in
achieving stability of rib pillar and thus increasing
extraction of economical and precious ore from the
stope. The rib pillars stability is important during
planned life of mine, during complete extraction of
the ore from the stope including time to become it
stable with fill. In traditional cut-and-fill mining
with man-entry, optimum safe and stable dimensions
of left-out rib pillar is very important considering
safety, economical production and productivity and
safe mining environment.
Recently, Bagde and Mitri (2012) presented
results of numerical studies using FLAC, and
demonstrated how tight filling placement helps in
mitigating the rock burst or failure in high in-situ
stress conditions. Bagde et al. (2011) provided a
brief review related to backfill failure and presented
results from the case and numerical studies using
PHASE 2 and found that backfill failure or dilution
is strongly influenced by stope geometry, mining
sequence and width of extraction. The blast induced
damage is also one of the main reasons for reporting
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higher dilution from the backfilled stope as reported
from the presented field studies in Canada therein.
In the present paper, a numerical modelling
analysis study using PHASE 2 (M/s Rocscience Inc.,
Canada) - Finite Element Analysis Tool, where
backfill and rib pillar behavior due to the mining of
adjacent stope was presented. Also, PHASE 2
capabilities of seismic load coefficient was used to
simulate blasting in the adjacent stope and results
obtained were presented and discussed herewith.
The case study from a typical man-entry cut-and-fill
stoping environment from the Kandri Mine in MOIL
Ltd. was presented to demonstrate how backfill and
left-out rib pillar acts as a good support measure in
high mining induced stress conditions to improve
mining stoping environment. The systematic plan of
cut-and-fill stoping with left –out 6m rib pillar and
5m post pillars with support systems implied is
shown in Fig. 1. The basic aim of this research is to
investigate effect of adjacent stoping on backfilled
column and rib pillar, considering an elasto-plastic
behavior for both backfill and rock mass. The
findings provide qualitative results, which can be
used for backfill design and improvement of stoping
environment.

Fig. 1. Systematic plan of stoping operation (source:MOIL Ltd)

2 NUMERICAL MODELLING STUDIES
The modeling studies were conducted with PHASE
2- a two-dimensional elasto-plastic numerical code
based on the finite element method. Numerous
models were developed to study the response of
backfill in adjacent stope mining and representative
results were provided and discussed herewith.
2.1 Modelling geometry and material properties
The Fig. 2 shows the geometry and Table 1 shows
the material properties used for the numerical
modeling studies. The stope dimensions are used for
studies as 30m (stope height) x 20m (stope width) at
a relatively medium-shallow depth of 185m. The
relatively large model is prepared 446mx430m to
avoid boundary effects (Fig. 2). In the example
shown here, the natural in-situ horizontal stress, ıh is
approximately equal to the vertical stress ıv; this
corresponds to a representative natural stress ratio
ıh/ıv §1 for the most of the Indian conditions. The
constant stress conditions are simulated and in-situ
stresses determined using empirical approaches
where vertical stress is dependent on depth of the
excavation and horizontal stress based on modulus
of the rock. The modeled rock mass properties are
typical representing Manganese region mines in
Central India while Hydraulic Sand Fill (HSF)
properties are used. The rock mass and backfill
material considered as homogeneous, isotropic and
elasto-plastic. The Mohr-Coulomb failure criterion
is used.
The first, stope 1 is extracted completely. After
this, earlier extracted stope 1 is backfilled
completely. Then adjacent stope 2 is extracted
completely to study the effect of adjacent stope
mining on backfilled column and left-out rib pillar.
It shall be noted that generally in cut-and–fill
stoping environment simultaneous backfilling is
done. However, to simulate worst condition in terms
of safety, here, complete stope 1 is extracted first
and then backfilled completely. In similar fashion
adjacent stope 2 is extracted completely. The
simulated conditions may be considered as the
generalized geometry of the stoping environment.
Further, to simulate blasting, PHASE 2 capabilities
of seismic coefficient at 0.3, 0.4, 0.5 and 0.6 is used
and simulated in Stage 3 only where stope 2 is
extracted after extracting stope 1 in Stage 1 and
backfilled in Stage 2. The simulation results are
studied in the form of horizontal displacement
developed and damage zone extended due to seismic
coefficient variations ie. blasting effect.
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3 NUMERICAL RESULTS

The complete view of the stope geometry

230

a.

After stope 1 extraction, some displacements
occurred within the rock mass and then the stope 1 is
backfilled. Then stope 2 is extracted and its effect
due to the mining of adjacent stope on backfilled
column and rib pillar is studied in terms of stress and
displacement distribution. In practice, it is always
difficult to backfill the stope immediately thus
deformations occur in the rock mass before placing
backfill. Again, in cut-and-fill stoping, opening is
left-out between roof and backfilled material.
Backfilled material is used as platform to carry-out
further operations of drilling and blasting as well as
supporting. However, it is in practice that backfill
should be placed at the earliest time to prevent any
major rock falls and possible stope failure.
The Fig. 3 illustrates the distribution of horizontal
stresses after stope 1 is extracted (Fig. 3a) and then
backfilled (Fig. 3b). Fig. 3 indicates that high stress
concentration at around 10MPa is developed at the
top and bottom corners which could make the roof
region vulnerable to violent rock failure. Also, it
shows that backfilled column (Fig 3b) helps in
reducing the high stress concentration zone when
compared to extracted stope 1 (Fig. 3a).

220

b. Part view of the stope geometry with notations

Table 1. Properties of rock mass and backfill material
Hydraulic
Sand Fill
0.5
0.10
0.05
0.01
35

230

a.

220

Ore
body
10
0.25
3.5
8
43

210

Young’s Modulus (GPa)
Poison’s Ratio
Tensile Strength (MPa)
Cpeak (MPa)
Øpeak (Degree)

Rock
Mass
10.38
0.28
2.8
7
40

6m Rib Pillar

Stope 2

Stope height=30m

Stope width=20m

180
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Stope 1 extracted

200

210

Fig. 2. Stope geometry used for the numerical simulation
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Horizontal stress distribution after extracting stope 1
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Stope 1 extracted and backfilled

6m Rib Pillar

Stope 2

Stope height=30m

200

Table 2. Modelled in-situ stresses

190

Principal stress
component
Major (Horizontal),
ı1H
Intermediate
(Horizontal), ı2H
Minor (Vertical), ı3V

Magnitude (MPa)
3.2+ 0.0122*Depth(m)

Stress
(MPa)
5.46

3.2+ 0.0122*Depth(m)

5.46

0.027*Depth (m)

4.99

Stope width=20m
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220

230
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b. Horizontal stress distribution after extracting stope 1
and then backfilled
Fig. 3. Horizontal stress distribution after extracting stope 1 in
Stage 1 and then backfilled in Stage 2

The comparing the results presented in Fig. 4, the
confining effect offered by the backfill significantly
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reduces the stress concentration zone at the stope top
and bottom particularly. It is also observed that;
horizontal stresses (Fig. 4a) developed within the
backfilled column and within that 6m rib pillar is at
minimal at 0.5 MPa and in compression. The
vertical stress concentrations (Fig. 4b) at the
backfilled column is at minimal, however, it is at 910 MPa in rib pillar adjacent to stope 2 after its
extraction and suggest that abutment stresses are
transferred to rib pillar. This suggests an importance
of back-filling and left- out rib pillar in such mining
environment. From this, it is concluded that even in
such conditions, backfill and rib pillar acts as a good
support measure and helps in mitigating the failure
conditions.
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internal pressure (ie. mean stress) and corresponding
horizontal stress. However, it is found that
horizontal and vertical displacement distribution
within the backfill as shown in Fig. 5 is not that
significant at 1.4 and 1.3 cm respectively, suggesting
that a large part of convergence might have occurred
before the backfill was put in place or stress is
shaded in the abutment and to the rib pillar left out.
Also, it supports the earlier findings and
propositions that placement of backfill and left out
rib pillar prevents the development of a yield zone in
the surrounding rock mass and earlier backfilled
column with the mining of the adjacent stope.
It shall be noted that fully grouted rock and cable
bolts will be in place during stoping operation and
thus it will help certainly in minimizing the roof and
wall displacement. Since, numerical modeling
results presented here are without applying any
support system, it is expected that displacement and
stresses will be at lower side in real stoping
operation with support system in-place when
compared with numerical results. However, it needs
to be verified using proper instrumentation and
monitoring during actual stoping operation to come
to any good conclusions.
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The comparing the results presented in Fig. 5, it is
seen that absolute horizontal and vertical
displacements within the backfill column are at
minimal at 1.4 cm and 1.3 cm respectively and it is
transferred to surrounding rock mass. In both the
cases, maximum displacement is recorded at
interaction boundary between rock mass and that
backfilled and extracted stope. It is observed that the
horizontal and vertical displacement taking place
along the interface of the opening stope and the rib
pillar and that with the backfill column. This could
be due to the inward convergence of the rock walls
that will allow squeezing of the fill and increase the
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Fig. 5. Absolute displacement after extracting adjacent stope 2
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Fig. 6. Mean stress developed in backfilled column after
extracting adjacent stope 2
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Seismic Coefficient
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Stope 2 Extracted with appllied seismic
load coefficient at 0.4 at this stage only
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Table 3. Classification of seimic zonation and damage based on
seismic coefficient (Bangash, 2011)
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The Fig. 6 shows the mean stress generated and
developed in backfill placed-back in extracted stope
1 after adjacent stope 2 is mined out. It shows that
mean stress generated and developed within the
backfill column and that within left-out rib pillar is
at minimal. Also, mean stress developed is at higher
side at the bottom of the backfilled column when
compared with the top of the column suggesting that
it is able to stand on its own gravity or weight – the
principle on which backfill works or used
underground.
From the presented results above, it is shown that
backfilled column and 6m rib pillar was able to
stand on its own, however, shows marginal yielding
along the interaction boundaries. Also, as shown in
Fig. 7 strength factor in 6m rib pillar is more than 1
and thus stable even after extraction of the adjacent
stope 2. While, backfilled column in stope 1 shows
strength factor at the minimal because the material
used for backfilling is hydraulic sand fill which
strength is at quiet lower side as compared to the
surrounding rock mass. Also, working principle of
backfilled material used is able to stand on its own
weight as discussed above and as shown in Fig. 6.
Thus, minimal strength factor shows within the
backfilled column is because of the low strength
material, however, it will mostly remain stable as
shown in Fig. 6 and as discussed above.

To find out blasting effect on backfilled column and
left out 6m rib pillar while mining adjacent stope,
the capabilities of PHASE 2, where, we can simulate
seismic load coefficient is used. To simulate blasting
in Stage 3 only where stope 2 is extracted after
extarcting stope 1 in Stage 1 and then backfilled in
Stage 2, seismic load coefficient at 0.3, 0.4, 0.5 and
0.6 are simulated and corresponding horizontal
displacement and damage zone is studied.
In the PHASE 2 software, the seismic loading is
quasi-static and allows the user to define seismic
coefficients for the horizontal and/or vertical
directions.
The
seismic
coefficients
are
dimensionless coefficients which represent the
(maximum) earthquake acceleration as a fraction of
the acceleration due to gravity. Typical values are in
the range of 0.1 to 0.6. The seismic force in the
model is applied as an additional body force to each
element, and is vectorially added to the downward
body force which exists due to gravity. While
carrying out the analysis with seismic loading,
multiple analysis using different sesimic coefficients
and in the both the directions of horizontal and
vertical were applied in order to study the effect of
blasting load on the analysis results.
For all the model simulations the multiple
analysis were performed using seismic load
coefficients varying from 0.3 to 0.6. The based on
seismic load coeffiecient seismic zonation and
damage is classified as provided in Table 3 as
reported in the literature (Bangash, 2011). This
information is just provided here for reader’s
knowledge and for comparing the results obtained
herewith.
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Fig. 7. Strength factor contour in 6m rib pillar, backfilled
column and the surrounding rock mass

It is found that though maximum horizontal
displacement recorded in all the cases are at 1.5 cm,
however, zone of disturbance is varying in each case
and it is at 1.9m, 2.0m, 2.1m and 2.2 m, respectively
in the case of seismic load coefficient at 0.3, 0.4, 0.5
and 0.6 (Fig. 8). While, without seismic load
coefficient it is at 1.4 cm (Fig. 5a). It is observed
that damage zone increased from 1.9 m to 2.2 m
when sesimic load coefficient is increased from 0.3
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4 COMPARISION WITH FIELD OBSERVATION
The comparing with field observations at Kandri
Mine, where, ore-body is associated with quartz
mica vein, clay intrusion and friable in nature,
failure and damage zone observed is shown in Fig.
9. It also shows the suspended hanging roof bolts of
1.5 m length and cable bolts in the 3.0 m opening. It
is observed that opening is extended beyond 3 m and
failure zone extended up to 1.5 m, since complete
1.5m long roof bolt is exposed as shown in Fig. 9.
Also disturbed zone extends beyond opening is
approximately more than 2m. This correlates well
with observation made through numerical analysis
where damage zone is varying from 1.9 to 2.2 m in
the case of seismic load coefficient at 0.3 to 0.6,
respectively. From this, it is concluded that PHASE
2 capabilities of seismic load coefficient can be used
to simulate blasting and the obtained results though
qualitative in nature can be used to design the safe
stoping environment, quality fill and controlled
blasting to safeguard safety of the workers,
machineries and mining stoping environment etc.

0.3

0.3

1.9m

200
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220

230

to 0.6. Thus, it is concluded that with the increase in
seismic load coefficient damage will be more.
Also, Table 3 classifies seismic zonation and
damage with reference to seismic coefficient.
According to that table, seismic coefficient at 0.36
comes under very high damge. The simulated results
also suggest that whenever seismic load coefficient
is more than 0.3, damage zone increases. From this
it can be concluded that blasting in adjacent stope
could be the one of the main reason towards reported
failure in the case of backfill or rib pillar. Thus, care
needs to be taken while blasting adjacent to the
backfilled column and rib pillar. Or, else quality fill
product is necessary and should be designed
accordingly keeping in view dynamic action taking
place during stoping operation like blasting and or
loading-unloading conditions etc. Thus, strength of
the fill should be designed such that it should take
care of the various dynamic actions generated during
the stoping operation.
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Damage zone at 2m with seismic load coefficient 0.4

b. Damage zone variation with seismic load coefficient
Fig. 8. Variation in damage zone with various seismic load
coefficients

Fig. 9. Correlations with field observations - failure and
damage zone at Kandri Mine

5 CONCLUSIONS
From the presented numerical simulation results
using PHASE 2, it is found that placement of
backfill and rib pillar left-out helps in supporting the
surrounding rock mass in mining stoping
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environment. It is observed that the seismic load
coefficient simulated to study blasting effect while
mining adjacent stope significantly influences
backfill-rock interaction and distribution of stresses
and displacement within backfilled column and
surrounding rock mass. It is concluded that in the
case of complex rock mass and geological
conditions, tight and good strength fill and proper
safe and stable geometry of rib pillar must be
considered to prevent violent rock failure conditions.
Also, filling should be done immediately after
completion of stope extraction to avoid further wall
and roof convergence and stress build-up, since
backfill is found to help in mitigating this. The
presented results though qualitative in nature,
expected to help in the design of quality backfill in
man-entry cut-and–fill stoping environment.
However, more work and insight is needed before
applying the presented findings herewith in the field.
From the presented results and findings, it is felt that
numerical modeling as a design tool could be
successfully applied in tandem with other available
methods in mine planning and design.
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Priz hızlandırıcı kimyasal katkının yeraltı dolgusu dayanım ve priz
süresine etkisi
Effect of accelerating chemical admixture on strength and setting times of
underground backfill
ø. Çavuúo÷lu,
Gümüúhane Üniversitesi, Gümüúhane

A. O. Yılmaz & M. Çapik,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

ÖZET: Madencilikte bazı üretim yöntemlerinde planlanan üretim hızının dolgu sürecinden etkilenmemesi için
dolgunun erken dayanıma ulaúması ve erken priz alması istenmektedir. Bundan dolayı dolgu malzemesi
içerisine kalıba püskürtme esnasında priz hızlandırıcı katkılar ilave edilmektedir. Bu çalıúmada, mekanize
uzunayak kömür iúletmelerinde yapılan uçucu küllü dolgu içerisine ilave edilen priz hızlandırıcı katkıların
erken dayanıma ve priz sürelerine olan etkileri incelenmiútir. Yapılan çalıúmada priz hızlandırıcı katkı dolgu
karıúımında katı miktarının %0-0,5-1,0-1,5’i seviyelerinde kullanılmıútır. Priz hızlandırıcı kullanılan bu yeni
karıúımların tek eksenli basma dayanım de÷erleri ve priz süreleri ölçülmüútür. Elde edilen sonuçlara göre priz
hızlandırıcı miktarının artmasıyla erken dayanımın arttı÷ı ve priz sürelerinin kısaldı÷ı gözlemlenmiútir.
ABSTRACT: Requirements of backfill are expected to take early strength and rapid setting in the some
mining methods so that production rate planned are not affected by backfilling. Therefore, accelerating
admixtures are added into backfill mixtures during the backfill injection. The objective of this study is to
investigate the effect of use of accelerating chemical admixture on early strength and setting time of backfill
with fly ash in the mechanized long wall coal mining. The dosages of accelerating chemical admixture refers
to the solid amount and were used of %0,5 - %1,0 and %1,5 in this study. Uniaxial compressive strengths and
setting times of the backfill samples created were determined. Finally, from the results of the studies it was
concluded that using of accelerating admixtures led to a substantial increasing in the early strength of the
backfill samples and remarkable shortening in the setting time of the backfill samples.

l GøRøù
Priz hızlandırıcılar, karıúımın plastik halden katı hale
geçmeye baúlama süresini (priz) kısaltan kimyasal
katkılar olarak bilinir. Ticari olarak ise püskürtme
beton (shotcrete) katkıları olarak tanımlanırlar.
Özellikle yeraltı uygulamalarında yapılan püskürtme
betonların yüksek erken dayanım kazanımı, kısa
zamanda priz baúlangıcı ve kopma riski olmadan
(rebound) kalın katman biçiminde kolaylıkla
uygulanabilir olması gibi bir takım temel
gereksinimlerinin
sa÷lanabilmesi
için
priz
hızlandırıcı katkılar kullanılmaktadır (Prudencio,
1998; Yıldırım vd., 1998). Priz hızlandırıcı katkılar
püskürtme betonun her iki uygulama biçiminde
(ıslak veya kuru) de toz ve/veya sıvı halde

kullanılmaktadır. Priz hızlandırıcılar aynı zamanda
so÷uk hava úartlarında gerçekleútirilen betonlarda
erken dayanıma ulaúması içinde kullanılmaktadır
(Rixom ve Mailvaganam, 1999). Bunun dıúında
madencilikte bazı yeraltı dolgu uygulamalarında da
kullanıldı÷ı bilinmektedir (Çavuúo÷lu, 2008;
Hassani vd., 2011; Hassani vd., 2007; Razavi, 2007).
Yeraltı uygulamaları için dünyada genel olarak
kullanılan en yaygın priz hızlandırıcı katkı türleri
(Prudencio, 1998);
• Sodyum silikatlar (cam suyu, modifiye sodyum
silikatlar),
• Alüminat tabanlı priz hızlandırıcılar (sıvı ve katı
halde),
• Toprak metalleri karbonat/hidroksitlerdir (toz
formda).
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Sodyum silikat tabanlı katkılar genellikle
püskürtme beton veya yeraltı dolgularında
kullanılmaktadırlar. Silikatlı katkılar çimento
taneleri arasındaki boúluk suyunda çözünerek burada
kalsiyum silika hidratlar úekline dönüúürler ve hızlı
prize neden olmaktadırlar. Yüksek miktarlarda
kullanıldıklarında ba÷lanma ve dayanımda düúüúler
meydana gelerek kuruma büzülmesinde artıúlar
oluúturmaktadırlar (Rixom ve Mailvaganam, 1999).
Bu tip katkıların avantajları hemen her tip çimento
ile kullanılmalarıdır. Ancak nihai dayanımda
düúüúlere sebebiyet vermektedirler. Katkısız yapılan
beton ile karúılaútırıldı÷ında 28 günlük dayanım
de÷erlerinde kullanım miktarına da ba÷lı olarak
%10-50 arasında bir düúüú gerçekleúmektedir
(Prudencio, 1998; Yıldırım vd., 1998).
ønúaat sektöründe yaygın kullanıma sahip
kimyasal katkıların aynı etkiyi göstermesine ra÷men
madencilikte kullanımı fazla de÷ildir (Farzam vd.,
1998). Madencilikte en fazla kullanılan kimyasal
katkı tipi priz hızlandırıcılardır. Yeraltı dolgularında
en yaygın kullanılan priz hızlandırıcı türü ise
sodyum silikatlardır. Sodyum silikatların yeraltı
dolgusu içerisinde kullanımı ile dolguyu
sa÷lamlaútırdı÷ı (stabilize) ve priz süresini kısalttı÷ı
bilinmektedir. Bundan dolayı yeraltı madencili÷inin
döngüsünü de kısaltmaktadırlar (Hassani vd., 2007).
Sodyum silikatların ülkemizde bazı mekanize kömür
iúletmelerinde yeraltı dolgusunda katkı maddesi
olarak kullanıldı÷ı bilinmektedir (Çavuúo÷lu, 2008).
Sodyum
silikatların
dolgu
içerisinde
kullanımlarına yönelik bazı çalıúmalar mevcuttur.
Hassani vd. (2011) yaptıkları çalıúmalarında macun
dolgu içerisinde sodyum silikat tipi (Na2O.SiO2) priz
hızlandırıcı kullanmıúlardır. Bu tip katkıları
kullandıkları dolgulara jel dolgu (gelfill) adını
vermiúlerdir. Çalıúmalarında priz hızlandırıcı katkı
kullanım miktarının artmasıyla dayanımda düúüúler
yaúadıklarını belirtmiúlerdir. Macun dolguda 28
günlük dönem için kabul edilen 1 MPa dayanım
de÷erine ise priz hızlandırıcı katkı kullanımıyla daha
erken kür sürelerinde (7-14 gün) ulaútıklarını
belirtmiúlerdir.
Razavi (2007) ve Hassani vd. (2007) gibi bazı
çalıúmalarda sodyum silikatlar çimento yerine
ba÷layıcı malzeme olarak kullanılmıútır. Razavi
(2007) çalıúmasında iki farklı pulp yo÷unlu÷una
sahip (%80-83) hidrolik dolgu (kum dolgusu)
karıúımlarında çimento yerine %2 ve %4 olacak
biçimde sodyum silikat tipi priz hızlandırıcı katkı
kullanmıútır. Pulp yo÷unlu÷unun düúük oldu÷u
karıúımlarda 28 günlük kür süresinde katkı
kullanılan karıúımların dayanım de÷erlerinin katkı
kullanılmayan karıúımlara göre daha düúük

oldu÷unu belirtmiútir. Di÷er kür sürelerinde ise (56120 gün) katkı kullanılan numuneler ile
kullanılmayan numunelerin dayanımlarının birbirine
yakın de÷erde oldu÷unu belirtmiútir. Bu durumu,
düúük katı oranında sodyum silikat tipindeki
katkının karıúım ile pelte úeklinde etkileúime girerek
yo÷un bir malzeme haline getirmesiyle alakalı
oldu÷unu belirtmiútir. Pulp yo÷unlu÷unun yüksek
oldu÷u karıúımlarda ise katkı kullanılan numunelerin
dayanım
de÷erlerinin
katkı
kullanılmayan
numunelere göre daha düúük oldu÷unu belirtmiútir.
Bunun nedenini sodyum silikatın dolgu içerisinde
oluúturdu÷u yo÷unluk ile karıúımda meydana gelen
boúluk oranı artıúından kaynaklandı÷ını belirtmiútir.
Sodyum silikatlı katkılar son zamanlarda
aktivatör olarak da çeúitli malzemeler ile birlikte
kullanılmaktadırlar (Shi vd., 2006). Özellikle alümin
ve silis içeren yüksek fırın cürufu, uçucu kül gibi
bazı malzemelerin aktivasyonunun sa÷lanması ile
ba÷layıcı malzeme üretimi mümkün hale
gelmektedir (Topçu ve Toprak, 2009). Sodyum
silikatlarca aktive edilmiú yüksek fırın cüruflu
ba÷layıcı malzemelerinde macun dolgu içerisinde
kullanıldı÷ı çalıúmalar mevcuttur. Özellikle asit
etkisiyle uzun dönemli dayanım kayıplarının bu tip
ba÷layıcı malzemelerle azaltıldı÷ı yapılan çalıúmada
ortaya konmuútur (Ferdi, ).
Prizlenme çimentonun önemli bir özelli÷idir. Priz
hızlandırıcılar ise çimentonun priz özelli÷ini arttırıcı
etki etmektedirler. Bazı araútırmacılar priz
hızlandırıcı katkıların çimentonun daha hızlı
prizlenmesine
olan
etkisini
çimentoyla
oluúturdukları kimyasal etkileúim sonrasında
yeniden etrenjit jelleri oluúturmasıyla açıklamıúlardır
(Xu, 2004). Bazı araútırmacılar ise C3S ve çimento
arasındaki tamamen silika reaksiyonlarına ba÷lı
olarak geliúen normal prizlenme davranıúıyla büyük
benzerlikler oldu÷unu ifade etmiútir (Taylor, 1992).
Di÷er çalıúmalarda ise eriyebilir silikaların erken
sürede Ca(OH)2 (portlandite) ile reaksiyona girip CS-H jellerini úekillendirmesiyle (Eúitlik 1) priz
süresinin kısaldı÷ı belirtilmiútir (Thompson vd.,
2012; Thompson vd., 1997).
Na2SiO3+y.H2O+x.Ca(OH)2ĺx.CaO.SiO2.yH2O
+2NaOH
(1)
Bu çalıúmada, mekanize uzunayak yönteminde
uygulanan uçucu küllü dolgu içerisinde sodyum
silikat (cam suyu) katkısı kullanımı ile dayanım ve
priz süresinde meydana gelen de÷iúimler
incelenmiútir. Çalıúmada priz hızlandırıcı katkı farklı
oranlarda denenmiú ve oluúturulan bütün
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numunelerin vikat deney aleti ile priz süresi tespit
edilmiútir. Yine numunelerin kısa ve uzun dönemli
dayanım de÷erleri tespit edilmiútir.

2 MATERYAL VE METOT
2.1 Materyal
Çalıúmada dolgu karıúımlarını oluúturmak için uçucu
kül, ba÷layıcı ve su kullanılmıútır. Ayrıca
karıúımlara priz hızlandırıcı kimyasal katkı ilavesi
yapılmıútır.
Dolgu karıúımlarında kullanılan uçucu kül ve
çimento Çayırhan Park Termik A.ù. úirketinden elde
edilmiútir. Termik santralde kömürün yakılması
sonrası elde edilen uçucu külün kimyasal analizi
yapılmıú ve Çizelge 1’de verilmiútir. Uçucu küllere
Malvern Hydro 2000 MU model lazer tane boyut
analiz cihazı ile tane boyu analizi yapılmıú ve ùekil
1’de gösterilmiútir.

ùekil 1. Tane boyu analizi
Çizelge 2. Çimentonun kimyasal ve fiziksel
özellikleri.
Oksit (%)

SiO2
Al2O3
Fe2O3
S+A+F
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O
KK
ClSerb. CaO
Reak. SiO2
Reak. CaO

Uçucu Kül
50,38
14,06
9,90
74,34
13,25
1,20
3,16
1,97
3,18
0,86
0,17
0,91
40,89
8,78

ASTM C 618
F
C
>70

>50

<5

<5

<5

<5

Ba÷layıcı malzeme olarak Çayırhan yeraltı
iúletmelerinde dolgu içerisinde kullanılan CEM II
(A-M (P-L)) tipi çimento kullanılmıútır. Çimentoya
ait bilgiler Çizelge 2’de verilmiútir. Çimentoya
yapılan tane boyu analizi sonucu ùekil 1’de
verilmiútir.

Standartlar
TS EN 197-1

20,98
SiO2
6,25
Al2O3
3,19
Fe2O3
59,74
CaO
1,43
MgO
3,01
SO3
0,44
K2O
0,56
Na2O
Na2O (eúd.) 0,85

Çizelge 1. Uçucu külün kimyasal içeri÷i
Oksit (%)

Cem II

0,0166
Cl4,51
KK
Çözünmeye
n Kalıntı

<4

<0,1
<5
<5

Kimyasal Bileúenler
Bileúen (%)
Cem II
C3S
49,19
C2S
4,91
C3A
5,62
C4AF
9,38
Fiziksel Özellikleri
Özgül A÷ırlık
3,09
Priz Baúlangıç
02:45
Priz Sonu
03:10
4692
Blain Yüzey (g/cm2)
Mekanik Özellikler [Bas. Day. (MPa)]
26
min. 20

2 gün
7 gün
28 gün

min. 42,5

47,9

Dolgu karıúımlarına ayrıca priz hızlandırıcı
kimyasal katkı ilavesi yapılmıútır. Priz hızlandırıcı
katkı olarak sodyum silikat tipi (cam suyu) katkı
kullanılmıútır. Kimyasal katkının bazı özellikleri
Çizelge 3’te verilmiútir. Kullanılan sodyum silikatın
modül oranı 3’tür.
Çizelge 3. Sodyum silikat katkısının kimyasal ve
fiziksel özellikleri
Özellik
Toplam Na2O, kütlece %
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De÷er
8,43

Silikat Halindeki Na2O, kütlece %

8,37

Na2CO3, kütlece %

0,09

Toplam SiO2, kütlece %
Kuru Madde, 600 °C bakiyesi, kütlece %
Na2O / SiO2 Oranı
Viskozite, cP (20 °C)
Asidite, pH birimi (%1’lik çözeltide)
Ba÷ıl Yo÷unluk, (27 °C / 27 °C)

26,36
37
1/3,0
170
11,5
1,382
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2.2 Metot
Ba÷layıcı, atık malzeme ve su kullanılarak dolgu
karıúım numuneleri hazırlanmıútır. Yapılan tüm
karıúımların de÷erleri Çizelge 4’te verilmiútir. Bütün
karıúımlarda katı malzemenin a÷ırlıkça %25’i
çimento ve %75’i kül olacak biçimde ayarlanmıútır.
Priz hızlandırıcı kimyasal katkı miktarı ise katı
malzemenin %0,5 - %1,0 ve %1,5’u olacak biçimde
belirlenmiútir. Bu oranlar çimentonun sırasıyla %2,
%4 ve %6’sı úeklindedir. Tüm karıúımların çökme
de÷eri 20 cm olacak biçimde su ilavesi yapılmıútır.

ùekil 3. Karıúımlara yapılan çökme de÷eri testi

Çizelge 4. Yapılan karıúımların miktarları
Miktar (gr)
Sodyum
Silikat
Çimento Kül
Su
Miktarı (%*)
0
2195
6584
2179
0,5
2183
6549
2168
1
2171
6514
2156
1,5
2160
6480
2145

Oran
Sodyum
SS/Ç S/Ç
Silikat
0
0
0,99
44
2
0,99
87
4
0,99
130
6
0,99

* toplam katı miktarının %'si

S = su

SS= sodyum silikat

Ç = çimento



Dolgu numuneleri malzemelerin 20 lt’lik karıúım
mikserinde homojen bir úekilde karıútırılmasıyla
oluúturulmuútur (ùek. 2a). Dolgu karıúımlarında katı
malzemeler ilk önce kuru bir biçimde karıútırılmıú
ve sonrasında çökme de÷eri 20 cm olacak biçimde
su ilave edilmiútir (ùek. 2b-3). Karıútırma iúlemi 5
dk sürmüútür ve katkı maddesi ilavesi karıúımın son
30 sn’de ilave edilmiútir.
Malzemeler 20 lt’lik mikserde karıútırıldıktan
sonra 5x5x5 cm’lik numune kalıplarına konmuútur
(ùek. 4a). Kalıplanan numuneler nem oranı %90-100
aralı÷ında olan dolap içerisinde 2, 7, 28 ve 90
günlük sürelerde kürlenmeye bırakılmıútır (ùek. 4b).

ùekil 4. Çalıúmada kullanılan numune kalıpları (a),
numuneleri saklama dolabı (b), priz süresi ölçer
otomatik vikat deney aleti ve ekranı (c)
Her bir karıúım malzemesinden kalıplara
dökülmeden önce priz süresi deneyi için vikat deney
aleti haznesine yetecek kadar numuneler alınmıútır
(ùek. 4c). Priz süresi tayini TS EN 13409’a göre
gerçekleútirilmiútir. Bütün kür süreleri sonrasında
her bir numunenin dayanım de÷eri 30 ton kapasiteli
tek eksenli basma dayanım aleti ile TS EN 196-1
standardına göre belirlenmiútir.

3 BULGULAR VE DEöERLENDøRME

3.1 Priz süresi
ùekil 2. 20 lt’lik mikser (a), karıúıma su ilavesi (b)

Otomatik vikat deney aleti ile numunelere yapılan
priz süresi deneyi sonuçları ùekil 5’te verilmiútir.
Priz hızlandırıcı miktarının artmasıyla dolgu priz
sürelerinin kısaldı÷ı görülmektedir. En düúük priz
baúlangıç süresi 160 dk ile priz hızlandırıcı katkının
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%1,5 kullanıldı÷ı numuneden elde edilmiútir. Priz
bitiú süresi ise 270 dk ile yine priz hızlandırıcının
%1,5 kullanıldı÷ı numuneden elde edilmiútir. Priz
hızlandırıcı kullanılmayan numunenin priz baúlangıç
süresi 395 dk, priz bitiú süresi ise 565 dk olarak
gerçekleúmiútir.
ùekil 5 incelendi÷inde priz hızlandırıcı miktarı ile
priz süreleri arasında çok yüksek bir korelasyon
oldu÷u belirlenmiútir (r > 90).

Dolgu karıúımlarına priz hızlandırıcının %0,5
ilavesiyle priz baúlangıç süresinde %33 oranında bir
kısalma, %1,0 ilavesiyle %56 oranında bir kısalma
ve %1,5 ilavesiyle %59 oranında bir kısalma
meydana gelmiútir.
Priz hızlandırıcı katkılar ilave edildikleri
karıúımların priz sürelerinde bir kısalmaya sebebiyet
veren katkılardır. Özellikle sodyum silikat tipi
katkılar taze karıúımlara ilave edildiklerinde karıúım
içerisindeki tanelerin topaklanma (koagüle) iste÷ini
hızlandırmaktadır.
Ayrıca
taneler
arasında
topaklanma ile beraber malzemede bir yapıúma
etkisi (jel yapısı) oluúturmaktadır. Bunun sonucunda
karıúım malzemesi çok kısa sürede taze haldeki
kıvamını kaybedip sertleúmeye baúlamaktadır.
Dolayısıyla karıúımın prizlenme süreci daha erken
baúlamaktadır.
Çimentolu karıúımların ilk birkaç saatinde
C3A’nın yüksek reaksiyon verdi÷i bilinmektedir.
Priz hızlandırıcıların da C3A reaksiyonları üzerine
hızlandırıcı etki yapması erken priz süresine ve
dayanıma ulaúmalarında etkili olmaktadır (Rixom
and Mailvaganam, 1999).

3.2 Dayanım de÷erleri

ùekil 5. Priz hızlandırıcı miktarı ve priz süresi
de÷iúimi
Çizelge 5’te priz hızlandırıcı katkının dolgu
karıúımlarının priz baúlangıç ve bitiú sürelerinde
meydana getirdi÷i azalma miktarı ve yüzdesi
görülmektedir. Priz hızlandırıcı kullanım miktarının
artmasıyla priz baúlangıç ve bitiú süreleri arasındaki
zaman farkının azaldı÷ı görülmektedir. Bu durumda
dolgu numunelerinin erken priz alması dayanım
kazanım
süresinin
de
azalması
anlamına
gelmektedir.
Çizelge 5. Farklı oranlarda priz hızlandırıcı katkının
dolgu priz baúlangıç-bitiú süreleri
Priz Hızlandırıcı
Miktarı
(Katının %'si)

Priz Süresi (dk)
Baúlangıç

No
[A]
0,00%
[1]
395
0,50%
[2]
265
1,00%
[3]
175
1,50%
[4]
160
[C1,2,3,4] = [(B1,2,3-A1,2,3,4)],
[E1,2,3,4] = [(D1,2,3,4)/(A1) * 100]

Azalma Azalma
Miktarı Yüzdesi
[B]
[C]
[D]
[E]
170
0
0%
565
160
130
33%
425
100
220
56%
275
110
235
59%
270
[D1,2,3,4] = [(A1)-(A1,2,3,4)],
Bitiú

Fark

Dolgu karıúım numunelerine yapılan tek eksenli
basma dayanım de÷erleri ùekil 6 (kısa dönem) ve
ùekil 7’de (uzun dönem) verilmiútir.
CEM II çimentosuyla hazırlanan karıúımlarda 2
günlük kür süresinde priz hızlandırıcı katkı
kullanılan numunelerin dayanım de÷erleri katkısız
numunelere göre yüksek de÷erde çıkmıútır (ùekil 6).
Katkısız numunenin dayanım de÷eri 7,25 MPa iken,
%0,5 priz hızlandırıcı katkılı numunenin dayanımı
7,60 MPa, %1 priz hızlandırıcı katkılı numunenin
8,06 MPa ve %1,5 priz hızlandırıcı katkılı
numunenin dayanım de÷eri ise 8,16 MPa’dır. 7
günlük kür süresinde ise katkısız numunenin
dayanım de÷eri 14,30 MPa iken %0,5 priz
hızlandırıcı katkılı numunenin dayanımı 13,49 MPa,
%1 priz hızlandırıcı katkılı numunenin 13,96 MPa
ve %1,5 priz hızlandırıcı katkılı numunenin ise
13,92 MPa’dır.
Uzun dönemli dayanım de÷erleri incelendi÷inde
durum kısa dönemli dayanımlardan biraz farklıdır.
28 günlük kür periyodunda katkısız numunelerin
dayanımı 36,75 MPa iken, %0,5 priz hızlandırıcılı
numuneler 35,32 MPa, %1 priz hızlandırıcılı
numuneler 34,73 MPa ve %1,5 priz hızlandırıcılı
numuneler ise 34,14 MPa dayanım de÷erindedir. 90
günlük kür süresinde ise katkısız numuneler 55,64
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MPa iken %0,5 priz hızlandırıcı katkılı numuneler
52,60 MPa, %1 priz hızlandırıcı katkılı numuneler
50,91 MPa ve %1,5 priz hızlandırıcı katkılı
numuneler 50,74 MPa dayanım de÷eri vermiútir. Bu
sürede katkılı numunelerin katkısız numunelere göre

dayanım kaybı miktarı %0,5 priz hızlandırıcılı
numunede %5,47, %1 priz hızlandırıcılı numunede
%8,51 ve %1,5 priz hızlandırıcılı numunede %8,81
oranındadır.

ùekil 6. Dolgu karıúımlarında erken dayanım (2-7 gün) de÷erleri.

ùekil 7. Dolgu karıúımlarında uzun dönemli dayanım (28-90 gün) de÷erleri.

Priz hızlandırıcı katkılar karıúımların erken
dayanımını
arttırıcı
yönde
etki
ettikleri
belirlenmiútir. Uzun dönemli dayanım de÷erlerinde
ise katkısız numuneye göre dayanımda %9’a yakın
düúüúlere sebebiyet verdikleri tespit edilmiútir.
Karıúım içerisine katıldıkları andan itibaren çimento
ve kül tanecikleri üzerinde yapmıú oldukları
topaklanma etkisi ve oluúturdu÷u jel yapısı ile
birlikte erken dayanımda artıú sa÷ladıkları
düúünülmektedir. Ayrıca priz hızlandırıcı katkıda
bulunan silikaların portlandit (Ca(OH)2) ile
tepkimeye girerek erken yaúlarda kalsiyum silika

hidratlara dönüútü÷ü de bilinmektedir (Rixom ve
Mailvaganam, 1999). Bu durum erken dayanımı
artıran di÷er bir neden olarak da görülebilir.
Priz hızlandırıcı katkılar ilerleyen kür
zamanlarında karıúımlar içerisinde oluúturdu÷u
topaklanmadan kaynaklı boúluk oranı artıúına
sebebiyet vermiútir. Uzun dönemli dayanım
kayıplarının bu sebepten oluútu÷u düúünülmektedir.
Priz hızlandırıcı katkıların dolgu priz sürelerini
kısaltma etkisi yeraltı madencilik döngüsü açısından
olumlu bir durum olarak göze çarpmaktadır.
Çavuúo÷lu (2008) kayna÷ında özellikle tam
mekanize uzun ayak yöntemi ile dolgulu çalıúan
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yeraltı kömür iúletmelerinde hızlı üretimi açısından
priz hızlandırıcı kullanımının önemi belirtilmiútir.
Ayak baúlarına yapılan dolgunun erken sürede priz
alması ve istenilen dayanıma erken sürelerde
ulaúması yapılan tahkimatın ve kömür üretiminin
hızlı geliúmesini sa÷lamaktadır. Ancak uzun
dönemli dayanımda meydana gelen düúüúler taban
yolu tahkimat geri dönüú malzemelerinde
bozulmalara sebebiyet vermekte ve ekonomik
olmamaktadır. Bu yüzden optimum bir katkı oranı
belirlemek gerekmektedir.

4 SONUÇLAR VE ÖNERøLER
Bu
çalıúmada sodyum silikat
tipi priz
hızlandırıcıların uçucu küllü yeraltı dolgusunun
erken dayanım ve priz süresine olan etkileri
incelenmiútir.
Priz hızlandırıcı katkıların priz sürelerinde
kısalmaya sebebiyet verdi÷i yapılan çalıúmada
belirlenmiútir. En yüksek oranda (%1,5) priz
hızlandırıcı kullanılan numunede priz baúlangıç
süresinin priz hızlandırıcı kullanılmayan numuneye
kıyasla %59 oranında kısaldı÷ı belirlenmiútir.
Çalıúmada kullanılan priz hızlandırıcının miktarının
artmasıyla da priz süresinin kademeli olarak
kısaldı÷ı belirlenmiútir.
Yapılan çalıúmada katkı malzemesinin dolgu
dayanımını erken sürelerde arttırdı÷ı tespit
edilmiútir. Bu dayanım artıúı priz hızlandırıcının
%1,5 oranında kullanıldı÷ı numunede yaklaúık %13
oranında olmuútur. Çalıúmada kullanılan priz
hızlandırıcının tüm kullanım oranlarında, miktarın
artmasıyla erken dayanımın arttı÷ı belirlenmiútir.
Ancak uzun dönemli kür sürelerinde dayanımda bir
düúüú yaúandı÷ı tespit edilmiútir. 90 günlük kür
süresinde en yüksek dayanım kaybı oranı %1,5
oranında priz hızlandırıcı kullanılan numuneden
yaklaúık %9 oranında elde edilmiútir.
Çalıúmada priz hızlandırıcı katkıların etkilerinin
daha detaylı incelenmesi için numunelerin mikro
yapılarının incelenmesi gerekmektedir. Oluúturulan
numunelerin mineralojik tayini ve boúluk
miktarlarının belirlenmesi ile katkının karıúımlar
üzerinde yaptı÷ı etki daha net bir biçimde ortaya
çıkarılacaktır.
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Numune boyutunun mineral katkı maddesi içeren macun dolgunun
dayanımına ve ultrasonik özelliklerine etkisi
Effect of sample size on the strength and ultrasonic properties of paste backfill
included mineral admixture
T. Yılmaz, B. Erçıkdı, O. Kantarcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, 61080, Trabzon

G. Külekçi
Gümüúhane Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, 29100, Gümüúhane

ÖZET: Bu çalıúmada Kastamonu-Küre bakır iúletmeleri cevher hazırlama tesisinden sa÷lanan bakır atık
kullanılarak sadece Portland çimentosu (kontrol) kullanılarak ve Portland çimentosuna %20 yüksek fırın
cürufu (YFC) ve perlit (P) ikame edilerek 10x20 cm ve 5x10 cm boyutunda numuneler hazırlanmıútır. 7-56
günlük kür süreleri sonunda numunelerin basınç dayanımı ve ultrasonik P- dalga hızı testleriyapılmıúve
numune boyutunun macun dolgu dayanımına ve ultrasonik özelliklerine etkisi incelenmiútir. Kontrol
numunelerinin dayanım ve ultrasonik özellikleri erken kür sürelerinde (7-14 gün) YFC ve P ikameli
numunelere kıyasla daha yüksek iken 28-56 günde YFC ikameli numuneler kontrol numunelerini geçmiútir.
5x10 cm boyutundaki macun dolgu numuneleri bütün kür sürelerinde ve karıúım özelliklerinde daha yüksek
dayanım (%6-65)ve ultrasonik hız (%6,5’a kadar) üretmiútir. Ayrıca kür süresinin artmasıyla birlikte
numuneler arasındaki dayanım farkı azalmıútır. Dayanım ve ultrasonik hız arasında güçlü korelasyon
katsayısına sahip do÷rusal bir iliúki elde edilmiútir. Elde edilen sonuçlar emniyetli ve ekonomik bir dolgu
tasarımı için numune boyutunun önemini ortaya koymuútur.

ABSTRACT:
In
this
study,
cemented
paste
backfill
(CPB)
samples
in
plastic
cylinderswithdimensionsof10x20 cm and 5x10 cm, included copper tailings provided from Kastamonu-Küre
mineral processing plant were prepared using Portland cement (as control) and instead of Portland cement, as
a replacement of it, 20% blast furnace slag (BFS) and perlite (P) were applied separately. At the end of 7-56
days of curing period, unconfined compressive strength (UCS) and ultrasonic pulse velocity (UPV) tests of
samples were practiced and effect of sample size on the strength and ultrasonic properties of CPB was
investigated. While the strength and ultrasonic properties of control samples at early curing times (7-14 days)
were higher than samples prepared with BFS and P, samples prepared with BFS were exceeded the control
samples at 28-56 days.CPB samples with 5x10 cm produced higher UCSs (6-65%) and UPVs (up to 6.5%)
than those of 10x20 cm at all curing times and mixture properties. Additionally, the strength gap between
small and large samples decreased with increasing curing time. It was obtained that there is a linear
relationship having a strong correlation coefficient between UCS and UPV. These findings presented the
importance of sample size for reliable and economic paste backfill design.

1 GøRøù

metaller içerdi÷inden dolayı yüksek derecede
tehlikeli özelli÷e sahip oldukları için sık sık atık
yönetimi problemleri oluúturmaktadır (Türkel,
2006; Alp vd., 2008).Sıkı düzenlemeler, atık
depolama sahalarının sınırlı olması ve güvenli
depolama veya uzaklaútırma iúlemleri maliyetleri

Türkiye’de, endüstriyel süreçlerin sonucu olarak
cüruf, uçucu kül ve silis dumanı vb. büyük
miktarlarda endüstriyel atıklar ortaya çıkmaktadır.
Büyük miktardaki bu endüstriyel atıklar zehirli
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göz önüne alındı÷ında, bu tür zararlı atıkların
mineral katkı maddesi olarak beton ve macun
dolguda kullanılması uygun maliyetli bir atık
yönetimi ve ayrıca teknik, ekonomik ve çevresel
faydaları açısından sülfürlü atıklardan oluúan
macun dolgu için pratik bir öneme sahip olabilir
(Erçıkdı vd., 2009).Tariq & Nehdi (2007) Portland
çimentosuna ikame olarak belli miktarlarda
endüstriyel atık malzemeler kullanıldı÷ında, bu
ürünlerin, daha fazla CSH üretmek için su
varlı÷ında çimentonun hidratasyonu reaksiyonları
tarafından üretilen serbest kalsiyum hidroksit ile
tepkimeye girerek hem dolgunun dayanım ve
duraylılı÷ını arttırdı÷ını hem de dolgu maliyetlerini
düúürüp, atıklardan kaynaklanabilecek çevresel
problemleri azalttı÷ını belirtmiútir.
Genel olarak a÷ırlıkça %75-85 katı oranına ve
ince boyuta sahip cevher zenginleútirme
atıklarının, katı miktarına göre a÷ırlıkça %2-9
oranında ba÷layıcı ve istenen katı oranını (%70-80)
ve akıúkanlı÷ı (16,51-21,59 cm slamp) sa÷lamak
için ilave edilen karıúım suyunun homojen olarak
karıútırılmasıyla oluúan bileúim macun dolgu
olarak adlandırılmaktadır (Yılmaz vd., 2013;
Erçıkdı vd., 2014). Dolgunun kısa ve uzun dönem
performansı (dayanım ve duraylılık açısından)
yeraltına taúınması ve üretim boúluklarına
yerleútirilmesi açısından dolguyu oluúturan (atık,
ba÷layıcı ve karıúım suyu) bileúenlerin fiziksel,
kimyasal ve mineralojik özellikleri oldukça önem
arz etmektedir.
Çimentolu macun dolgunun kalitesini belirleyen
en önemli parametreler, tek eksenli basınç
dayanımı (TEBD) ve duraylılık (uzun dönemde
fiziksel ve kimyasal etkilere karúı bütünlü÷ünü
koruması) özellikleridir. Dolgunun yeraltındaki
iúlevine göre, dolgunun istenen limit dayanım
de÷erleri farklılık arz edebilmektedir. Örne÷in,
Pratikte, maden operatörlerinin yeraltında güvenli
bir úekilde çalıúabilmesi ve üretim yapılan bölge
etrafındaki dolgunun duraylılı÷ını koruyabilmesi
için 28 günlük kür süresi sonunda macun dolgunun
yeterli (TEBD  1,0 MPa) dayanıma sahip olması
istenmektedir (Yumlu, 2001). Ayrıca yeraltındaki
üretim boúluklarına yerleútirilen macun dolgunun
daha erken kür sürelerinde dayanım kazanması
madencilik iúlemlerinin kısalmasına yardımcı
olmaktadır.
Ultrasonik P- dalga hızı (UPV) yöntemi ucuz,
hasarsız, kolay ve güvenilir olması nedeniyle hem
laboratuvar hem de arazi koúullarında beton ve
kayaç
numunelerinin
mekanik
(dayanım)
özelliklerini de÷erlendirmek için maden, inúaat ve
geoteknik mühendisli÷inde son yıllarda kullanılan
en yaygın yöntemlerden birisidir.

Ultrasonik P- dalga hızının bilinmesiyle, Pdalga hızı ile mekanik dayanım arasında iliúki
kurularak malzemenin mekanik özelliklerindeki
de÷iúimler de÷erlendirilebilmektedir (Chou vd.,
2011). Ultrasonik P- dalga hızı yönteminin
kullanımıyla ilgili birçok çalıúma bulunmaktadır.
Karpuz & Paúamehmeto÷lu (1997) Ankara
andezitinin ayrıúma derecesini belirlemek için
ultrasonik P- dalga hızı yöntemini kullanmıútır.
Di÷er araútırmacılar kaya kütlesinde patlatmaparçalanma verimlili÷ini (Young vd., 1985;
Turk&Dearman, 1987) ve kayaçların termal
iletkenli÷ini (Özkahraman vd., 2004) belirlemek
için laboratuvarda P- dalga hızı testleri
yapmıúlardır. Ayrıca Ultrasonik P- dalga hızı testi,
maden tüneli etrafındaki gerilme da÷ılımının ve
tünel kazısından kaynaklı zarar görmüú bölgelerin
boyutlarının tahmininde kullanılmıútır (Wright vd.,
2000).Galaa vd. (2011), %3 ve %5 ba÷layıcı
oranında hazırladıkları macun dolgu örneklerini
ultrasonik P- dalga hızı testine tabi tutmuúlar ve
ba÷layıcı oranı ve kür süresi arttıkça ultrasonik Pdalga hızının arttı÷ını belirtmiúlerdir.
Son yıllarda macun dolguyu oluúturan
bileúenlerin özelliklerine ve yeraltı kür koúullarının
dolgu performansına (mekanik dayanım ve
duraylılık vb.) olan etkilerine yönelik çok sayıda
çalıúma yapılmasına ra÷men ultrasonik P- dalga
hızı testleri ile dolaylı olarak dayanım tahminine
ve numune boyutunun dayanım ve ultrasonik
özelliklere etkisine yönelik yeterli çalıúma
bulunmamaktadır.
Bu
çalıúmada
numune
boyutunun iki farklı mineral katkı maddesi (yüksek
fırın cürufu ve perlit) içeren ve aynı boy/çap
oranına (2:1) sahip farklı numune boyutlarında
hazırlanan macun dolgu numunelerinin basınç
dayanımı ve ultrasonik P- dalga hızına etkisi
detaylı olarak incelenmiútir.
1.1 Numune boyutunun önemi
Kaya ve çimento içerikli (beton ve dolgu)
malzemelerin mekanik performansının numune
boyutu tarafından etkilendi÷i gözlemlenmiútir.
Kayalarda numune boyutu arttıkça, bir di÷er ifade
ile numune hacmi arttıkça, içerisinde bulunan
muhtemel mikro çatlak ve zayıflık düzlemlerinin
arttı÷ı ve dayanımın düútü÷ü ifade edilmiútir
(Brace,1981; Hoek, 2001). Darlington vd. (2011),
numune boyutunun betonun dayanımına etkisini
araútırmak için boy/çap oranı 2:1 olan 6,35x12,7
cm ve8,35x16,7 cm boyutlarında beton numuneleri
hazırlamıúlar ve 28 günlük kür süresi sonunda
gerçekleútirilen tek eksenli basınç dayanım testine
göre 6,35x12,7 cm boyutundaki numuneler
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yaklaúık %10 daha fazla dayanım üretti÷ini
belirlemiúlerdir. Benzer úekilde Feleko÷lu &
Türkel (2005), numune boyutunun beton
örneklerinin dayanımına etkisini araútırmak
amacıyla boy/çap oranı 2:1 olan 10x20 cm (çap x
boy) ve 15x30 cm boyutunda numuneler
hazırlayarak tek eksenli basınç dayanımı testine
tabi tutmuútur. 28 günlük kür süresi sonunda 10x20
cm boyutundaki numunelerin, 15x30 cm
boyutundaki numunelere kıyasla %3,6-21,8 daha
fazla dayanım üretti÷ini ve bunun küçük
boyutlunumunelerde “çeper etkisi” nedeniyle iri
agrega tanelerinin askıda kalması (kalıba
sürtünmeden dolayı) sonucu oluúan düúük
kompaksiyondan kaynaklandı÷ını belirtmiútir.
Ayrıca iri taneli malzemelerin boyutu, úekli
(yuvarlak ve köúeli olması) ve kenetlenme
derecelerinin de dayanım kazanımında etkili
oldu÷u bilinmektedir.
Çimentolu macun dolgu numunelerinin tek
eksenli basınç dayanımı genellikle 10x20 cm (çap
x boy) boyutundaki silindirik numunelerden elde
edilmektedir (Benzaazoua vd., 1999, Hassani vd.,
2001; Kesimal vd., 2004, Tariq & Nehdi, 2007;
Fall vd., 2008; Yılmaz vd., 2009; Erçıkdı vd.,
2010; Cihangir vd., 2012; Yin vd., 2012). Ayrıca
tesis uygulamalarında da maden operatörleri
macun dolgu karıúım dizaynını 10x20 cm
boyutundaki numuneden elde ettikleri dayanım
sonuçlarına göre yapmaktadırlar (Landriault &
Deneka, 2000; Benzaazoua vd., 2005; Kesimal vd.,
2012). Son yıllarda bazı araútırmacılar (Klein &
Simon, 2006; Fall & Pokharel, 2010; Fall vd.,
2010) kullanılan atık malzeme miktarını ve iú
yükünü azaltmak için boy/çap oranı 2:1 olan 5x10
cm boyutundaki numuneleri dayanım testine tabi
tutmaktadırlar. Ancak araútırmacılar numune
boyutunun kaya ve betonda oldu÷u gibi çimentolu
macun dolgu dayanımı üzerinde de etkisinin
olabilece÷ini göz önünde bulundurmamıúlardır.
Benzer úekilde yeraltından alınan macun dolgu
karot örneklerinin boy/çap oranı 2:1 olmasına
karúın boyutu küçük (NX boyutlu) olabilmektedir.
Erçıkdı vd. (2014) boy/çap oranı 2:1 olan 10x20
cm ve 5x10 cm boyutlu numune kaplarını
kullanarak farklı karıúım özelliklerinde (ba÷layıcı
oranı, su-çimento oranı vb.) macun dolgu
numuneleri hazırlamıú ve numune boyutunun
dayanım ve ultrasonik özelliklere etkisini
incelenmiúlerdir. Sonuçlara göre; 7-56 gün
boyunca 5x10 cm boyutlu numunelerin daha
yüksek dayanım (%69’a kadar) ve ultrasonik hız
(%7,45’e kadar) üretti÷i belirtilmiútir. Ayrıca
Yılmaz vd. (2013), numune boyutunun çimentolu
macun dolgu dayanımına etkisini incelemek için

boy/çap oranı 2:1 olan 10x20 cm ve 5x10 cm (çap
x boy) boyutundaki silindirik numune kaplarını
kullanarak farklı karıúım özelliklerinde (ba÷layıcı
tipi ve oranı, su-çimento oranı vb.) macun dolgu
numuneleri hazırlamıúlardır. Yapılan dayanım
testlerine göre, bütün kür sürelerinde (7-56 gün)
5x10 cm boyutundaki numunelerin 10x20 cm
boyutlu numunelere kıyasla daha yüksek dayanım
üretti÷ini belirlemiúlerdir. Benzer olarak, Revell
(2004), numune boyutunun çimentolu macun dolgu
dayanımına etkisini araútırmak amacıyla boy/çap
oranı 2:1 olan 10x20 cm ve 4x8 cm
boyutundakisilindirik numune kaplarını kullanarak
%6 ba÷layıcı oranında numuneler hazırlamıú ve 728 günlük kür sürelerinde dayanım testine tabi
tutmuútur. 4x8 cm boyutundaki numuneler 10x20
cm boyutundaki numunelere kıyasla %6-10
oranında (7 ve 28 günlük) daha yüksek dayanım
üretmiútir.

2 DENEYSEL ÇALIùMALAR
2.1 Atık malzeme
Atık malzeme (bakır atık), Eti Bakır Kastamonu –
Küre iúletmesi cevher zenginleútirme tesis
çıkıúından alınmıúve 500 kg kapasiteli varillere
doldurularak KTÜ Macun Dolgu Laboratuvarına
getirilmiútir.
Atı÷ın
bakır
atık
olarak
isimlendirilmesinin sebebi, cevher hazırlamazenginleútirme süreçleri boyunca konsantre olarak
bakırın kazanılması ve kalan piritçe zengin
de÷ersiz kısmın atık barajına depolanmasıdır.
Atık malzemenin Malvern Mastersizer ile
yapılan tane boyut da÷ılımı analizi sonucuna göre
20μm altı malzeme miktarı %44,79 olarak
belirlenmiútir (ùek. 1). 20μm altı malzeme
miktarına göre bakır atı÷ın orta boyutlu macun
dolgu malzemesi (-20μm: %35-60) sınıfına girdi÷i
belirlenmiútir.

ùekil 1. Atık malzemenin tane boyu da÷ılımı
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Atık
malzemenin
kimyasal
bileúimini
belirlemek için spektrofotometre ve atomik
adsorbsiyon spektrometre (AAS) yöntemleri
kullanılmıú ve sonuçlar Çizelge 1’de verilmiútir.
Atık malzemenin kimyasal bileúimine bakıldı÷ında
baskın olarak demir (III) oksit (Fe2O3), silisyum
dioksit (SiO2) minerali bulundu÷u ve sülfür (S)
içeri÷inin yüksek oldu÷u görülmektedir.
Atık malzemenin X- ıúınları difraktometre
(XRD) cihazı kullanılarak elde edilen mineralojik
bileúimine bakıldı÷ında genel olarak bütün atıklar
içerisinde kuvars, muskovit, albit, klorit gibi silikat
grubu minerallerinin ve baskın olarak pirit (FeS2)
mineralinin bulundu÷u görülmektedir.
Çizelge 1. Atık malzemenin kimyasal ve fiziksel bileúimi
Özellikler

Bakır atık (%)

Kimyasal bileúim
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
MnO
Cr2O3
Kızdırma kaybı
Toplam

19,83
5,59
45,43
2,30
2,20
0,36
0,29
0,39
0,03
0,07
0,023
22,7
99,21

Sülfür içeri÷i (S-2) (%)
Pirit içeri÷i (FeS2) (%)

29,12
54,60

Fiziksel özellikler
Özgül a÷ırlık (g/cm3)
Özgül yüzey alanı (cm2/g)
E÷rilik katsayısı
(Cc=(D30)2/(D10 ×D60)
Üniformluk katsayısı
(Cu=(D60/D10)

malzemelerin asit ve sülfat etkisine karúı
dayanıksız oldu÷u belirtilmektedir (Hossain &
Lachemi, 2006; ùahmaran vd., 2007). Bu
ba÷lamda kullanılan Portland çimentosunun (CEM
I 42,5R) 28 günlük mekanik dayanımının yüksek
olmasına karúın yüksek C3A içeri÷ine ve düúük
SiO2/CaO oranına sahip olmasından dolayı asit ve
sülfat etkisine karúı dayanıksız olabilece÷i olasıdır.
Sülfür içeri÷i yüksek atıklardan üretilen macun
dolguda asit ve sülfat etkisi nedeniyle oluúabilecek
duraylılık kaybını engellemek için C3A içeri÷i
düúük veya mineral katkı maddesi (cüruf vb.)
içeren ba÷layıcıların kullanılması önerilmektedir.
Ayrıca ba÷layıcı malzeme içerisine çeúitli mineral
katkı maddelerinin direkt olarak katılması yoluyla
da bu sorunlara çözüm bulunabilmektedir.
Çizelge 2. Ba÷layıcı ve mineral katkı malzemelerinin
kimyasal, fiziksel ve mineralojik bileúimleri
Özellikler

Yüksek Fırın
Cürufu (%)

Perlit
(%)

Kimyasal bileúim

3,87
3110
1,14
14

2.2Ba÷layıcı malzeme
Deneysel çalıúmalarda ba÷layıcı malzeme olarak;
Akçansa çimento fabrikasından temin edilen
Portland çimento (CEM I 42,5R) kullanılmıútır.
Kullanılan ba÷layıcı malzemenin kimyasal, fiziksel
ve mineralojik özellikleri Çizelge 2’de verilmiútir.
Ba÷layıcı malzeme (CEM I 42,5R) fiziksel açıdan
yeterli inceli÷e (3000 cm2/g) sahiptir.
Ba÷layıcı malzemelerin asit ve sülfat etkisine
karúı direnç göstermesinde, ba÷layıcı malzemelerin
fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri (C3A,
C3S/C2S ve SiO2/CaO oranı) önemli rol
oynamaktadır. Yüksek C3A içeri÷i, C3S/C2S oranı
ve düúük SiO2/CaO oranına sahip ba÷layıcı

CEM I
42,5R (%)

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
SO3
K2O
TiO2
P2O5
MnO
Cr2O3
Serbest CaO
Kızdırma kaybı
Reaktif SiO2
Toplam

20,57
4,81
3,67
1,35
65,27
0,41
2,97
0,85
0,45
0,13
0,11
0,075
1,19
2,1
99,90

40,44
11,67
0,66
6,00
36,42
0,28
1,62
1,25
1,01
<0,01
2,01
0,007
0,20
39,25
99,87

73,32
13,27
1,22
0,06
0,84
4,09
4,40
0,02
0,01
0,06
0,003
0,70
100,03

Fiziksel özellikler
Özgül a÷ırlık (g/cm3)
Özgül yüzey (cm2/g)
Mineralojik bileúim

3,14
4335

2,89
4550

2,34
4260

C3S
C2S
C3A
C4AF

58,44
14,95
6,54
11,16

-

-

2.3Mineral katkı malzemeleri
Deneysel çalıúmalarda kullanılan yüksek fırın
cürufu, Kardemir demir-çelik fabrikasından, perlit
ise Erper Erzincan Maden øúletmesi’nden temin
edilmiútir. Kullanılan mineral katkı malzemelerinin
fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge2’de
verilmiútir. Katkı malzemelerinin özgül a÷ırlık
deneyleri 100 ml’lik piknometreler kullanılarak
ASTM C 128-97 (2002) standartlarına uygun
olarak yapılmıútır. Malzemelerin kimyasal
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analizleri
Kanada’da
bulunan
laboratuvarlarında yaptırılmıútır.

ACME

Atık malzeme (bakır atık), ba÷layıcı (Portland
çimentosu) malzeme ve karıúım suyu kullanılarak
%7 ba÷layıcı oranı ve 19,05 cm slampta macun
dolgu numuneleri hazırlanmıú ve daha sonra %80

2.4 Numunelerin hazırlanması

Çizelge3. Macun dolgu numunelerinin hazırlanmasında kullanılan deneysel çalıúma koúulları

Ba÷layıcı tipi
CEM I 42,5R
YFC
PERLøT

Katı oranı,
(KO)1, A÷r.
%
77,25

Ba÷layıcı
oranı(BO)2,
A÷r. %
7,0

Su/çimento
oranı(w/c)3

økame oranı
A÷r. %

Slamp
(cm)

4,21

0
20 (%80 CEM I 42,5R)
20 (%80 CEM I 42,5R)

19,05

Numune sayısı
5x10 cm
12
12
12

10x20 cm
12
12
12



nem oranına ve 200C sıcaklı÷a sahip macun dolgu
kür odasında 7, 14, 28 ve 56 günlük kür
sürelerinde bekletilmiútir. Ba÷layıcı malzeme
(çimento) karıúıma, deneylerde kullanılan slamp
de÷erlerine karúılık gelen katı oranlarına
görehesaplanarak ilave edilmiútir. Macun dolgu
karıúımının istenen akıúkanlı÷a (kıvama) gelmesi
için karıúım içerisine gerekli miktarda musluk suyu
ilave edilmiútir. Karıúımın (atık malzeme,
ba÷layıcı ve su) homojen bir úekilde hazırlanması
için 20,8 lt kapasiteli Univex SRMF 20 model
mikser kullanılmıútır. Karıútırma iúlemi 105
devir/dk’lık dönme hızında 7 dakika süreyle
yapılmıútır.
Macun
dolgu
numunelerinin
hazırlanmasında kullanılan deneysel çalıúma
koúulları Çizelge3’de verilmiútir.

özelliklerine etkisini araútırmak amacıyla toplam
72 adet macun dolgu numunesi hazırlanmıútır.
Hazırlanan macun dolgu karıúımı 5x10 cm ve
10x20 cm (çap x boy) boyutlarındaki drenajlı
silindirik numune kalıplarına dökülmüútür ve
kalıpların drenaj koúulları aynıdır (ùek. 2).
2.5 Ultrasonik P- dalga hızı testi
Her iki boyutta (5x10 cm ve 10x20 cm) hazırlanan
toplam 72 silindirik macun dolgu numunesinin
ultrasonik P- dalga hızı testleri, önceden belirlenen
kür süreleri (7, 14, 28 ve 56 gün) sonunda ASTM
C 597 (2009) standartlarına uygun olarak 0,1 μs
hassaslıkta sinyal süresine ve 54 kHz sinyal
frekansına sahip Pundit-Plus model test cihazı ile
yapılmıútır (ùek.3a). Test iúleminden önce
numunelerin alt ve üst yüzeyleri düzeltilerek
temizlenmiú ve pürüz kalmamasına özen
gösterilmiútir. Numunelerin boyu (uzunluk) 0,1
mm hassaslı÷a sahip kumpas ile ölçülerek
kaydedilmiútir. Daha sonra ölçüm yapılacak
numunenin alt ve üst yüzeyleri ile alıcı ve
gönderici jeofon arasında sa÷lıklı bir ba÷lantı
kurmak ve hava boúluklarını engellemek için
jeofonların yüzeyleri vazelin ile kaplanmıútır. Test
yöntemi olarak daha güvenli oldu÷u ve do÷ru
sonuçlar verdi÷i için do÷rudan iletim (geçiú)
tekni÷i kullanılmıú ve numunelere temas ettirilen
gönderici ve alıcı jeofonlara herhangi bir baskı
uygulanmamıútır. Alınan okumalar sonucunda en
düúük geçiú süresi test sonucu olarak kaydedilerek
ultrasonik P- dalga hızı belirlenmiútir (Trtnik vd.,
2009).

ùekil 2. Macun dolgu numunelerinin görünümü

Her bir kür süresi için 3 adet 5x10 cm
boyutunda ve 3 adet 10x20 cm boyutunda olmak
üzere numune boyutunun mineral katkı maddesi
ikameli dolgunun dayanım ve ultrasonik
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2.6 Tek eksenli basınç dayanımı testi
Macun dolgu numunelerinin tek eksenli basınç
dayanımı testi önceden belirlenen kür süreleri
sonunda yük kapasitesi 50 kN ve 0,5 mm/dk’lık bir
yükleme hızına sahip ELE marka bilgisayar
kontrollü basınç ve deformasyon ünitesinde ASTM
C 39 (2012) tarafından önerilmiú yönteme göre
gerçekleútirilmiútir (ùek.3b). Her iki boyuttaki
silindirik numunelerin boy/çap oranı = 2/1 olup,
numunelerin alt ve üst yüzeyleri deney öncesi
düzeltilmiútir. Her bir boyut ve kür süresi için 3
adet numune test edilmiú ve sonuçlar bu
numunelerden elde edilen de÷erlerin ortalaması
olarak alınmıútır.

ùekil 3. Ultrasonik P- dalga hızı (a) ve tek eksenli basınç
dayanımı testi (b)

3 BULGULAR VE TARTIùMA
3.1 Numune boyutunun dayanım özelliklerine etkisi
Macun dolgu karıúımı içerisine ba÷layıcı
eklemenin temel sebebi dolgunun dayanımını
arttırmak ve duraylılı÷ını sa÷lamaktır. Bununla
birlikte ba÷layıcı özellikleri ve dozajı çimentolu
macun dolgunun kısa ve uzun dönem
performansını
muazzam
derecede
etkiler
(Benzaazoua vd., 2002; Kesimal vd., 2005; Erçıkdı
vd., 2009). Macun dolguda en çok kullanılan
ba÷layıcı olan Portland çimentosu, özellikle sülfür
içeri÷i yüksek atıklarda kullanıldı÷ında sülfat
ataklara karúı dirençsiz olmasından dolayı düúük
performans göstermektedir (Benzaazoua vd.,

1999;Kesimal vd., 2004). Buna karúın do÷al ve
yapay puzolanların (yüksek fırın cürufu ve perlit
vb.) Portland çimentosu yerine belirli miktarlarda
ikame edilmesiyle hem Portland çimentosunun
sülfat ataklara karúı direnci arttırılabilir hem de
ba÷layıcı maliyetleri düúürülebilir (Erçıkdı vd.,
2009).
ùekil 4a’dabakır atık kullanılarak %7 ba÷layıcı
oranında, sadece Portland çimentosu (kontrol
numunesi) ve Portland çimentosuna a÷ırlıkça %20
oranında ayrı ayrı YFC ve P ikame edilerek
boy/çap oranı 2:1 olan 10x20 cm ve 5x10 cm
boyutlarında hazırlanan çimentolu macun dolgu
numunelerinin 7-56 günlük kür süresi sonundaki
tek
eksenli
basınç
dayanımı
sonuçları
verilmiútir.Beklenildi÷i üzere, karıúım tipinden
ba÷ımsız olarak kür süresinin artmasıyla birlikte
her iki numune boyutunda da dayanım kazanımının
arttı÷ı görülmektedir. Her iki numune boyutunda,
en yüksek dayanımı yüksek fırın cürufu ikameli
numuneler, en düúük dayanımı ise perlit ikameli
macun dolgu numuneleri üretmiútir. Kontrol
numunelerinin erken kür sürelerinde (7-14 gün)
dayanım kazanımı YFC ve P ikameli numunelere
kıyasla daha yüksek olmasına karúın ilerleyen kür
sürelerinde (28-56 gün) YFC ikameli dolgu
numunelerinin,kontrolnumunelerinin
dayanım
de÷erlerini yakalayıp geçti÷i açıkça görülmektedir.
Türkmen vd. (2010) yaptıkları çalıúmada Portland
çimentosuna %10, %20 ve %30 YFC ikameli
beton numunelerinin %100 Portland çimentosu ile
hazırlanan numunelere kıyasla 7 günde daha
düúük, 28 ve 90 günde ise daha yüksek basınç
dayanımı üretti÷ini belirtmiútir. Bunun nedeni
olarak mineral katkı malzemelerinin numunelerin
hidratasyon ısısını düúürdü÷ü ve dayanım kazanımı
için daha uzun kür sürelerine ihtiyaç duyuldu÷u
gösterilmektedir (Demirbo÷a vd., 2004). P ikameli
dolgu numunelerinin basınç dayanımları ise 7-56
gün boyunca kontrol numuneleri ve YFC ikameli
numunelere göre daha düúük çıkmıútır (ùek. 4a).
Bu durum, perlit gibi bazı mineral katkı
maddelerinin yüksek hidratasyon sıcaklıklarında
puzolanik aktivitelerinin artaca÷ından dolayı düúük
hidratasyon sıcaklıklarına sahip numunelerde
puzolanik etkinliklerinin ortaya çıkmamasından
kaynaklandı÷ı söylenebilir.Ayrıca perlitin basınç
dayanımı kazanımına olumlu etki etmemesinin
sebebi kullanılan malzemenin zayıflı÷ından da
kaynaklanabilir (Türkmen &Kantarcı, 2007).
Karıúım tipinden ba÷ımsız olarak, 5x10 cm
boyutuna sahip macun dolgu numuneleri, 10x20
cm boyutlu numunelere kıyasla daha yüksek basınç
dayanımı üretmiútir (ùek.4a). Kaya ve beton gibi
malzemelere göre daha homojen bir yapıda olan ve
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her iki numunede (10x20 cm ve 5x10 cm) belirgin
bir farklılık olmamasına ra÷men numune
boyutunun artmasıyla birlikte örnek içerisinde
mikro boúluklar ve zayıflık düzlemleri gibi
kusurların olma olasılı÷ı artmaktadır. Yüklemeye
devam edildikçe numune içinde var olan mikrokusurlar çevresinde gerilme birikimleri oluúmakta,

deformasyonun artmasıyla bu kusurlar büyümekte
ve kırılma düzlemi/düzlemleri oluúarak malzeme
yenilmektedir. Dolayısıyla numune boyutu
büyüdü÷ünde artan mikro-kusurlar boyunca
deformasyonlar
oluúmaya
baúlayacak
ve
malzemenin daha kolay yenilmesine yol açacaktır
(Ünver, 2012; Yılmaz vd., 2013).

ùekil 4. Numune boyutunun yüksek fırın cürufu ve perlit ikameli macun dolgunun dayanımına etkisi (a) ve k de÷erleri (b)

ølerleyen kür sürelerinde ise büyük numunelerin de
nem içerikleri azaldı÷ı için dayanım farkı erken
kür sürelerine kıyasla daha düúük seviyede
olmaktadır.

Pratikte, maden operatörlerinin yeraltında güvenli
bir úekilde çalıúabilmesi ve üretim yapılan bölge
etrafındaki dolgunun duraylılı÷ını koruyabilmesi
için 28 günlük kür süresi sonunda macun dolgunun
yeterli (TEBD  1,0 MPa) dayanıma sahip olması
istenmektedir (Yumlu, 2001). Bu çalıúmada 28 gün
sonunda istenen basınç dayanımına sadece 5x10
cm boyutlu numuneler kullanılarak hazırlanan
kontrol numunelerinde (TEBD: 1,012  1,0 MPa)
ve YFC ikameli (TEBD: 1,114  1,0 MPa)
numunelerde ulaúılmıútır.
5x10 cm boyutlu numunelerin dayanım
de÷erlerinin 10x20 cm boyutlu numunelerin
dayanım de÷erlerine bölünmesiyle (TEBD5X10/
TEBD10X20) elde edilen k de÷erleri incelendi÷inde
(ùek. 4b), 5x10 cm boyutundaki numunelerin
10x20 cm boyutlu numunelere kıyasla 1,06-1,65
kat daha yüksek dayanım üretti÷i görülmektedir.
Ayrıca iki farklı numune boyutu arasındaki
dayanım farkının 7-14 günlük kür sürelerindefazla,
28-56 günde isedaha az oldu÷u görülmektedir.
Küçük (5x10 cm) numuneler daha düúük nem
içeri÷ine sahip oldu÷u ve daha hızlı kurudu÷u için
erken kür sürelerinde daha yüksek dayanım
kazanımı meydana geldi÷i düúünülmektedir. Buna
karúın büyük (10x20 cm) numunelerin hacminden
dolayı baúlangıçta daha yavaú kurumasından dolayı
7-14 günlük kür sürelerinde dayanım kazanımı
daha az olmakta ve dayanım farkı artmaktadır.

3.2 Numune boyutunun ultrasonik özelliklere etkisi
Mineral katkı malzemelerinin ultrasonik P- dalga
hızı üzerindeki etkisini incelemek için bakır atık
kullanılarak %7 ba÷layıcı oranında sadece Portland
çimentosu (kontrol numunesi) ve Portland
çimentosuna a÷ırlıkça %20 oranında ayrı ayrı YFC
ve P ikame edilerek boy/çap oranı2:1 olan iki farklı
numune boyutunda (10x20 cm ve 5x10 cm)
hazırlanan silindirik macun dolgu numunelerinin
7-56 günlük kür süresi aralı÷ındaki ultrasonik Pdalga hızı sonuçları ùekil 5’de gösterilmektedir.
Macun dolgu örneklerinin ultrasonik P-dalga
hızları numune boyutundan ve karıúım tipinden
ba÷ımsız olarak, kür süresinin artmasıyla paralel
olarak artmıútır. Ba÷layıcı hidratasyonu ile oluúan
C-S-H jelleri atık taneleri arasındaki boúlukların
dolmasını ve macun dolgu örneklerinin sertlik
kazanmasını sa÷lar. Ayrıca dolgu numunesinin
sertlik kazanma geliúimine dolgunun kendi a÷ırlı÷ı
ile konsolide olması (sıkıúması), kuruması ve
bünyesindeki
suyun
buharlaúması
katkıda
bulunabilir (Galaa vd., 2011; Yılmaz, 2013). Tüm
karıúım tiplerinde, küçük boyutlu örnekler, büyük
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boyutlu numunelere kıyasla %6,5’a kadar daha
yüksek ultrasonik P-dalga hızına ulaúmıútır.
ùekil 5’e bakıldı÷ında sadece Portland
çimentosu (kontrol numunesi) ile hazırlanan
macun dolgu numunelerinin ultrasonik P- dalga
hızları erken kür sürelerinde (7-14 gün) YFC ve P
ikameli dolgu örneklerine kıyasla daha yüksek
çıkmıútır. Bunun sebebi, Portland çimentosunun
kimyasal bileúiminden dolayı erken kür sürelerinde
daha hızlı bir hidratasyon süreci geçirmesi ve daha
fazla hidratasyon ürününün meydana gelmesi
olabilir (Yılmaz, 2013). YFC ikameli dolgu
numunelerinin ultrasonik P- dalga hızları 7-56
günlük kür süresi boyunca do÷rusal (düzenli)
olarak artmıú ve ilerleyen kür sürelerinde (28-56
gün) ise kontrol numunelerinin ultrasonik P- dalga
hızlarını
geçmiútir.
Buna
karúın
kontrolnumunelerininhızları
daha
yavaú
seyretmiútir.Türkmen vd. (2010) beton numuneleri
üzerinde yapmıú oldu÷u çalıúma sonucunda benzer
sonuçlar elde etmiútir. Bu durum Portland
çimentosuna ikame edilen puzolanların (YFC vb.)
hidratasyon
ısısını
düúürmesinden
dolayı
hidratasyon sürecinin yavaú fakat artarak devam
etmesi ile açıklanabilir (Demirbo÷a vd., 2004).
Ayrıca YFC ikameli dolgu numunelerinin ilerleyen
kür sürelerinde (28-56 gün) ultrasonik Pdalgasınınkontrol numunelerine kıyasla daha hızlı
geçmesi, YFC’nin puzolanik özelli÷inden dolayı
dolgu numunesi içerisindeki boúlukları doldurması
ve dolgunun sertlik kazanımı ile açıklamak
mümkündür. Perlit ikameli dolgu numunelerinin
ise ultrasonik P- dalga hızları bütün kür sürelerinde
kontrol ve YFC ikameli numunelere göre daha
düúük seyretmiútir. Bunun sebebi olarak perlitin
yüksek hidratasyon sıcaklıklarında puzolanik
aktivite özelli÷ine sahip olması ve daha uzun kür
süresine ihtiyaç duyması gösterilebilir.

3.3 TEBD ile UPV arasındaki iliúki
Literatürde, kaya numuneleri ve çimento içerikli
malzemelerin tek eksenli basınç dayanımı (TEBD)
ile ultrasonik P- dalga hızları (UPV) arasındaki
iliúkiyi belirlemek için bir çok korelasyon (ba÷ıntı)
tasarlanmıú ve ortaya konulmuútur (Demirbo÷a
vd., 2004; Trtnik vd., 2009). Bu çalıúmada, bakır
atık kullanılarak 7-56 günlük kür sürelerinde
büyük
boyutlu
(10x20
cm)
macun
dolgunumunelerinden elde edilen tek eksenli
basınç dayanımı ile ultrasonik P- dalga hızı
sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiú ve ùekil
6’da gösterilmiútir.
Örneklerin basınç dayanımı ile ultrasonik Pdalga hızı arasındaki iliúkiyi belirlemek için
do÷rusal (y=ax±b), logaritmik (y= a± Inx), üstel
(y= aebx), polinom (ax2 ± bx ± c) ve üs (y=axb)
metotları kullanılmıú ve en iyi sonucun do÷rusal
iliúki metoduyla sa÷landı÷ı belirlenmiútir. Ayrıca
iki de÷iúken (TEBD - UPV) arasındaki iliúkinin
önemli (uyumlu) olup olmadı÷ını belirlemek için
Pearson korelasyon katsayısı (r), Microsoft Excel
vasıtasıyla hesaplanmıútır. ùekil 6’ya bakıldı÷ında,
basınç dayanımının artmasıyla birlikte lineer
olarak ultrasonik P- dalga hızı artmıútır ve oldukça
yüksek korelasyon katsayısı (r=0,98) elde
edilmiútir. Sonuç olarak laboratuvar ortamında
hazırlanan numuneler üzerinde yapılan testlere
görebasınç dayanımı ile ultrasonik P- dalga hızı
arasında güçlü bir iliúki oldu÷u belirlenmiútir.

ùekil 6. Tek eksenli basınç dayanımı ile ultrasonik P- dalga
hızı arasındaki iliúki

4 SONUÇLAR
ùekil 5. Numune boyutunun YFC ve P ikameli macun
dolgunun ultrasonik P- dalga hızına etkisi

Bu çalıúmada boy/çap oranı 2:1 olanikifarklı
numune boyutuna (10x20 cm ve 5x10 cm) sahip
silindirik numune kapları kullanılarak sadece
Portland çimentosu (kontrol) ile ve Portland
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çimentosuna ayrı ayrı %20 YFC ve P ikame
edilerek hazırlanan silindirik numunelerin macun
dolgu dayanımına ve ultrasonik P- dalga hızına
etkisi araútırılmıútır. Genel olarak tüm karıúım
tiplerinde kür süresinin artmasıyla basınç dayanımı
ve ultrasonik P- dalga hızı artıú göstermiútir.
Kontrol numunelerinin erken kür sürelerinde (7-14
gün) basınç dayanımıve ultrasonik P- dalga hızı,
yüksek fırın cürufu ve perlit ikameli macun dolgu
numunelerine kıyasla daha yüksek olmasına
ra÷men28-56 günlük kür sürelerinde YFC ikameli
dolgu numunelerinin, kontrol numunelerinin
dayanım de÷erlerini yakalayıp geçti÷i açıkça
görülmektedir. Bununla birlikte P ikameli dolgu
numunelerinin basınç dayanımı ve ultrasonik Pdalga hızları bütün kür sürelerinde kontrol ve YFC
ikameli numunelere göre daha düúük seviyede
seyretmiútir.Genel olarak bütün kür sürelerinde ve
karıúım özelliklerinde küçük boyutlu (5x10 cm)
numunelerin daha yüksek basınç dayanımı (%665) ve ultrasonik P- dalga hızı (%6,5’a kadar)
üretti÷i belirlenmiútir.Ayrıca tek eksenli basınç
dayanımı ile ultrasonik P- dalga hızı arasında
do÷rusal bir iliúki oldu÷u anlaúılmıú ve yüksek
korelasyon katsayısı elde edilmiútir.
Sonuç olarak, YFC ikamesinin hem dolgunun
mekanik performansı üzerinde olumlu etkileri
oldu÷u açıkça tespit edildi÷inden dolayı dolgu
tasarımında kullanımı ile ba÷layıcı maliyetlerinde
azalma sa÷lanacaktır. Ayrıca 5x10 cm boyutlu
numuneler ile hazırlanan macun dolgu dizaynlarına
göre istenen mekanik dayanım için daha az
çimento kullanımının yeterli olaca÷ı görülmüútür.
Ancak daha önce 10x20 cm boyutundaki
numunelerden elde edilen sonuçlara göre dolgu
tasarımı yapılan endüstriyel iúletmelerde dolgunun
performansı farklı boyutlardaki numunelerle
de÷erlendirilirse
yanıltıcı
sonuçlar
ortaya
çıkabilecektir. Bu durumda yeraltında küçük çaplı
göçük vb.bazı sorunlarla karúılaúılacak ve sonuç
olarak hem iú gücü kayıpları hem deüretim
veriminin
azalmasıgibi
iúletmeyi
olumsuz
etkileyebilecek problemler olacaktır. Bu nedenle
emniyetli ve ekonomik bir dolgu uygulaması
açısından numune boyutunun dayanım üzerine
etkisi göz ardı edilmemelidir.
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Ba÷layıcı türünün macun dolgu gözeneklili÷ine etkisi
The effect of binder type on porous structure development of paste backfill
F. Cihangir, B. Erçıkdı, A. Kesimal & H. Deveci
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, Trabzon

Y. Akyol, S. Ocak & M. Kurtuluú
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

ÖZET: Macun dolgu malzemesi, cevher zenginleútirme iúlemleri sonrasında açı÷a çıkan ince boyutlu maden
tesis atıkları, ba÷layıcı madde ve su karıúımından oluúan a÷ırlıkça %75-85 katı oranında macun kıvamında
homojen yapıya sahip bir malzemedir. Macun dolguda yaygın olarak kullanılan yüksek Ca içerikli normal
Portland çimentosu asit ve sülfat etkilerine karúı dayanıksızdır. Macun dolguda sülfürlü mineraller içeren
maden tesis atıkları kullanılması durumunda, yüksek gözenekli yapısı ve nem içeri÷inden dolayı asit ve sülfat
etkileri nedeniyle dayanım ve duraylılık kayıpları meydana gelmektedir. Bu çalıúmada ba÷layıcı dizaynının,
macun dolgu dayanımının yanında gözeneklili÷ine etkisi araútırılmıútır. Ba÷layıcı olarak normal Portland
Çimentosu ve alkali aktive yüksek fırın cürufu çimentosu kullanılmıútır. Ba÷layıcı dizaynına ba÷lı olarak
gözenek çapının küçültülmesi ile birlikte aynı ba÷layıcı oranı için toplam gözenek miktarının yaklaúık %16
oranında azaltılabilece÷i görülmüútür. 
ABSTRACT: Paste backfill (PB) is an engineered mixture of filtered mill tailings, water and binder such as
cement. PB contains 75% to 85% solids by weight having a desired consistency as paste. Calcium rich
binders such as ordinary Portland cement (Cem I 42.5R) commonly used by mine operators in PB is known to
be particularly prone to acid and sulphate attack. Mill tailings can contain sulphide minerals such as pyrite.
When such tailings was used, strength losses and stability problems may occur due to the acid and sulphate
attack stemming from high moisture content and porous structure of PB materials. In the present study, the
effect of binder design on strength development and porous structure of paste backfill materials were studied.
Ordinary Portland cement and alkali activated slag (AAC) were used as binders. Based on the binder type, the
porous diameter was seen to decrease. In addition, total porosity can be reduced by about 16%.
ba÷lı olarak % 3-9 oranında ba÷layıcı madde ve su
karıúımından oluúan, %70-85 oranında nihai katı
oranında ve uygun kıvamda (7.0-8.5 slamp) bir
malzemedir. Dolgu bileúenlerinden her biri, macun
dolgunun kısa ve uzun dönemdeki dayanımını,
duraylılı÷ını,
nakliyesini
ve
boúluklara
yerleútirilmesi gibi iúlenebilirlik özelliklerini
önemli derecede etkilemektedir.
Macun dolguda genellikle normal Portland
çimentosu kullanılmaktadır. Ancak yüksek CaO
içeri÷inden dolayı, sülfürlü mineral içeren tesis
atıkları kullanıldı÷ında, do÷al olarak oluúan asit ve
sülfat etkilerine karúı dayanıksızdır. Bu yüzden
dolgu iúlemlerinde mineral katkılar içeren Portland
kompoze çimentolar kullanılmaktadır. Bu durumda
da dayanım kayıplarının engellenemedi÷i ve
ba÷layıcı miktarlarının artırılması yoluna gidildi÷i
görülmüútür (Erçıkdı vd. 2009a.b-2010).

l GøRøù
Yer altı madencilik çalıúmaları sonucu yeraltında
oluúan boúluklar çimentosuz pasa dolgusu,
çimentolu pasa dolgusu, kaya dolgusu, hidrolik
dolgu
ve
macun
dolgu
malzemeleriyle
doldurularak emniyetli çalıúma ortamları ve
platformları oluúturulmaktadır. Dolgu malzemeleri
aynı zamanda kullanıldıkları bölge ve dizayn
özelliklerine göre tahkimat görevi de üstlenmekte,
böylece zemin hareketlerine de (göçme vb.) engel
olmaktadır. Macun dolgu yöntemiyle flotasyon
atıklarının çok büyük bir kısmının (§%70)
yeraltında depolanması mümkün olmaktadır.
Böylece flotasyon atıkları dolgu malzemesi olarak
de÷erlendirilirken bu atıkların etkili bir úekilde
yönetilmesi de mümkün olmaktadır.
Macun dolgu; cevher zenginleútirme iúlemleri
sonrası ortaya çıkan maden tesis atıkları, amaca
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Bununla birlikte son yıllarda, puzzolanik
mineral maddelerin alkali kimyasallar ile
aktifleútirilerek çimentoya alternatif olarak
kullanılması giderek yaygınlaúmaktadır. Macun
dolguda normal Portland çimentosuna (CEM I
42.5R) alternatif olarak alkali aktive yüksek fırın
cüruflarının (AAS) kullanılması durumunda,
zenginleútirme prosesleri nedeni ile yüksek sülfat
içeren tesis atıklarının kullanıldı÷ı agresif
ortamlarda (DIN 4030) ve kendili÷inden asit ve
sülfat üreten ortamlardaki kimyasal korozyonlara
karúı 5 kata kadar yüksek dayanım sonuçlarının
elde edildi÷i dolgu malzemeleri üretilebilmektedir
(Cihangir, 2012). Bu durumun ba÷layıcı
kimyasından kaynaklanan hidratasyon ürünü yapısı
ve macun dolguda gözenekli yapıya ba÷lı olarak
geliúen asit ve sülfat etkileri olmak üzere iki
nedenden kaynaklandı÷ı düúünülmektedir.
Bu çalıúmada bir maden iúletmesinden alınan
flotasyon tesisi atıklarından de÷iúik ba÷layıcılarla
hazırlanan macun dolgunun dayanımındaki ve
gözenekli yapısındaki kısa dönemdeki de÷iúim
incelenmiútir. Ba÷layıcı olarak normal Portland
çimentosu ile sodyum hidroksit ve sodyum silikat
kullanılarak aktifleútirilen yüksek fırın cürufu
kullanılmıútır. Ba÷layıcı dizaynına ba÷lı olarak
dolgu malzemesinin gözenekli yapısındaki de÷iúim
civalı porozimetre kullanılarak izlenmiútir.
2 DENEYSEL ÇALIùMALAR

oldukça iyi oldu÷u söylenebilir (Landriault, 2001).
Atık malzemenin özgül a÷ırlı÷ı 100 ml’lik
piknometreler kullanılarak ASTM C 128-97 (2002)
standartlarına göre elde edilmiútir (Çizelge 1).

ùekil 1. Atık malzemelerin tane boyut da÷ılımları
Atık malzemenin kimyasal analizi Kanada’da
ACME kimyasal analiz laboratuvarlarında
gerçekleútirilmiútir. Kimyasal analize göre
malzemedeki S-2 (Sülfid Kükürdü) içeri÷inin
oldukça yüksek oldu÷u görülmektedir. Atık
malzemeye ait bazı kimyasal ve fiziksel özellikler
yukarıda Çizelge 1’de verilmiútir.

2.1 Malzeme ve metod
2.1.2 Ba÷layıcı malzemelerin karakterizasyonu
2.1.1 Atık malzemelerin karakterizasyonu
Bu çalıúmada kullanılan atık malzeme, Rize’nin
Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır øúletmeleri’nden
temin edilmiútir. Atık malzeme, flotasyon iúlemine
tutulmuú bakır cevherinin zenginleútirildi÷i cevher
zenginleútirme tesisinde, tikiner çıkıúından
yaklaúık %60 katı oranında alınmıú, daha sonra da
laboratuvarda homojenizasyonu sa÷lanmıútır. Atık
malzemenin tane boyu da÷ılımı analizi, Malvern
Mastersizer Hydro 2000 MU marka tane boyu
da÷ılımı ölçüm cihazı ile gerçekleútirilmiútir.
ùekil 1’de atık malzeme ve yüksek fırın
cürufunun tane boyu da÷ılımları verilmiútir. Atık
malzeme için 20 μm altı malzeme miktarı a÷ırlıkça
%53.70’dir. Buna göre atık malzeme orta boyutlu
atık sınıfına girmektedir (Landriault, 2001;
Kesimal vd., 2010). Dolgu malzemesinin yeraltı
üretim boúluklarına nakliyesi esnasında kıvamını
koruması ve arzu edilen akıúkanlı÷a sahip
olabilmesi için belli oranda suyu bünyesinde
tutmasını sa÷layacak kolloidal yapı için atık
malzemedeki 20 ȝm altı malzeme miktarının
a÷ırlıkça en az %15 olması gerekmektedir.
Atık malzemenin tane boyut da÷ılımının,
üniformluk (Cu) ve e÷rilik katsayılarına (Cc) göre

Bu çalıúmada, ba÷layıcı olarak bir çimento
fabrikasından normal Portland çimentosu (CEM I
42.5R) temin edilmiútir. CEM I 42.5R macun
dolgu malzemelerinin testlerinde kontrol amaçlı
olarak kullanılmıútır. Normal çimentoya alternatif
ba÷layıcı olarak ise alkali aktive yüksek fırın
cürufu (AAS) kullanılmıútır. Yüksek fırın cürufu,
Kardemir demir çelik fabrikasından temin
edilmiútir.
Ba÷layıcı malzemelerin özgül a÷ırlıkları 100
ml’lik piknometreler kullanılarak ASTM C 128-97
(2002) standartlarına göre elde edilmiútir.
Malzemelerin özgül yüzey alanları ise blain
(incelik) testleri ile belirlenmiútir. Ba÷layıcı
malzemelerin kimyasal analizleri de Kanada’da
bulunan
ACME
laboratuvarlarında
gerçekleútirilmiútir.
Ba÷layıcı maddelerin kimyasal, fiziksel ve
mineralojik analizleri Çizelge 2’de verilmiútir.
Çizelge 2’den normal Portland çimentosunun CaO
içeri÷inin yüksek oldu÷u (%62,72) ve dolayısıyla
sülfür içeri÷i yüksek atıklardan hazırlanacak
macun dolguda asit ve sülfat etkilerine karúı
dayanıksız olabilece÷i söylenebilir. Yüksek fırın
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Kimyasalları Ltd. ùti.’den ve NaOH, Merck
Kimyasalları’ndan temin edilmiútir. Aktifleútirme
çalıúmalarında modül oranı NaOH kullanılarak
ayarlanmıútır. Deneysel çalıúmalarda SH granülleri
önce suda çözülmüú, daha sonra "atık malzeme,
yüksek fırın cürufu ve su" karıúım ortamına ilave
edilmiútir. 

cürufunun ise kimyasal özellikleri esas alındı÷ında
asidik karakterli oldu÷u görülmüútür.
Yüksek fırın cüruflarının aktifleútirilmesinde
modül oranı 2.0 (a÷ırlıkça SiO2/Na2O oranı;
Ms=SiO2/Na2O) olan sıvı sodyum silikat (LSS:
Na2O.2SiO2) ve %99.5 saflıkta granüle sodyum
hidroksit (SH-NaOH) kullanılmıútır. LSS, Ege
Çizelge 1.

Atık malzemelerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

Atık malzeme kimyasal bileúim
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
TiO2
Cr2O3
Na2O
K2O
MnO
P2O5
Kızdırma Kaybı
S= (Sülfid Kükürdü)
Toplam Kükürt
Baúlangıç pH de÷eri
Baúlangıç SO4-2 de÷eri (ppm)

De÷er (%)
12.78
4.33
46.32
2.55
2.37
0.09
0.016
0.17
0.25
0.11
0.09
26.20
30.09
34.22
9.17
2500

Fiziksel özellikler
Özgül a÷ırlık
Özgül yüzey (cm2/g)
D10
D30
D50
D60
D90
Cu
Cc

De÷er
3.93
3000
1.757
6.464
17.157
25.478
73.836
14.5
2.88

Çizelge 2. Ba÷layıcı maddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri
Kimyasal bileúim
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO

NPÇ (%)
19.93
5.12
3.13
62.72
2.59

YFC (%)
39,62
11,38
0,68
36,15
5,87

Fiziksel özellikler
Özgül a÷ırlık
Özgül yüzey (cm2/g)
90 μm elek bakiyesi (%)
45 μm elek bakiyesi (%)
32 μm elek bakiyesi (%)

NPÇ
3.16
4170
2.33
7.65

YFC
2.92
4270
3.78
9.17

0.26
0.04
0.28
0.69
0.07

0,98
0,01
0,29
1,19
2,00

Mineralojik bileúim composition
C3S
C2S
C3A
C4AF

59.62
11.71
9.00
8.89

-

0.11

<0,01

Puzolanik indeks (%)
7 gün
28 gün

-

60.3
86.0

TiO2
Cr2O3
Na2O
K2O
MnO
P2O5
Serbest Kireç
Kızdırma Kaybı
SO3

2.96
3.90
2.95

0.20
1.62
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2.2 Macun dolgu malzemelerinin hazırlanması ve
dayanım testleri
Macun dolgu malzemeleri, tesis atıkları, karıúım
suyu, aktivatörler ve ba÷layıcı malzemelerin, 20,8
litre kapasiteli bir mikserde (Univex SRMF20
Stand Model) karıútırılarak homojenleútirilmesiyle
hazırlanmıútır. Karıútırma iúlemi her dizayn için
105 devir/dk’lık dönme hızında 7 dakika süreyle
yapılmıútır.
Macun
dolgu
malzemelerinin
baúlangıç slampları yaklaúık 7.5 inç (190 mm)
slamp olacak úekilde hazırlanmıútır.
Macun dolgu numuneleri %5 ve %7 ba÷layıcı
oranlarında hazırlanmıútır. Aktifleútirilmiú yüksek
fırın cürufunun aktivatör dozajı (Na2O) %8 ve
sodyum silikatın modül oranı (SiO2/Na2O) 1.0
olarak seçilmiútir. Ba÷layıcı oranı, dolgu
dizaynında toplam katı miktarının (ba÷layıcı+atık)
a÷ırlıkça %’sidir. AAS ba÷layıcılarda ba÷layıcı faz
(her bir farklı dizayn için kullanılan malzemeleri
kapsayacak úekilde); cüruf, sodyum silikatın
bileúenleri olan sodyum oksit (Na2O) ve silisyum
dioksit
(SiO2)
ile
sodyum
hidroksit
kombinasyonlarından
oluúmaktadır.
Normal
Portland çimento için ba÷layıcı faz ise, belirli bir

dizayn için dolgu bünyesindeki toplam katının
a÷ırlıkça %’sidir. Dolgu dizaynlarında AAS ve
normal Portland çimento için ba÷layıcı fazları
a÷ırlıkça eúittir (Cihangir vd. 2012). Bu çalıúmada
56 günlük kür süresine kadar macun dolgu
malzemelerinin dayanımları ve 56 gündeki
gözeneklilikleri test edilmiútir.
Macun dolgu
malzemeleri 3 kür süresi için (14-28-56 gün-her bir
kür süresinde 3 adet) tek eksenli basınç dayanım
testleri ve civalı porozimetre testlerine tabii
tutulmuútur. 3 farklı ba÷layıcı tipi ve 2 farklı
ba÷layıcı oranı için 3x2x9=54 adet ve 56 günlük
kür süresinde civalı porozimetre testleri için 1'er
adetten 6 adet olacak úekilde 100x200 mm
boyutlarında toplam 60 numune hazırlanmıútır.
Numuneler sıcaklık ve nem kontrollü kür
dolabında 20 oC ± 0.5 oC kürlenme iúlemine tabi
tutulmuútur (ùekil 2). Macun dolgu örneklerinin
tek eksenli basınç dayanımı testleri, 50 kN
yükleme kapasitesine sahip olan bilgisayar
kontrollü basınç ve deformasyon ölçer ünitesinde
0.5 mm/dk sabit yükleme hızında ASTM C 39
standardında gerçekleútirilmiútir (ùekil 2).
Dayanım kriteri olarak 28 gün sonunda 1 MPa eúik
de÷er olarak alınmıútır.

ùekil 2. Macun dolgu numunelerinin kür dolabında kür iúlemine tabi tutulması
2.3 Gözeneklilik analizleri
Bu çalıúmada macun dolgu numunelerinin
gözeneklilik
analizleri
civalı
porozimetre
(Micromeritics Autopore IV 9410) kullanılarak
ASTM D 4404 (2002) standardına göre
gerçekleútirilmiútir.
Numuneler
deneysel
çalıúmalardan önce a÷ırlıkları sabit oluncaya kadar
etüvde 60 oC’de 36 saat süreyle kurutulmuú ve
nemden etkilenmemesi için desikatöre konularak
so÷utulmuútur. Daha sonra deneye tabi tutulan
numuneler 0.003 ȝm'lik gözeneklere Hg

intrüzyonunu sa÷layacak úekilde 0-414 MPa
(60,000 psi) aralı÷ında hidrostatik basınç altında
deneye tabi tutulmuútur. Deneysel çalıúmalarda Hg
yüzey çekimi 0.485 N/m ve Hg ile numune
yüzeyleri arasındaki kontak açısı 130o olarak
alınmıútır (Yılmaz, 2010 ). Bu çalıúmada gözenek
karakterizasyonu, Uluslararası Kuramsal ve
Uygulamalı Kimya Sınıflaması Birli÷i’nin
(IUPAC, 1972) çimentolu malzemeler için
karakterize etti÷i gözenek boyutu sınıflamasına
göre yapılmıútır. Bu sınıflamada 0.002 ȝm'den
küçük çapa sahip gözenekler mini gözenek, 0.002-
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0.05 ȝm arası çapa sahip gözenekler orta boyutlu
gözenek, 0.05 ȝm'den büyük çapa sahip gözenekler
ise büyük boyutlu gözenek olarak adlandırılmıútır.
MIP testleri orta boyutlu ve büyük boyutlu
gözenekleri ölçebilmektedir.

3’ten ba÷layıcı oranının artması ile birlikte
dayanım kazanımının da arttı÷ı görülmektedir.
Alkali aktive ba÷layıcıların (AAS) 14 günlük kür
süresine kadar çimentoya kıyasla biraz daha düúük
dayanım ürettikleri, fakat 28 günden itibaren
yüksek
dayanım
de÷erlerine
ulaútıkları
görülmektedir. %5 ba÷layıcı oranında 56 gün
sonunda AAS içeren dolgu numunelerinin
dayanımları,
%7
çimento
içeren
dolgu
numunelerinin dayanım de÷erlerinin üzerinde elde
edilmiútir. % 7 AAS içeren ba÷layıcılar ise 56 gün
sonunda çimento numunelerine oranla sodyum
silikat ve sodyum hidroksit aktivatörleri için
sırasıyla 2.95 ve 2.37 kat daha yüksek dayanımlar
üretmiútir.

3 BULGULAR VE TARTIùMA
3.1 Macun dolgu dayanım özellikleri
6 farklı ba÷layıcıya ait macun dolgu numunelerinin
tek eksenli basınç dayanımları ùekil 3’te
verilmiútir. Sadece %7 ba÷layıcı oranlarına sahip
dolgu numunelerinin 28 günde hedeflenen 1.0 MPa
eúik dayanım de÷erini sa÷ladı÷ı görülmüútür. ùekil

ùekil 3. Sodyum silikat (LSS) ve sodyum hidroksit ile hazırlanan numunelerin dayanımları
CEM I 42.5R, SH ve LSS kullanılarak ba÷layıcı
oranının %5’ten %7’ye çıkarıldı÷ı durumda aynı
ba÷layıcı türü için, numune gözeneklerinde
sırasıyla %0.14, %2.06 ve %0.61 oranlarında
azalma gerçekleúti÷i görülmüútür. Bu oranlar
de÷ersel açıdan çok önemli olmamakla birlikte,
ba÷layıcı oranının artırılması durumunda gözenekli
yapının ne oranda ve do÷rultuda de÷iúti÷ini
gösteren önemli göstergelerdir. Ayrıca, bütün
ba÷layıcı tipleri için gözenekli yapıda az da olsa
iyileúme olmasının daha yo÷un ba÷layıcı jel
oluúmasından kaynaklandı÷ı düúünülmektedir.
Ba÷layıcı oranının artırılması orta boyutlu
gözenek miktarını CEM I 42.5R için %3.56
oranında azaltırken, LSS ve NaOH için sırasıyla
%38.66 ve %31.02 oranlarında artırmıútır (Çizelge
3 ve Çizelge 4).

3.1 Macun dolgu numunelerinin gözeneklilik
analizleri
AAS ve CEM I 42.5R kullanılarak hazırlanan
numunelerin 56 günlük kür süresi sonundaki
gözeneklilik analizlerine göre SH ile aktive edilen
cüruf kullanılması durumunda dolgu örneklerinin
gözeneklerinin çimentolu olanlara kıyasla %8.39,
LSS kullanılması durumunda ise %15.46 oranında
azaldı÷ı görülmüútür (ùekil 4). %7 ba÷layıcı
oranında SH kullanıldı÷ı durumda çimento ile
kıyaslandı÷ında gözeneklilik %10.4 azalmıútır.
LSS kullanıldı÷ı durumda ise gözenek miktarı
%15.85 oranında azalmaktadır (ùekil 5).
Macun dolgu tasarımında AAS kullanılması,
numunelerin gözeneklerinin azalmasını ve gözenek
çaplarının küçülmesini sa÷lamıútır.
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ùekil 4. %5 ba÷layıcı oranında NaOH, LSS ve CEM I 42.5R çimento için gözenek da÷ılımları

ùekil 5. %7 ba÷layıcı oranında NaOH, LSS ve CEM I 42.5R çimento için gözenek da÷ılımları
Çizelge 3. %5 ba÷layıcı oranında dolgu numunelerinin gözenek analizleri
Ba÷layıcı kimyası
CEM I 42.5R
LSS-S
NaOH

Orta boyutlu
gözenek (%)
4.21
6.44
5.19

Büyük boyutlu
gözenek (%)
38.75
29.88
34.17

Toplam

gözenek (%)
42.96
36.32
39.36

Kritik gözenek
çapı (μm)
0.83
0.55
0.43

Eúik gözenek
çapı (μm)
2.09
1.62
1.32

Çizelge 4. %7 ba÷layıcı oranında dolgu numunelerinin gözenek analizleri
Ba÷layıcı kimyası
CEM I 42.5R
LSS-S
NaOH

Orta boyutlu
gözenek (%)
4.06
8.93
6.80

Büyük boyutlu
gözenek (%)
38.83
27.22
31.75

Toplam

gözenek (%)
42.90
36.15
38.55
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Kritik gözenek
çapı (μm)
0.68
0.35
0.35

Eúik gözenek
çapı (μm)
1.32
0.84
0.67
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Macun dolguda asit ve sülfat oluúumu,
bünyesindeki pirit minerallerinin gözenekli yapı ve
dolgu bünyesindeki nem nedeniyle bozunmasından
kaynaklanmaktadır (Erçıkdı vd. 2010; Cihangir vd.
2012). Gözenekli yapı ve boúluk özelliklerine ba÷lı
olarak oksidasyon, numunenin dıú çeperlerinden
baúlayarak iç kısımlara do÷ru ilerleyebilmektedir.
ùekil 6'da normal Portland çimentosu içeren 360
günlük kür süresine ait bir macun dolgu
numunesinde (solda) oksidasyonun numunenin iç
kısımlarına do÷ru nasıl ilerledi÷i gösterilmiútir.
Sa÷da ise yine 360 günlük kür süresine sahip AAS
içeren bir numunede ikincil alçıtaúı oluúumu
verilmiútir (Cihangir, 2011). Bu numunede
oksidasyonun numunenin iç kısımlarına do÷ru
ilerleyememesinin, AAS içeren numunelerin
yapılarının daha kompakt olmasından (daha az ve
küçük gözenekli) ve ba÷layıcı ürünün hidratasyonu
ile oluúan jellerin kimyasal özelliklerinden
kaynaklandı÷ı söylenebilir.
Macun dolguda ùekil 6'da özetlenen asit ve
sülfat etkileri nedeniyle uzun dönemde dayanım
kayıpları ve duraylılık problemleri meydana
gelmektedir. Bu durum iú kazalarına ve cevher
seyrelmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla
macun dolguda AAS kullanılması durumunda
gerek dayanım özelliklerinin, gerekse gözenekli
yapının iyileútirilmesi mümkün gözükmektedir.

Çizelge 3 ve Çizelge 4'e göre çimento içeren
macun dolgu numunelerinde orta boyutlu gözenek
miktarındaki artma olurken, AAS içeren
numunelerde orta boyutlu gözenek miktarında
azalma oldu÷u görülmüútür. Bu durumun, erken
kür sürelerinde CEM I 42.5R çimentosunun AAS
türü ba÷layıcılara kıyasla farklı hidratasyon
mekanizması nedeniyle daha erken sürede priz
almaya baúlamasından ve bu ba÷layıcıların farklı
yerleúme
özelliklerine
sahip
olmasından
kaynaklandı÷ı düúünülmektedir. Çimento içeren
malzemelerde hidratasyon mekanizması; çimento
ile suyun birleúmesini takiben ba÷layıcı jellerin
oluúması ve bu jellerin sertleúmesi úeklindedir.
AAS ba÷layıcılarda hidratasyon mekanizması ise;
baúlangıçta mineral ba÷larının kırılarak serbest
iyonların oluúması, sonra bu iyonların birleúmesi
ve yo÷unlaúarak ba÷layıcı jellerin oluúması ve en
sonra da bu jellerin sertleúmesi úeklinde
gerçekleúmesi úeklindedir.
Normal ve basınç altında konsolide macun
dolgu numuneleri için ba÷layıcı oranının
artmasıyla toplam gözenek miktarında az oranda
da olsa azalma ve gözenekli yapıda iyileúme
oldu÷una yönelik, bu çalıúmada elde edilen
bulgulara paralel sonuçların elde edildi÷i
görülmüútür (Yılmaz vd. 2012; Ouellet vd. 2007).

ùekil 6. Normal çimento içeren macun dolgu numunesinde oksidasyonun ilerlemesi (solda), ve AAS içeren
bir numunede oksidasyon nedeniyle oluúan sülfat iyonlarının oluúturdu÷u genleúici ikincil alçıtaúı (sa÷da)
gözenekli yapıyı iyileútirmektedir. Ba÷layıcı
oranındaki artıú, gözenek boyutlarında küçülme ve
toplam gözenek miktarında az oranda da olsa
azalma sa÷lamaktadır.
AAS
türü
ba÷layıcıların
kullanılması
durumunda, macun dolgu jeoteknik özelliklerinin
iyileútirilebilece÷i, dayanımı yüksek ve daha
duraylı dolgu malzemelerinin üretilmesinin
mümkün olaca÷ı görülmektedir.

5 SONUÇLAR
Erken kür sürelerinde çimento içeren numuneler
daha erken ve yüksek dayanım kazanımı
göstermiútir. Ancak ilerleyen kür sürelerinde aynı
ba÷layıcı oranlarındaki AAS numuneleri dayanım
açısından çimento içeren örneklerden yaklaúık 2 ila
3 kata kadar daha yüksek dayanımlar üretmiútir.
Macun dolguda AAS kullanılması, gözenek
miktarını yaklaúık %16 oranında azaltabilmekte ve

211

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

KATKI BELøRTME
Yazarlar, TÜBøTAK’a (112M378 No’lu proje) ve malzeme
desteklerinden dolayı Eti Bakır A.ù’ye, Çayeli Bakır
øúletmeleri’ne, Karçimsa’ya, Aúkale Çimento Trabzon
ùubesi’ne ve Ege Kimyasalları A.ù’ye teúekkür eder.

KAYNAKLAR
ASTM C39, 2002. Standard Test Method for Compressive
Strength of Cylindrical Concrete Specimens, Annual
Book of American Standard of Testing Materials
Standards, 04.02.
ASTM C128-97, 2002. Standard test method for density,
specific gravity, and absorption of fine aggregate. In:
Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.01, ASTM
International, West Conshohocken, PA, 45-52.
ASTM D4404, 2002. Standard test method for determination
of pore volume and pore volume distribution of soil and
rock by mercury intrusion porosimetry. In: Annual Book
of ASTM Standards, Vol. 04-08, ASTM International,
West Consho-hocken, PA, 582–586.
Cihangir, F., 2011. Aktifleútirilmiú Yüksek Fırın Cüruflu
Yeni Nesil Ba÷layıcıların Sülfürlü Atık øçeren Macun
Dolguda Çimentoya Alternatif Olarak Kullanılabilirli÷i
ve Mikroyapı Özellikleri, Doktora Tezi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden
Mühendisli÷i Anabilim Dalı, 207 s.
Cihangir, F., Erçıkdı, B., Kesimal, A., Turan, A., Deveci, H.,
2012. Utilisation of alkali-activated blast furnace slag in
paste backfill of high-sulphide mill tailings: Effect of
binder type and dosage. Minerals Engineering, 30, 33-43.
Erçıkdı, B., Kesimal, A., Cihangir, F., Deveci, H. ve Alp, ø.,
2009a. Cemented Paste Backfill of Sulphide-Rich
Tailings: Importance of Binder Type and Dosage, Cement
and Concrete Composites, 31 (4), 268-274.

Erçıkdı, B., Cihangir, F., Kesimal, A., Deveci, H. ve Alp, ø.,
2009b. Utilization of Industrial Waste Products as
Pozzolanic Material in Cemented Paste Backfill of High
Sulphide Mill Tailings, Journal of Hazardous Materials,
168 (2-3), 848-856.
Erçıkdı, B., Cihangir, F., Kesimal, A., Deveci, H. ve Alp, ø.,
2010. Effect of Natural Pozzolans as Mineral Admixture
on the Performance of Cemented Paste Backfill of
Sulphide-Rich Tailings, Waste Management and
Research, 28 (5), 430-435.
IUPAC, 1972. Manual of symbols and terminology.
Appendix 2, Part 1: Colloid and surface chemistry.
Journal of Pure Applied Chemistry, 31 (1), 578–593.
Kesimal, A., Deveci, H., Alp, ø., Erçıkdı, B. ve Cihangir, F.,
2010, Optimization of Paste Backfill Performance for
Different Ore Types in Cayeli Copper Mine, Karadeniz
Technical University, Mining Engineering Department,
Revolving Fund Project, Trabzon, Turkey, 36 s.
Landriault, D., 2001. Backfilling in Underground Mining, in:
W.A. Hustrulid (Eds.), Underground Mining Methods
Engineering Fundamentals and International Case
Studies, SME, 15 s.
Ouellet, S., Bussière, B., Aubertin, M., Benzaazoua, M.,
2007. Microstructural evolution of cemented paste
backfill: MIP results. Cement and Concrete Research, 37
( 3), 1654–1665.
Yılmaz, E., 2010. Investigating the hydrogeotechnical and
microstructural properties of cemented paste backfill
using the CUAPS apparatus, Doktora Tezi, University du
Québec en Abitibi-Temiscamingue (UQAT), Canada, 432
pp.
Yilmaz, E., Belem, T., Bussière, B., Benzaazoua, M., 2011.
Relationships between microstructural properties and
compressive strength of consolidated and unconsolidated
cemented paste backfills, Cement & Concrete
Composites, 33, 702–715.

212

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani÷i Sempozyumu / ROCKMEC’2014-XIth Regional Rock Mechanics Symposium, Afyonkarahisar , Turkey

ùırnak Kömür Madeni atık úeyl yı÷ınlarının statik analizleri
Static analysis of ùırnak Coal Mine waste shale dumps
Y.ø. Tosun
ùırnak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Böl.73000, Merkez-ùırnak

H. Ceylan
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ønúaat Böl. 32200,
Çünür Isparta

ÖZET: ùırnak kömür madeni atık úeyl yı÷ınları úehrin daha düzlük yerleúme alanının içersinde kalmaktadır.
Çevreye uygun olarak atık seyl yı÷ınlarının tasarımı ve reklamasyonu gerekmektedir. Bu nedenle úu andaki
yı÷ınların jeoteknik özellikleri, statik nitelikleri bu çalıúmada ele alınmaktadır. Katı atık düzenli depolama
sahalarının deprem, sel veya di÷er statik ve dinamik tehlikelere göre kararlılık analizi iúletmede
gerekmektedir. Bu nedenle ùırnak ilinin civarındaki kömür maden atık yı÷ınlarının çevreye duyarlı olarak
de÷erlendirilmesi gerekir. Yı÷ınların neden olabilece÷i potansiyel ve aktif heyelan sahaları incelenmiú, GEO 5
programı ile jeoteknik açıdan irdelemesi ve duraylılık analizleri yapılmıútır. S1, S2, S3 ve S4 no’lu yamaçların
1/1000 ölçekli topo÷rafik haritaları arazi çalıúmalarıyla hazırlanmıú ve yı÷ının yapısal kesitleri çıkarılmıútır.
Yı÷ından alınan zemin örnekleri üzerinde yapılan laboratuar deneyleri ile yamaç molozunun fiziksel ve
mekanik özellikleri; Efektif içsel sürtünme açısı (ĳƍ°) 17°-22.5°, Efektif kohezyonu (cƍ) 0,5-1,8 kg/cm2,
maksimum kuru birim hacim a÷ırlık 1.87-2.05 g/cm3, doygun birim hacim a÷ırlık 1.97-2.24 g/cm3, Tane birim
hacim a÷ırlı÷ı (Ȗs) 2.47-2.60 g/cm3, Permeabilite katsayısı 4x10-4 - 5.5x10-4 cm/s, olarak belirlenmiú ve ayrıca
tane da÷ılım testleri yapılmıútır. Yamaçların hazırlanan kesitlerinde, GEO 5 programında olası deneme kayma
yüzeyleri irdelenmiútir. Yı÷ın malzemenin belirlenen jeoteknik özellikleri de kullanılarak GEO5 programı ile
Fellenius, Spencer, Bishop, Janbu ve Hoek-Bray yöntemleri aracılı÷ı ile güvenlik katsayıları belirlenmiú ve
hesaplanan de÷erlere göre S3 ve S4 no’lu yamaçların duraylı oldukları S1 ve S2 no’lu yamaçların ise duraysız
durumda oldu÷u tespit edilmiútir.
ABSTRACT: Earth movements in the highly populated urban residential areas, can lead to high loss of life
and greatly damage to buildings and other property forms at an important geological risk. For this reason,
active and passive landslide areas should be identified; required measures to be taken of these areas must be
determined by performing geotechnical investigations and stability analyses. Also landslide in making
decisions on land development fields, especially in high-risk areas should not be allowed in urban
construction. For this reason, the various districts of the province of Sirnak, active and potential landslide
areas, mining and geotechnical stability analyses were conducted. The drilling and laboratory geotechnical
engineering properties of materials are determined by experiments. S1, S2, S3 and S4 hillsides to develop
landslide slopes 1/1000 scale topographic maps and geological field studies prepared by processing units on
the map the geological cross-sections were prepared. By laboratory experiments carried out on soil samples
taken from fields of physical and mechanical properties of slope dump; effective angle of internal friction (ĳ
'°) 17° -22.5°, effective cohesion (c') 0,5-1,8 kg/cm2, the maximum dry unit weight 1.87 -2.05 g/cm3 , the
saturated unit weight 1.87-2.24 g/cm3 , dry unit weight, (Ȗs) 2.47-2.60 g / cm3, permeability coefficient of
1x10-4 - 6.5x10-4 cm / s. The particle distributions were determined. Geological sections were prepared,
according to slopes, the geotechnical properties of the material is evaluated by the trial slip surfaces using the
Fellenius, Bishop, and Hoek-Bray methods, Janbu method. The safety factors were determined and calculated
according to the values the S1, S2 slopes were unstable hillsides and for S3and S4 slopes the conditions were
found to show stable close.
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1. GøRøù

Yamaçların, büyük ölçekli topografik haritalar
üzerine jeoloji haritası iúlenmesi bölgedeki ilk
heyelan çalıúmalarından biri olmuútur. Yamaçların
mühendislik özelliklerinin belirlenmesiyle, gelecekte
belediye imar planlarının yapılandırılmasında önemi
ve alanın jeoteknik kriti÷ine dikkat çekilmesi
amaçlanmıútır.
Olası statik zorluklardaki úevlerin stabilitesi
yı÷ınlar için atık depolama kriterleri olarak
incelenmiútir. Yı÷ınların úev stabilitesine etki eden
parametreleri irdelenerek, olası anomal durumlar ve
risk analizleri haritada belirtilmiútir. Kömür atık úeyl
yı÷ınlarının çevreyi tehdit etmeyecek ve iúletmeyi
sıkıntıya
sokmayacak
boyutlarda
inúası
önerilmektedir. Statik malzeme özelliklerinin
karakterizasyonu ve katı atık depolama alanlarının
sismik tasarımı zor bir iútir. Büyük yı÷ın
malzemelerin heterojen olması nedeniyle statik ve
dinamik analizlerin yapılması gerekir. Bu yönde,
ùırnak ili alanı içerisinde, kentin güneyinde ve
merkeze 7 km mesafede olan Kömür maden
oca÷ının atık yı÷ınları (ùekil 1) kent içersinde
de÷erlendirilmektedir.

Kitle hareketlerini tetikleyen baúlıca faktörler
yerçekiminin yanı sıra, kayan malzemenin jeolojisi,
ya÷ıúlar, erozyon, deprem ve bitki örtüsü yoksunlu÷u
olarak
sıralanabilir.
Kayma
tehlikesinin
belirlenmesinde
ve
gelecekte
oluúabilecek
dinamiklerin tahmin edilebilmesinde limit gerilme ve
denge analizleri do÷ru sonuçlar vermektedir (Höek ve
Bray, 1977; Lambe ve Whitman, 1969).
Yo÷un ya÷ıúlar, sismik, yer altı su seviyesinde
yaúanan de÷iúimler, erozyon, iklim, ayrıúma gibi
süreçler, topografyası kritik alanlarda yamaç
kaymalarını tetikleyici do÷al parametreleri oluúturur.
Bu etkiler kayma gerilmesini arttırır veya yamaç
malzemesinin kayma direncini düúürür (Bishop,
1955;
Höek,
1970).
Yamaçlarda
geliúen
kentleúmenin getirdi÷i, konut, ticaret, sosyal
alanların yaratılması ve alt yapı faaliyetleri
gerçekleútirilmesi gibi kentsel kullanımların hayata
geçirilmesi stabiliteyi bozabilmektedir.
Özellikle geliúmekte olan ülkelerde, da÷lık
alanlardaki arazi topolojiye uygun olarak
kullanılmamakta ve yanlıú arazi kullanımı yamaç
kayma olasılı÷ını arttırmaktadır.
Her yıl çok a÷ır yaúam kayıplarına sebep olan,
yarattıkları maddi hasar ise milyonlarca lirayı bulan
yer kaymaları dünyada oldu÷u gibi Türkiye’de de en
^ϯ
önemli jeoteknik tehlikelerden birisidir(Ulusay,
1982; Ulusay, 1989). Ülkede son yıllarda geliúen
^Ϯ
^ϰ
önemli heyelanlar, araútırmacılar (Ulusay, 1982,
Paúamehmeto÷lu,
1989,
Anbalagan,
1992)
tarafından farklı yöntemler ile araútırılmakta ve
^ϭ
jeoteknik karakterleri ve oluúum süreçleri
belirlenmektedir. Benzer jeoteknik úartlara sahip
alanlar için araútırmacıların iki temel teorisi vardır
Ulusay, 1982, Güz 1987). Birisi, heyelanlar,
geçmiúte oldu÷u gibi aynı jeolojik, jeomorfolojik,
hidrojeolojik, iklimsel úartlarda oluúurlar. Bir di÷eri
ise, heyelanların tipleri ve özellikleri de aynı
olacaktır. Bundan dolayı geçmiú heyelanların
mekanizmasını ve özelliklerini bilmek, gelecekte,
komúu bölgelerde veya jeoteknik olarak benzer
alanlarda geliúebilecek heyelanları de÷erlendirmek
için önemli bir temel bilgi oluúturmaktadır. Özellikle
geliúmekte olan ülkelerde, da÷lık alanlardaki arazi
topolojiye uygun olarak kullanılmamakta ve yanlıú
arazi kullanımı heyelan geliúme olasılı÷ını
arttırmaktadır. Bu sebeple, ilgili alanın fiziksel
çevresi, de÷iúimi ve verimlili÷i açısından
sürdürülebilirlik sa÷lanamamaktadır (Bishop, 1955;
ùekil 1. ùırnak øli Kömür Oca÷ı Yı÷ınlarının Uydu
Höek, 1970).
Haritası ve S4 Topografik Haritası 1/1000.
ùırnak ili ve çevresindeki alanların jeolojik
haritası yapılarak, yüzey birimlerin mühendislik
Çalıúma alanı ve çevresindeki 3 km2 lik bir alanın
jeoteknik özellikleri belirlenmiútir (Anonim 2012)
1/1 000 ölçekli mühendislik topografik haritası
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yapılmıú, ayrıca yapılan sondaj ve laboratuar
jeoteknik deneyleri ile malzemelerin mühendislik
özellikleri belirlenmiútir (Anonim c 2011). Yakın
yerleúim birimlerine uygun, dibindeki dereyi ve
göleti do÷aya kazandıracak koúulda yı÷ın
yamaçların tasarımı ve jeoteknik özellikleri
incelenerek duraylılık analizleri farklı yöntemlerle
GEO5 programıyla gerçekleútirilmiútir. Bu proje
kapsamında kentsel kullanıma açılacak olan çalıúma
alanı ve çevresini kapsayan 3 km2’lik alanda 1/1.000
ölçekli mühendislik haritası arazi ve laboratuar
çalıúmaları sonucunda hazırlanmıú ayrıca kutupsal
koordinat sistemi kullanılarak arazi çalıúmalarıyla
her
dört
yamaca
ait
topo÷rafik
harita
oluúturulmuútur.

1'inci derecede olmaktadır. Cizre ve Merkez 2'inci
derece riskli alandadır.(Özmen 1987)

ùekil 2. ùırnak øli Deprem Risk Haritası
Örnek olarak yaúanan civardaki yıkımlı depremler bu
bölgenin de büyük bir risk taúıdı÷ını gösterir.

2. ùIRNAK øLø DEPREM JEOLOJøSø
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi tektonik yapısı ve
stratigrafisi itibariyle jeotermal enerji için gerekli
hazne kaya ve örtü kaya özelliklerine sahip olmasının
yanında, bölgede oluúan fay sistemleri ve özellikle
gerilme çatlakları boyunca yerin derinliklerine kadar
inen sular jeotermal enerji için gerekli akıúkanın
oluúmasını sa÷layabilecek konumdadır. (Altınlı, 1978)
Bölge genelinde kuzey-güney yönlü sıkıúmanın
etkisiyle yer kabu÷u do÷u-batı yönünde bir gerilmeye
tabi olmuú ve oluúan gerilme çatlakları boyunca
astenosferden olivinli bazaltik magma yükselmiútir
(Anonim, 2010).
Diyarbakır-ùanlıurfa-Mardin arasında kalan
Karacada÷
bölgesinde,
Gaziantep
Yavuzeli
yöresinde ve ødil-Cizre yöresinde yüzeye kadar
çıkan bazaltik magma birkaç evre halinde akarak
geniú alanları lav akıntıları altında bırakmıútır.
Batman’ın kuzeyinde oldu÷u gibi, yeryüzüne
ulaúmayan magma birkaç yerde sokulumlar yaparak
sıcak alanlar meydana getirmiútir. Bu durum MTA
Genel Müdürlü÷ü tarafından yapılan, bölgenin
jeolojik haritasında açıkça görülmektedir. ønceleme
alanındaki litostratigrafi birimi yaúlıdan gence
Mardin Volkanitleri (Üst Miyosen), Eski Alüvyon
(Kuvaterner), Yeni Alüvyon (Kuvaterner) ve Yamaç
Molozu
(Kuvaterner)
olarak
ayırtlanmıútır.
Volkanitler, Tüf, aglomera ve andezitik bazaltik
lavlardan oluúmaktadır. ønceleme alanının büyük bir
bölümünü oluúturan spilitik bazalt lavları, çalıúma
alanına kadar yüzeylenme gösterirler.
ùırnak ili 1. Dereceye sınır bir yerleúim
alanındadır, ancak 2. Derece deprem bölgesinde
bulunmaktadır.
Yapılaúmadaki
kusurlar
ve
yetersizlikler ilimizde de görülmektedir. ùekil 2 de
görülece÷i üzere Beytüúúebap ilçesinin deprem
riskine karúılık Uludere Ortaba÷ ilçeleri de risk

3. ZEMøNøN JEOTEKNøK ÖZELLøKLERø
3.1.Arazi Çalıúmaları
ùırnak il merkezinin güneye e÷imli bir topo÷rafya
üzerinde bulundu÷u gözlenmiútir. Arazide genel
olarak kiltaúı ve silt taúından oluúmuú formasyonlar
gözlenmiútir. ùırnak ili merkezinin Germav
Formasyonunda oldu÷u bilinmektedir. Germav
Formasyonu, aúınmaya karúı dayanımsızlı÷ı nedeniyle
hızlı bir úekilde aúınarak, yüksek e÷ime sahip bir
topografya oluúturdu÷undan yer yer heyelan
oluúmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle özetle
ùırnak il merkezi genellikle eski heyelanlar sebebiyle
kumlu, karbonatlı, killi, siltli birimlerin karıúmasından
oluúan örselenmiú Germav Formasyonu üzerinde yer
almaktadır.
Yamaç molozları, derenin güneyinden (ùekil 1)
çalıúma alanı sınırına kadar uzanır. Arazi gözlemleri
ile yamaç molozlarının miyosen kireçtaúlarından
oluútu÷u belirlenmiútir. Kalınlıkları son derece
de÷iúkendir (Anonim d, 2011). Arazide yamaç
e÷iminin azaldı÷ı yerlerde nispeten daha az mostra
verirler.
ønceleme alanında Kömür Ocak atık yı÷ınları
(ùekil 1) güneyine kadar gözlenen yeni alüvyon
birikintilerinin yüzeylenmeleri gri marn úeyldir. Bu
kısım genel olarak siltli toprak ile kaplı olup bazı
kesimleri ise kumlu ve killi zonlardan ibarettir. øl
Özel ødaresi tarafından 35 m' ye kadar yapılan
sondajlarda yeni alüvyonun devam etti÷i
belirlenmiútir. Yamaç Molozları, inceleme alanında
økizce Deresinin güneyine do÷ru, yerleúmiútir. Tane
boyları ince kil ile iri kum arasında de÷iúir.
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ønceleme alanındaki (ùekil 3) heyelanlı bölgelerde
yamaç molozunun ince taneli kısımlarından
örselenmemiú ve örselenmiú örnekler alınmıútır.
3.2. Jeoteknik Özellikler
Örselenmiú örnekler üzerinde yapılan deneylerde dane
da÷ılım e÷rileri, dane birim a÷ırlık ve kıvam limitleri
Yı÷ın alanlarında yüzeylenen zeminlerin jeoteknik elde edilmiútir. Bütün test sonuçları on tekrarlıdır ve
özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan deneylerde testlerin sonucu % 90-95 güvenirlik de÷erindedir.
Türk Standartları 1990-91(TSE, 1987) ve Amerikan
Örselenmemiú örnekler üzerinde ise kesme
Standartları (ASTM 3080) esas alınmıútır. ønceleme kutusu deneyleri yardımı ile örneklere ait efektif
alanındaki yı÷ınların ve burada yapılan sondajların kohezyon (c') ve efektif kayma direnci açısı (ĳ°)'
içeriklerinin gösterimi Tablo 1 de verilmiútir. S1, S2 bulunmuútur.
ve S3 nolu alanların incelemeleri 2013 yılında
Kesme
Kutusu
deneyinde
kullanılan
yapılmıútır (ASTM, 1990).
örselenmemiú zemin örnekleri TS 1900,1901 e göre
alınmıútır.
Ayrıca bu deneylerin yapımı esnasında
malzemenin birim hacim a÷ırlı÷ı, sıkıúma miktarı ve
boúluk oranı belirlenmiútir.
Plastik ve likit limit deneylerinde elde edilen
sonuçlar her bir örnek için Çizelge 1'de verilmiútir.
ùekil 3. S1 ønceleme alanının olası kayma yamaç Leonard(1962)’ın sınıflamasına göre S1 ve S2 no’lu
yı÷ınların içinde oluútu÷u yamaç zemini plastik
kesitleri, kayma temsili yüzeyleri.
de÷il grubundadır, S3 ve S4 no’lu yı÷ınların
oluútu÷u yamaç zemini ise aynı de÷erlendirmeyle az
plastik oldu÷u belirlenmiútir.
Çizelge 1. Yı÷ınların yamaçlarından alınan örnekler üzerinde yapılan jeoteknik testlerden elde edilen sonuçlar.
Boylanma ve derecelenme görülmeyen molozların
kalınlıkları 10-35 cm arasında de÷iúir.

Örnek No
Örneklerin alındı÷ı
Kot (m)
Wopt,%
cƍ(kg/cm2)
ĳƍ
Lı(%)
Pı(%)
Ip (%)
Ȗs g/cm3
Birleútirilmiú Zemin
sınıflaması
Ȗdo÷al g/cm3
Ȗkuru g/cm3
Kum ve çakıllı
Ȗdoygun g/cm3

S1
925

S2
921

S3
933

S4
927

15.9
0,52
22,5
26
19
10
2,40
SP (Kum ve çakıllı)

13,7
0,59
22,5
15
11
9
2,50
SP (Kum ve çakıllı)

10,8
0,63
21
28
18
8
2,40
SP (Kum ve çakıllı)

11,4
0,55
20
17
22
12
2,30
SP (Kum ve çakıllı)

1,82
1,65

1,76
1,61

1,90
1,78

1,70
1.60

2,02

1,84

2,01

1,80

Çizelge 2. Proktor ve permeabilite deney sonuçları
Örnek no
Ȗk max g/cm3
wopt %
Permeabilite (k)
(cm/s)

S11
1,68
15,9
5,63*10-4

S12
1,89
12,9
3,0*10-4

S13
1,93
10,8
5,65*10-4

S21
1,93
19,0
6*10-4

S22
1,67
15,8
3,8*10-4

Zemindeki su içeri÷i, kil oranından önemli ölçüde
etkilenecektir. Zeminin içindeki kil yüzdesine göre
de÷erlendirildi÷inde zemin örnekleri kohezyonsuz
veya az kohezyonlu özellik göstermektedir.
Yı÷ınların bulundu÷u sahalardan alınan örnekler
üzerinde yapılan deneylerle elde edilen tane birim
hacim a÷ırlıkları Çizelge 1’de gösterilmiútir. Tane

S31
2,05
12,3
3,0*10-4

S32
1,98
13,8
3,3*10-4

S41
1,90
13,0
5,62*10-4

S42
1,69
15,9
1,1*10-4

S43
1,88
12,8
4*10-4

boyutuna göre zemin cinslerinin belirlenebilmesi
için, dane da÷ılım deneyi gerçekleútirilmiú ve
sonuçları de÷erlendirilerek birleútirilmiú zemin
sınıflamasındaki adları ve yerleri Çizelge 1’de
verilmiútir.
Zeminin geçirgenli÷ini tespit etmek amacıyla
sabit seviyeli geçirimlilik deney aleti kullanılmıútır.
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Deney sonuçlarının de÷erlendirilmesiyle zeminin
geçirimlilik derecesi tespit edilmiútir (Çizelge 2).
Çizelge 2 incelendi÷inde S1, S2, S3 ve S4 nolu
yamaçların geçirimli zemin sınıfına girdi÷i
görülmektedir.
Yı÷ınlardan alınan zemin örnekleri üzerinde
yapılan Proktor deneyleri sonucunda elde edilen Ȗk
ve wopt de÷erleri Çizelge 2 de verilmiútir. Bu deneyle
birlikte zemindeki optimum su muhtevası ve
maksimum kuru birim hacim a÷ırlık belirlenerek,
yamaçların
stabilite
hesaplamalarında
kullanılmaktadır. Do÷al bir úevin stabilitesini
sıkıútırma parametreleri etkilemez. Çünkü bu
parametreler istenilen úekilde sıkıútırılan zemine ait
parametrelerdir.
Yapay
úevlerde
sıkıútırma
parametreleri do÷rudan kullanılır. Do÷al bir úevde
heyelan tehlikesi varsa, sıkıútırma yapılması
durumunda bu parametreler kullanılarak stabilite
analizleri karúılaútırılır. Heyelan tehlikesine karúı
alınacak önlemlerde úev önüne sıkıútırılmıú dolgu
yapılabilir veya úevde kademeli úev e÷imi
yapılabilir. Aynı zamanda do÷al zemin bir miktar
kazılarak tekrar sıkıútırma parametrelerine göre
sıkıútırılır. Bu durumda stabilite analizlerinde
sıkıútırılmıú zemine ait parametreler kullanılabilir.
Dört ayrı yamacın farklı noktalarından alınan
örneklerin,
kayma
direnci
parametrelerini
belirleyebilmek
için
kesme
kutusu
deneyi
gerçekleútirilmiútir. Yapılan deneyler sonunda cƍ ve ĳƍ
de÷erleri bulunmuútur. Ayrıca ùekil 3 deki
heyelanların güvenlik katsayısı de÷erlerinin GEO5
programında Fellenius, Bishop ve Janbu ya göre
hesaplanması yapılmıútır. Fellenius yöntemi; Bu
metod da kayma yüzeyi dairesel silindiriktir. Kayan
kütle mümkün oldu÷u kadar eúit aralıklarda dilimlere
ayrılır (Görög ve Török , 2006, Görög ve Török ,
2007).
Dilimler arası kuvvetlerin aynı do÷rultuda fakat
zıt yönde ve birbirine eúit oldu÷u kabul edilirse,
bunlar analizde hesaba girmezler. Geride sadece
dilim a÷ırlı÷ı, zemin reaksiyonu, kohezyon,
sürtünme mukavemeti ve varsa, sızıntı kuvvetleri ile
dilim dengededir. Kısmen suya doygun zeminlerde
drenajsız koúullarda yapılan dayanım testleriyle
tayin edilen kırılma zarfı bir noktadan sonra normal
gerilim eksenine paralel olmaz ve zemin hem
kohezyonlu hem de içsel sürtünmeli olarak davranır.
Toplam gerilim analiz yöntemi, bu koúuluda
kapsayacak úekilde ve kayan kütle belirli sayıda
düúey dilimlere ayrılarak stabilitenin incelenmesidir.
Bishop metodu; Bütün stabilite problemlerinde
oldu÷u gibi baúlangıç kayması bir dairesel úev olarak
alınmakta ve úev limit dengedeymiú gibi kabul
edilerek denge denklemleri çıkartılmaktadır. Toplam
gerilme yerine efektif gerilmelerle analiz

yapılmaktadır. Bu metot Taylor ve Fellenius’un
getirdi÷i metotlardan daha ileridir (Anonim a,2013,
Anonim, b 2009). Janbu Metodu; Bu yöntem
dairesel olsun olmasın her tipteki kayma yüzeyi için
kullanılabilir (Vaneckova vd., 2011, Pruska 2009).
ùev stabilite analizlerinde homojen yarma ve
dolgularda meydan gelen dairesel kaymalarla,
dairesel olmayan daha genel tipteki kaymaların
stabilite analizleri için dilimler arası kuvvetleri de
göz önüne alan bir metottur (Pruska 2009,
Anbalagen, 1992).
Herhangi bir úevdeki zeminin, çok zayıf kaya
kütlesinin veya pasa malzemesinin özellikleri úev
boyunca
çok
sık
olarak
de÷iúkenlik
gösterebilmektedir. Zemin-kayaç dokuna÷ı gibi
zayıf yapısal bir özellik ve düúük makaslama
dayanımlı düzlemsel seviyelerin varlı÷ı halinde
dairesel
kayma
analiz
yöntemlerinin
uygulanabilirli÷i ortadan kalkmaktadır (Hutchinson,
1995, Dramis 1989, Hoek, 2013). Bu tür koúullarla
kaymalar; dairesel olmayan veya úev tepesine yakın
kesimlerde dairesel olarak baúlayan derinlerde
düzlemsel olarak devam eden yüzeyler boyunca
geliúmektedir (Hoek 2013).
3.2. Yamaç Haritalarının Alımı- ùev Analizleri
Jeoteknik
verilerin
de÷erlendirilebilmesi
için
yamaçların 1/1000 ölçekli topo÷rafik haritaları arazi
çalıúmalarıyla hazırlanmıútır. Harita yapımında
kutupsal koordinat sistemi esas alınmıú ve Topcon
GTS 702 elektronik aleti kullanılmıútır. Yükseklikler
900 m kotlu tepedeki nirengi noktasına göre
verilmiútir. ønceleme alanındaki söz konusu 4 yamaç
için hazırlanan topo÷rafik haritalar ùekil 1 de
verilmiútir. Bu 4 yamaçta, duraylılık açısından aktif ve
potansiyel alanlar, arazide yı÷ın üzerinde yapılan
yüzey çalıúmaları sonucunda çıkarılmıútır.
Yapılan çalıúmalara göre yı÷ınların duraysız
geliúti÷i bölgeler ve çevresindeki göreceli
hareketlerin gözlendi÷i alanlar aktif yı÷ın sahası
olarak belirlenmiútir. Göreceli hareketler yüzeydeki
gerilme çatlaklarından yararlanılarak belirlenmiútir.
Potansiyel kayma alanları ise söz konusu aktif
sahaların çevresindeki gerilme
çatlaklarının
bulundu÷u ancak göreceli hareketlerin úu an
gözlenemedi÷i alanlara karúılık gelmektedir.
ønceleme alanında 4 ayrı yamaçtan alınan topo÷rafik
kesitler üzerine dolgu yüzeyleri iúaretlenerek dolgu
kesitleri hazırlanmıútır.
Yamaçlara ait güvenlik katsayıları limit denge
prensibine göre çizilen de÷iúik kayma yüzeyleri için
Bishop, Janbu ve Fellenius yöntemleri ile dairesel
kayma diyagramları GEO5 programı kullanılmıútır.
Güvenlik katsayıları sınırlamalarında TS 8853 (TSE,
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1991) esas alınmıútır. Yapılan laboratuar
deneylerinde cƍ ve ĳƍ efektif ve maksimum direnç
parametrelerine göre bulunmuútur. Arazide görülen
gerilme çatlaklarında zaman içerisinde hareketlerin
meydana geldi÷i bilinmektedir. Bu durumda kayma
yüzeylerindeki içsel parametrelerin laboratuarlarda
bulunanlardan daha küçük çıkaca÷ı baúka deyiúle
kalıcı de÷erlere daha yakın olaca÷ı açıktır. Bu
açıdan sınır güvenlik katsayısı olarak 1.5 de÷eri
alınmıútır.
3.3. S4 Nolu Yı÷ın- Yamaç Analizi

ùekil 5. S4 ønceleme alanının yamaç kesiti GEO5 ve
duyarlılık analizi. Kahve: øri úeyl, Gri: ønce ùeyl Kil Pembe:
Kil alüvyon zemin

S4 nolu yı÷ında ya÷ıúlar sonrasında yamaçta küçük
boyutlu
hareketlerin
oldu÷u
yapılan
arazi
çalıúmalarında gözlenmiútir. S4 no’lu yı÷ının geliúti÷i
yamaç, yamaç molozu ile kaplıdır (ùekil 4) . S4 nolu
yı÷ının tepe ve topuk noktası arasındaki maksimum
kot farkı 45 m, Yamacın maksimum yüksekli÷i 75 m,
Yamaç yüzeyi e÷im açısı ise 28° dir.
øl özel ødare tarafından gerçekleútirilen
sondajlardan elde dilen bilgiye göre yamaç molozu
kalınlı÷ı 11-20 m de÷iúmektedir. Yapılan
incelemelerde S2 nolu yı÷ının bulundu÷u yamaçta
yer altı su seviyesi 35 m tabanda gözlenmiútir. S2
nolu yı÷ındaki yamaçta yapılan duraylılık
hesaplamalarında cƍ= 0,9 kg/cm2, ĳƍ=22° , Ȗdo÷al =
1.97 g/cm3 ve Ȗkuru= 2.27 g/cm3 de÷erleri
kullanılmıútır. Ȗkuru ve Ȗdo÷al a göre ayrı ayrı
hesaplanan olası kayma yüzeylerine ait güvenlik
katsayısı de÷erleri ùekil 5’ de görülmektedir. HoekBray’ a göre güvenlik katsayısı de÷eri ise 1.5 olarak
belirlenmiútir. ùekil 5 incelendi÷inde sınır güvenlik
katsayısı 1.5 olarak alındı÷ı için Poligon 1 ve
Poligon 2 nolu kayma yüzeylerinin duraysız
oldukları kolayca görülebilmektedir. 3 ve 4 nolu
kayma yüzeyleri ise Ȗkuru ya göre yapıldı÷ında sınır
de÷erlerin üzerinde duraylı oldu÷u, Ȗdo÷al a göre
incelendi÷inde ise duraylı oldu÷u görülmektedir.

ùekil 4. S4 ønceleme alanının yamaç kesiti.

Arazi çalıúmaları boyunca bu yamaçta yapılan
gözlemlerde su akıúı dere kenarında meydana gelen
malzemeyi alıp götürdü÷ü ve ya÷ıú sonrası da ufak
kopmaların,
akmaların
meydana
geldi÷i
gözlenmiútir. Yamaca ait duraylılık risk haritası ve
GEO5 programı ve risk kesiti ile hesaplamaların
yapıldı÷ı yüzeyler ùekil 6’te verilmiútir. Buna göre
yı÷ının dere kenarı civarında küçük boyutlu kayma
riski oldu÷u görülmektedir.

ùekil 6. S4 ønceleme alanının GEO5 ve duraylılık risk
haritası, 1.5 Emniyet faktörü Duraylılık Sınırı.

4. SONUÇLAR
ùırnak kentsel alan sınırına yakın bölgede yer alan
Kömür Oca÷ı Atık yı÷ınları 4 ayrı birimindeki
yamaçların duraylılıkları ve yamaçlardan alınan zemin
örneklerinin jeoteknik özellikleri arazi çalıúmaları ve
laboratuar deneyleriyle araútırılmıútır. Yamaca ait
stabilite risk haritası ve GEO5 programı risk kesiti ile
hesaplamalar irdelenmiútir.
Zemin örnekleri üzerinde gerçekleútirilen
laboratuar deneyleri sonucunda yamaç zemin
malzemesinin geçirimli oldu÷u, kohezyon de÷erinin
0.3 - 2.2 kg/cm2, içsel sürtünme açısının 17.5 – 22.4o
arasında de÷iúti÷i, birleútirilmiú zemin sınıflamasına
göre yamaç malzemesinin genelde SP, SW ve SC
grubu zeminlerden oluútu÷u belirlenmiútir. Bu
bilgiler
ıúı÷ında
gerçekleútirilen
duraylılık
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analizlerinden, S3 ve S4 nolu yamaçların stabil
oldu÷u, S1 ve S2 nolu yamaçların ise stabil olmadı÷ı
sonucuna varılmıútır.
Yapılan arazi incelemeleri sonucunda özellikle
mayıs ve haziran aylarında karların erimesiyle tepe
de görülen debi artıúının yamaçların topu÷unda
úiddetli erozyon oluúturdu÷u ve bu etkiyle yamaç
duraylılı÷ına olumsuz etki yaptı÷ı belirlenmiútir. S1,
S2 ve S3 nolu yamaçlarda etkili olan bu durumun
önüne geçilebilmesi için topu÷a akarsuyun
taúıyamayaca÷ı boyutlarda kaya malzemesinin
yı÷ılması veya derenin ıslah edilmesi gerekmektedir.
ùırnak Kenti ve çevresi, Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritasına göre birinci derecede tehlikeli
bölge içerisinde yer almaktadır. Bu bölge Güney
Do÷u Anadolu Fayı etki alanında kaldı÷ı için yörede
sık depremler meydana gelmekte ve bu depremlere
ba÷lı olarak da bazı tektonik hareketler
oluúmaktadır. Bu hareketler neticesinde de
yamaçların duraylılı÷ı tehlikeye girmektedir. Bu
sebeple kentsel kullanıma açılacak yı÷ma
yamaçların stabilitelerinin araútırılması gere÷i
vardır.
Bitkiler, ya÷ıú sularının kitle içine süzülmesini
kolaylaútırmakta ve yüzeysel akıúı yavaúlatmakta ve
azaltmaktadır. Bu ise kütlelerin erozyona
u÷ramasına engel olmaktadır. Kökleri derine ulaúan
bitkilerin kökleri mekanik olarak kitlelerin dengesini
artırır. Ayrıca yer altı sularını absorbe ederek
kütlelerin kurumasına sebep olurlar bir baúka deyiúle
kayaçların su içeri÷ini azaltırlar. Çalıúma alanının
bitki örtüsünden yoksun olması duraylılık açısından
olumlu
olan
bu
etkilerden
faydalanmayı
engellemekte ve dolayısıyla yamaçları dengede tutan
tutucu kuvvetlerde azaltma olmaktadır. Bu sebeple
bitki örtüsü bakımından zenginleútirilmesi yı÷ının
stabilitesinde önemli bir parametredir. Ancak
derinli÷i 30 m ye varan kayma yüzeyleri için bitki
örtüsünün duraylılı÷a etkisi minimal olacaktır.
Ayrıúma kayaçların büyük ölçüde de÷iúikli÷e
u÷ramasına, taneler arasındaki ba÷ın zayıflamasına
ve tamamen yok olmasına neden olmaktadır.
Çalıúma alanında ayrıúma sonucu zayıflayan
kayaçlar kolayca erozyona u÷ramakta yamaç ve
úevlerin
e÷im
açıları
ile
yüksekliklerini
de÷iútirmektedir. Çalıúma alanındaki kayaçlarda
görülen ayrıúma da duraylılık problemlerine
olumsuz katkı sunmaktadır.
Çalıúma alanında gerçekleútirilen jeoteknik analiz
neticesinde, gelecekte çok büyük boyutlu yı÷ınlar
için tehlike de÷erlendirilmeli ve sahaya uygun
reklamasyon yöntemleri belirlenmelidir. Ayrıca
çalıúma alanının proje kapsamında kentsel kullanıma
açılacak olması sebebiyle de bölgede duraysızlı÷ı

önleyici yöntemler araútırılması ve geliútirilmesi ayrı
bir önem arz etmektedir.
SEMBOLLER
Efektif Kohezyon
c' kg/cm2 :
Kohezyon
c kg/cm2 :
Efektif içsel sürtünme açısı
ĭ'Ƞ :
ĭȠ :
øçsel sürtünme açısı
Kesme gerilmesi
Ĳ kg/cm2 :
Normal gerilme
ı kg/cm2 :
Ip :
Plastisite indeksi
Likit limit
Ll :
Plastik limit
Pl :
Optimum su muhtevası
Wopt :
Ȗdo÷al g/cm3: Do÷al birim hacim a÷ırlık
Ȗdoygun g/cm3: Doygun birim hacim a÷ırlık
Kuru birim hacim a÷ırlık
Ȗkuru g/cm3:
Ȗkmax g/cm3: Maksimum kuru birim hacim a÷ırlık
Tane birim hacim a÷ırlık
Ȗs g/cm3:
k:
Permeabilite katsayısı
S1,S2,S3,S4: 1, 2, 3, 4 nolu yı÷ınlar
S11 :
1 nolu yı÷ının 1 nolu bölgesinden
alınan örnek
SP :
Birleútirilmiú zemin sınıflamasında;
kötü derecelenmiú kum, çakıllı kum, ince malzeme
çok az veya hiç yok
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ùırnak Kömür Madeni atık úeyl yı÷ın tasarımı ve GEO5 FEM stabilite
risk de÷erlendirme
Reclamation design of ùırnak Coal Mine waste shale dumps- GEO5 FEM stability
risk assessment
Y.ø. Tosun
ùırnak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Böl.73000, Merkez-ùırnak

H. Cevizci
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakütesi, Maden Müh. Böl. 32200, Çünür Isparta

ÖZET: Yı÷ınların GEO 5 FEM programı ile sınır a÷ modellemesi ve stabilite analizleri yapılmıútır. S1, S2, S3
ve S4 no’lu heyelanların geliúti÷i yamaçların 1/1000 ölçekli topo÷rafik haritaları arazi çalıúmalarıyla
hazırlanmıú ve yı÷ının yapısal kesitleri çıkarılmıútır. Yı÷ından alınan zemin örnekleri üzerinde yapılan
laboratuar deneyleri ile yamaç molozunun fiziksel ve mekanik özellikleri; Efektif içsel sürtünme açısı (ĳƍ°)
17°-22.5°, efektif kohezyonu (cƍ) 0,5-1,8 kg/cm2, maksimum kuru birim hacim a÷ırlık 1.87-2.25 g/cm3,
doygun birim hacim a÷ırlık 1.78-2.43 g/cm3, do÷al birim hacim a÷ırlık 1.9-2.35 g/cm3, kuru birim hacim
a÷ırlık 1.97-2.40 g/cm3, tane birim hacim a÷ırlı÷ı (Ȗs) 2.47-2.60 g/cm3, permeabilite katsayısı 1x10-4 - 6.5x104
cm/s, olarak belirlenmiú ve ayrıca tane da÷ılım testleri yapılmıútır. Yamaçların hazırlanan kesitlerinde, GEO
5 FEM programında olası kritik gerilme yüzeyleri irdelenmiútir. Yamaç kaymasını engelleyen kaya dolgusu
topuk tasarımları yapılmıútır. Yı÷ın malzemenin belirlenen jeoteknik özellikleri de kullanılarak GEO5 FEM
ve stabilite programı aracılı÷ı ile güvenlik katsayıları belirlenmiú ve hesaplanan de÷erlere göre S3 ve S4 no’lu
yamaçların stabil oldukları S1 ve S2 no’lu yamacın ise stabil olmadı÷ı tespit edilmiútir. Kalker topuk kaya
dolguları ile GEO5 FEM programı aracılı÷ı ile stabilitenin sa÷landı÷ı belirlenmiútir.
ABSTRACT: In Sirnak, for mining landfills geotechnical stability analyses were conducted by GEO5 FEM.
An area of near 7 km2 study area and the surrounding area has been 1/1.000 scale engineering geological map,
as well as the drilling and laboratory geotechnical engineering properties of materials are determined by
experiments. S1, S2, S3 and S4 hillsides to develop landslide slopes 1/1000 scale topographic maps and
geological field studies prepared by processing units on the map the geological cross-sections were prepared.
By laboratory experiments carried out on soil samples taken from fields of physical and mechanical properties
of slope debris; effective angle of internal friction (ĳ '°) 17° -22.5°, effective cohesion (c') 0,5-1,8 kg/cm2, the
maximum dry unit weight 1.87 -2.25 g/cm3 1.78-2.43 g/cm3 saturated unit weight, unit weight 1.9-2.35 g/cm3
1.97-2.40 g/cm3, unit weight (Ȗs) 2.47-2.60 g / cm3, permeability coefficient of 1x10-4 - 6.5x10-4 cm / s, the
particle distribution were determined and also tested. Geological sections prepared slopes, the geostatic
properties of the material were determined by the trial slip surfaces. Rock fill pillar design were made and
calculated according to the values via the S3 and S4 are stable hillsides, S1, S2 have been found that to close
the unstable slope. Stability was performed by limestone pillar rock fills on hazardous dumps.

1. GøRøù
Erozyon, iklim, ayrıúma deprem gibi do÷al
parametreler kayma gerilmesini arttırır ve yamaç
malzemesinin kayma direncini düúürür. Yamaçlarda
geliúen kentleúmenin getirdi÷i, konut, ticaret, sosyal
alanların yaratılması ve alt yapı faaliyetlerinin

gerçekleútirilmesi risklidir (Höek ve Bray, 1977;
Lambe ve Whitman, 1969). Kayma tehlikesinin
belirlenmesinde
ve
gelecekte
oluúabilecek
dinamiklerin tahmin edilebilmesinde toplam gerilme
ve denge analizleri do÷ru sonuçlar vermektedir
(Bishop, 1955; Höek, 1970).
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Her yıl çok a÷ır yaúam kayıplarına sebep olan,
yarattıkları maddi hasar ise milyonlarca lirayı bulan
yer kaymaları dünyada oldu÷u gibi Türkiye’de de en
önemli jeoteknik tehlikelerden birisidir (Ulusay,
1982; Ulusay, 1989). Ülkede son yıllarda geliúen
önemli heyelanlar, araútırmacılar (Ulusay, 1982,
Paúamehmeto÷lu, 1989) tarafından farklı yöntemler
ile araútırılmakta ve jeoteknik karakterleri ve oluúum
süreçleri belirlenmektedir. Benzer jeoteknik úartlara
sahip alanlar için araútırmacıların iki temel teorisi
vardır (Ulusay, 1982, Güz 1987). Birisi, yer kayma
dinamikleri, geçmiúte oldu÷u gibi aynı jeolojik,
jeomorfolojik, hidrojeolojik, iklimsel úartlarda
oluúurlar. Bir di÷eri ise, yamaç kayma tipleri ve
özellikleri de benzer olacaktır. Bundan dolayı
geçmiú heyelanların mekanizmasını ve özelliklerini
bilmek, gelecekte, komúu bölgelerde veya jeoteknik
olarak benzer alanlarda geliúebilecek heyelanları
de÷erlendirmek için önemli bir temel bilgi
oluúturmaktadır. Yer altı suyunun etkisi, zeminin
kesilme de÷iúimi ve yer dinamikleri heyelana neden
olmaktadır (Bishop, 1955; Höek, 1970).
ùırnak ili ve çevresindeki alanların jeolojik
haritası yapılarak, yüzey birimlerin mühendislik
jeoteknik özellikleri belirlenmiútir (Anonim,2012).
Yamaçların
mühendislik
özelliklerinin
belirlenmesiyle, gelecekte belediye imar planlarının
yapılandırılmasında önemi ve alanın jeoteknik
kriti÷ine dikkat çekilmesi amaçlanmıútır.
Yı÷ınların
úev
stabilitesine
etki
eden
parametreleri irdelenerek, olası emniyetsiz ve riskli
bölge haritada belirtilmiútir. Kömür atık úeyl
yı÷ınlarının çevreyi tehdit etmeyecek ve iúletmeyi
sıkıntıya
sokmayacak
boyutlarda
inúası
önerilmektedir. Statik malzeme özelliklerinin
karakterizasyonu ve katı atık depolama alanlarının
sismik tasarımı zor bir iútir. Büyük yı÷ın
malzemelerin heterojen olması nedeniyle statik ve
dinamik analizlerin yapılması gerekir. Bu yönde,
ùırnak ili alanı içerisinde, kentin güneyinde ve
merkeze 7 km mesafede olan Kömür maden
oca÷ının atık yı÷ınları (ùekil 1a,b,c) kent içersinde
de÷erlendirilmektedir. Çalıúma alanı ve çevresindeki
3 km2 lik bir alanın 1/1.000 ölçekli mühendislik
haritası yapılmıú, ayrıca yapılan sondaj ve laboratuar
jeoteknik deneyleri ile malzemelerin mühendislik
özellikleri belirlenmiútir. Yakın yerleúim birimlerine
uygun, dibindeki dereyi ve göleti do÷aya
kazandıracak koúulda yı÷ın yamaçların tasarımı ve
jeoteknik özellikleri incelenerek duraylılık analizleri
farklı yöntemlerle GEO5 FEM programıyla
gerçekleútirilmiútir (Anonim, a 2009, Anonim, b
2013). Bu proje kapsamında kentsel kullanıma
açılacak olan çalıúma alanı ve çevresini kapsayan 3
km2’lik alanda 1/1 000 ölçekli mühendislik haritası

arazi ve laboratuar çalıúmaları sonucunda
hazırlanmıú ayrıca kutupsal koordinat sistemi
kullanılarak arazi çalıúmalarıyla her dört yamaca ait
topo÷rafik harita oluúturulmuútur.

^ϯ
^Ϯ

^ϰ

^ϭ

ùekil 1. ùırnak øli Kömür Oca÷ı Yı÷ınlarının Uydu Haritası
1/5000.

2. ùIRNAK øLø DEPREM JEOLOJøSø
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi tektonik yapısı ve
stratigrafisi itibariyle jeotermal enerji için gerekli
hazne kaya ve örtü kaya özelliklerine sahip
olmasının yanında, bölgede oluúan fay sistemleri ve
özellikle gerilme çatlakları boyunca yerin
derinliklerine kadar inen sular jeotermal enerji için
gerekli akıúkanın oluúmasını sa÷layabilecek
konumdadır. Bölge genelinde kuzey-güney yönlü
sıkıúmanın etkisiyle yer kabu÷u do÷u-batı yönünde
bir gerilmeye tabi olmuú ve oluúan gerilme çatlakları
boyunca astenosferden olivinli bazaltik magma
yükselmiútir (Anonim, c 2011, Altınlı, 1978).
Diyarbakır-ùanlıurfa-Mardin arasında kalan
Karacada÷
bölgesinde,
Gaziantep
Yavuzeli
yöresinde ve ødil-Cizre yöresinde yüzeye kadar
çıkan bazaltik magma birkaç evre halinde akarak
geniú alanları lav akıntıları altında bırakmıútır.
Batman’ın kuzeyinde oldu÷u gibi, yeryüzüne
ulaúmayan magma birkaç yerde sokulumlar yaparak
sıcak alanlar meydana getirmiútir. Bu durum MTA
Genel Müdürlü÷ü tarafından yapılan, bölgenin
jeolojik haritasında açıkça görülmektedir. ønceleme
alanındaki litostratigrafi birimi yaúlıdan gence
Mardin Volkanitleri (Üst Miyosen), Eski Alüvyon
(Kuvaterner), Yeni Alüvyon (Kuvaterner) ve Yamaç
Molozu
(Kuvaterner)
olarak
ayırtlanmıútır.
Volkanitleri, Tüf, aglomera ve andezitik bazaltik
lavlardan oluúmaktadır. ønceleme alanının büyük bir
bölümünü oluúturan spilitik bazalt lavları, çalıúma
alanında kadar yüzeylenme gösterirler.
ùırnak ili 1. Dereceye sınır bir yerleúim
alanındadır, ancak 2. Derece deprem bölgesinde
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bulunmaktadır.
Yapılaúmadaki
kusurlar
ve
yetersizlikler ilimizde de görülmektedir. Bu
çalıúmada deprem yükü 0.2w olarak tasarımlara etki
ettirilmiútir.
Örnek olarak yaúanan civardaki yıkımlı
depremler bu bölgenin de büyük bir risk taúıdı÷ını
gösterir.

bazı kesimleri ise kumlu ve killi zonlardan ibarettir.
øl Özel ødaresi tarafından 35 m' ye kadar yapılan
sondajlarda yeni alüvyonun devam etti÷i
belirlenmiútir (Anonim d, 2012). Yamaç Molozları,
inceleme alanında derenin güneyine do÷ru,
yerleúmiútir. Tane boyları ince kil ile iri kum
arasında de÷iúir. Boylanma ve derecelenme
görülmeyen molozların kalınlıkları 10-35 cm
arasında de÷iúir.

3. ZEMøNøN JEOTEKNøK ÖZELLøKLERø
3.2. Jeoteknik Özellikler
3.1.Arazi Çalıúmaları
ùırnak il merkezinin güneye e÷imli bir topo÷rafya
üzerinde bulundu÷u gözlenmiútir. Arazide genel
olarak kiltaúı ve silt taúından oluúmuú formasyonlar
gözlenmiútir. ùırnak ili merkezinin Germav
Formasyonunda oldu÷u bilinmektedir. Germav
Formasyonu, aúınmaya karúı dayanımsızlı÷ı
nedeniyle hızlı bir úekilde aúınarak, yüksek e÷ime
sahip bir topografya oluúturdu÷undan yer yer
heyelan oluúmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle
özetle ùırnak il merkezi genellikle eski heyelanlar
sebebiyle kumlu, karbonatlı, killi, siltli birimlerin
karıúmasından
oluúan
örselenmiú
Germav
Formasyonu üzerinde yer almaktadır.
Yamaç molozları, derenin güneyinden (ùekil 1)
çalıúma alanı sınırına kadar uzanır. Arazi gözlemleri
ile yamaç molozlarının miyosen kireçtaúlarından
oluútu÷u belirlenmiútir. Kalınlıkları son derece
de÷iúkendir. Arazide yamaç e÷iminin azaldı÷ı
yerlerde nispeten daha az mostra verirler.
ønceleme alanında Kömür Ocak atık yı÷ınları
(ùekil 1) güneyine kadar gözlenen yeni alüvyon
birikintilerinin yüzeyle meleri gri marn úeyldir. Bu
kısım genel olarak alüvyon siltli toprak ile kaplı olup

Yı÷ın alanlarında yüzeylenen zeminlerin jeoteknik
özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan deneylerde
Türk Standartları (TS 1900) (TSE, 1987).ve
Amerikan Standartları (ASTM 3080) (ASTM, 1990)
esas alınmıútır. ønceleme alanındaki yı÷ınların ve
burada yapılan sondajların içeriklerinin gösterimi
Çizelge 1 de verilmiútir. Örselenmemiú örnekler
üzerinde ise kesme kutusu deneyleri yardımı ile
örneklere ait efektif kohezyon (c') ve efektif kayma
direnci açısı (ĳ°)' bulunmuútur.
Kesme
Kutusu
deneyinde
kullanılan
örselenmemiú zemin örnekleri TS 1901'e (TSE,
1987) göre alınmıútır.
Ayrıca bu deneylerin yapımı esnasında
malzemenin birim hacim a÷ırlı÷ı, sıkıúma miktarı ve
boúluk oranı belirlenmiútir.
Plastik ve likit limit deneylerinde elde edilen
sonuçlar her bir örnek için Çizelge 1'de verilmiútir.
S1 ve S2 no’lu yı÷ınların içinde oluútu÷u yamaç
zemini plastik de÷ildir. S3 ve S4 no’lu yı÷ınların
oluútu÷u yamaç zemini ise aynı de÷erlendirmeyle az
plastik oldu÷u belirlenmiútir.

Çizelge 1. Yı÷ınların yamaçlarından alınan örnekler üzerinde yapılan jeoteknik testlerden elde edilen sonuçlar.
Örnek No
øri
ùeyl ønce ùeyl Dolgu S1
S2
S3
Dolgu
Örneklerin
800
850
925
921
933
alındı÷ı
Kot (m)
Wopt,%
15.90
13,70
10,80
cƍ(kpa)
52
88
0,52
0,59
0,63
ĳƍ
24,2
22,5
32,50
22,50
21,00
Lı(%)
11.8 Mpa ࢽ
9.6 Mpa ࢽ
26
15
28
Pı(%)
42 RQD
40 RQD
19
11
18
Ip (%)
46 RMR
44 RMR
10
9
8
3
Ȗs g/cm
2,70
2,70
2,40
2,50
2,40
Birleútirilmiú
zayıf
zayıf
SP(Kum ve SP(Kum
ve SP(Kum
ve
Zemin sınıflaması
çakıllı)
çakıllı)
çakıllı)
Ȗdo÷al g/cm3
1,94
2,14
1,82
1,76
1,90
1,94
2,14
1,65
1,6
1,78
Ȗkuru g/cm3
Kum ve çakıllı
Ȗdoygun g/cm3
2,0
2,23
2,02
1,84
2,0
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927

11,40
0,55
20,00
17
22
12
2,30
SP(Kum
çakıllı)
1,70
1.60
1,8

ve
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Çizelge 2. Proktor ve permeabilite deney sonuçları
Örnek no
Ȗk max g/cm3
wopt %
Permeabilite (k)
(cm/s)

S11
1,68
15,9
5,63*10-4

S12
1,89
12,9
3,0*10-4

S13
1,93
10,8
5,65*10-4

S21
1,93
19,0
6*10-4

Zemindeki su içeri÷i, kil oranından önemli ölçüde
etkilenecektir. Zeminin içindeki kil yüzdesine göre
de÷erlendirildi÷inde zemin örnekleri kohezyonsuz
veya az kohezyonlu özellik göstermektedir.
Yı÷ınların bulundu÷u sahalardan alınan örnekler
üzerinde yapılan deneylerle elde edilen tane birim
hacim a÷ırlıkları Çizelge 1’de gösterilmiútir. Tane
boyutuna göre zemin cinslerinin belirlenebilmesi
için, dane da÷ılım deneyi gerçekleútirilmiú ve
sonuçları de÷erlendirilerek birleútirilmiú zemin
sınıflamasındaki adları ve yerleri Çizelge 1’de
verilmiútir.
Plastik
olmayan
zeminlerin
sınıflandırılması yapılmıútır (Schanz, 2007).
Zeminin geçirgenli÷ini tespit etmek amacıyla
sabit seviyeli geçirimlilik deney aleti kullanılmıútır.
Deney sonuçlarının de÷erlendirilmesiyle zeminin
geçirimlilik derecesi tespit edilmiútir (Çizelge 2).
Çizelge 2 incelendi÷inde S1, S2, S3 ve S4 nolu
yamaçların geçirimli zemin sınıfına girdi÷i
görülmektedir. Kaya dolgularının jeomekanik
sınıflandırması yapılmıútır (Singh ve Goel, 1999)
Yı÷ınlardan alınan zemin örnekleri üzerinde yapılan
Proktor deneyleri (ASTM 1990) sonucunda elde
edilen Ȗk ve wopt de÷erleri Çizelge 2 de verilmiútir.
Yamaçların farklı kaya dolgularından alınan
örnekler, tek eksenli ve üç eksenli basınç dayanımı
testleri gerçekleútirilmiútir. Ayrıca atık iri úeyl kaya
dolgusunun
ve
kalker
topuk
dolgusunun
parametreleri aúa÷ıdaki Çizelge 3 de verilmektedir.
Çizelge 3. Kaya dolgularının fiziksel ve mekaniksel özellikleri.
Özellik
Do÷al Birim Hacim A÷ırlı÷ı,
3
γn (kN/m )
Doygun Birim Hacim
A÷ırlı÷ı, γd (kN/m3)
Kohezyon, c (kN/m2)
øçsel Sürtünme Açısı, φ (°)

øri ùeyl
Dolgu
16

øri Kalker
Dolgu
18

16

18

52
30

88
34

Kayma riskini de÷erlendirmek için GEO5 FEM
programı
bu
çalıúmada
avantajlı
olarak
de÷erlendirilmiútir. GEO5 FEM programında
Fellenius, Bishop ve Janbu ya göre hesaplanması
verilmiútir. Fellenius yöntemi; Bu metod da kayma
yüzeyi daireseldir. Kayan kütle mümkün oldu÷u
kadar eúit aralıklarda dilimlere ayrılır (Görög ve
Török , 2006, Görög ve Török , 2007).

S22
1,67
15,8
3,8*10-4

S31
2,05
12,3
3,0*10-4

S32
1,98
13,8
3,3*10-4

S41
1,90
13,0
5,62*10-4

S42
1,69
15,9
1,1*10-4

S43
1,88
12,8
4*10-4

Bishop metodu; Bütün stabilite problemlerinde
oldu÷u gibi baúlangıç kayması bir temel olarak
alınmakta ve úev limit dengedeymiú gibi kabul
edilerek denge denklemleri çıkartılmaktadır. Bishop,
toplam gerilme ve efektif gerilmelerle stabilite
analizi yapmaktadır. Bu metot Taylor ve
Fellenius’un getirdi÷i metotlardan daha ileridir
(Anonim a,2013, Anonim, b 2009). Janbu Metodu;
Bu yöntem dairesel olsun olmasın her tipteki kayma
yüzeyi için kullanılabilir (Vaneckova vd., 2011,
Pruska 2009). ùev stabilite analizlerinde homojen
yarma ve dolgularda meydan gelen dairesel
kaymalarla, dairesel olmayan daha genel tipteki
kaymaların stabilite analizleri için dilimler arası
kuvvetleri de göz önüne alan bir metottur (Pruska
2009, Anbalagen, 1992). Herhangi bir úevdeki
zeminin, çok zayıf kaya kütlesinin veya pasa
malzemesinin özellikleri úev boyunca çok sık olarak
de÷iúkenlik gösteriyorsa, dairesel kayma analiz
yöntemlerinin
uygulanabilirli÷i
ortadan
kalkmaktadır (Hutchinson, 1995, Dramis 1989,
Hoek, 2013). Bu tür koúullarla kaymalar; dairesel
olmayan veya úev tepesine yakın kesimlerde dairesel
olarak baúlayan derinlerde düzlemsel olarak devam
eden yüzeyler boyunca geliúmektedir (Hoek 2013).
Olası deprem ve yer altı suyu verileri GEO5 Kaya
stabilite programında ùekil 2 deki kesite ba÷lı olarak
kama türü veya düzlemsel kaya yüzeylerinde
özellikle 30-40 m uzunlu÷unda kayma oluúmadı÷ı
belirlenmiútir. Jia et al (2008) yaptı÷ı nümerik
analize göre dolgu analizlerinde GEO5 te oldu÷u
gibi dairesel kayma oluúmadı÷ı belirlenmiútir.

ùekil 2. S1 ønceleme alanının kaya yamaç kesiti, kaya kayma
yüzeyleri, GEO5 FEM duyarlılık analizi.

GEO 5 programında zemin yüzeyler zemin
parametreleri girilerek irdelenmiú ve dairesel
kaymaların oldu÷u görülmüútür.
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Yamaçlara ait güvenlik katsayıları limit denge
prensibine göre çizilen de÷iúik kayma yüzeyleri için
Bishop, Janbu ve Fellenius yöntemleri ile dairesel
kayma diyagramları GEO5 FEM programı
kullanılmıútır. Güvenlik katsayıları sınırlamalarında
TS 8853 (TSE 1987, TSE 1991) esas alınmıútır.
GEO 5 FEM güvenlik katsayısı cƍ ve ĳƍ efektif ve
maksimum
direnç
parametrelerine
göre
bulunmuútur. Arazide görülen gerilme çatlaklarında
zaman içerisinde hareketlerin meydana geldi÷i
bilinmektedir. Bu durumda kayma yüzeylerindeki
içsel parametrelerin laboratuarlarda bulunanlardan
daha küçük çıkaca÷ı baúka deyiúle kalıcı de÷erlere
daha yakın olaca÷ı açıktır. Bu açıdan sınır güvenlik
katsayısı olarak 1.5 de÷eri alınmıútır.

geniúli÷indeki kalker taú dolgusu jeostatik basınç ve
gerilmeye ba÷lı olarak kritik kesilme yüzey
bölgesinde kaymayı tamamen engellemektedir.
Ayrıca 1m geniúli÷indeki ve10 m yüksekli÷indeki
beton-kaya dolgusu güvenlik katsayısı de÷erlerini 3
ün üzerine çıkarmıútır. (ùekil 7)

3.3. S2 ve S3 Nolu Yı÷ın- Yamaçların Analizi
S2 nolu yı÷ında ya÷ıúlar sonrasında yamaçta küçük
boyutlu hareketlerin oldu÷u yapılan arazi
çalıúmalarında belirlenmiútir. S2 no’lu yı÷ının
geliúti÷i yamaç, yamaç molozu ile kaplıdır ve 10 m
lik a÷ doku GEO5 FEM programı ile
oluúturulmuútur (ùekil 3a). S2 nolu yı÷ının tepe ve
topuk noktası arasındaki maksimum kot farkı 45 m,
yamacın maksimum yüksekli÷i 50 m, yamaç yüzeyi
e÷im açısı ise 40° dir.
øl özel ødare tarafından gerçekleútirilen
sondajlardan elde dilen bilgiye göre yamaç molozu
kalınlı÷ı 11-20 m de÷iúmektedir. Yapılan
incelemelerde S2 nolu yı÷ının bulundu÷u yamaçta
yer altı su seviyesi 35 m tabanda gözlenmiútir. S2
nolu heyelanın geliúti÷i yamaçta yapılan stabilite
hesaplamalarında cƍ= 1,9 kg/cm2, ĳƍ=22° , Ȗdo÷al =
1.97 g/cm3 ve Ȗkuru= 2.27 g/cm3 de÷erleri
kullanılmıútır. Ȗkuru ve Ȗdo÷al a göre ayrı ayrı
hesaplanan olası kayma yüzeylerine ait deformasyon
iso de÷erleri ùekil 3b’ de görülmektedir.
S3 yamaçta yapılan gözlemlerde ya÷ıú sonrası da
ufak kopmaların, akmaların meydana geldi÷i
gözlenmiútir. Benzer úekilde S3 yamacı da
duraysızlık göstermektedir ve yer de÷iúimi 30mm
ulaúmıútır.(ùekil 4)
Bu nedenle GEO 5 FEM programına göre S2
yamacı için çeúitli taú dolgu tasarımı yapılarak 2m
lik a÷ doku teúkil edilmiútir (ùekil 5). Yer altı suyu
verileri GEO5 FEM programında kesite ba÷lı olarak
Yer altı suyunun seviyesi ve zayıf yüzey etkisi
kesitte yerleútirilerek stabilite analizi yapılmıútır. Bu
10 m geniúli÷indeki seyl taú dolgusu jeostatik basınç
ve gerilmeye ba÷lı olarak kritik kesilme yüzey
bölgesinde kaymayı engellemektedir. S3 yamacı için
3mlik kalker taú dolgu tasarımı yapılarak 3m lik a÷
doku teúkil edilmiútir (ùekil 6). Ayrıca uçucu kül ile
ince úeyl ve killi zemin sa÷lamlaútırılmıútır. Bu 3 m

ùekil 3 a. S2 ønceleme alanının yamaç kesiti topolojisi 10 m lik
meú, b. GEO5 FEM duraylılık analizi Deformasyon, Kırmızı
30mm duraysız kesilme yerde÷iúimi.

ùekil 4. S3 ønceleme alanının kalker topuk dolgusuz yamaç
kesiti, GEO5 FEM duyarlılık analizi. Deformasyon, Kırmızı
duraysız kesilme yüzeyi

Yapılan olumsuz zayıf kayma yüzeyi etkisi Sekil
8a de görüldü÷ü gibidir ve tasarım 2m’lik meú örgü
dokuda zayıf yüzey gerilme sıklı÷ını teúkil eder. Bu
tasarımda dahi taú dolgu topukları ile stabilitenin
sa÷landı÷ı, güvenlik katsayısı de÷erleri 3 ün üzerine
çıkmıútır.
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ùekil 5. S2 ønceleme alanınındaki duraysız alüvyon yamaç
kesitinin topuk dolgu ile stabilizasyonu, GEO5 FEM stabilite
analizi.

ùekil 6. S2 ønceleme alanınındaki duraysız alüvyon yamaç
kesitinin topuk dolgu ile stabilizasyonu, GEO5 FEM stabilite
analizi.

ùekil 8a. S3 ønceleme alanının kalker topuk dolgulu yamaç
topolojisi 2 m’lik meú kesiti, b.GEO5 FEM duyarlılık analizi.
Deformasyon, Kırmızı duraysız kesilme yüzeyi

ùekil 7. S2 ønceleme alanınındaki duraysız alüvyon yamaç
kesitinin topuk dolgu ile stabilizasyonu, GEO5 FEM stabilite
analizi.

GEO5 FEM programı ile kesitin içinde dolgunun
stabiliteyi sa÷ladı÷ı ùekil 10 da görüldü÷ü üzere
epsilon(x/z) yer de÷iúim oranı % olarak
hesaplamaktadır. Kayma olası tabanda oluúan kritik
yer de÷iúimi maksimum % 0.77 olarak ùekil 10 da
görülür. Buna göre yı÷ının dere kenarı civarında
küçük boyutlu kayma riski oldu÷u görülmektedir.

S3 yamacında dolgu kullanıldı÷ı zaman
duraysızlık oluúturacak yerde÷iúimi deformasyon
olarak ùekil 8b de görülmektedir ve yer de÷iúimi
maksimum olası kayma tabanın 20 m altında 9
mm’ye ulaúmıútır.(ùekil 8b)
S3 yamacında dolgu kullanıldı÷ı zaman
duraysızlık oluúturacak Kesme gerilmesi kPa olarak
ùekil 9 de görülmektedir ve 10-16 kPa arasında
de÷iúmiú ve olası kayma tabanın da 16 kPa’a
ulaúmıútır.
ùekil 9. S3 ønceleme alanının kalker topuk dolgulu yamaç (1
m’lik meú) kesiti, GEO5 FEM duyarlılık analizi. Kesme
gerilmesi, Kırmızı duraysız kesilme yüzeyi
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ùekil 10. S3 ønceleme alanının kalker topuk dolgulu yamaç (1
m’lik meú) kesiti, GEO5 FEM duyarlılık analizi. Epsilon %,
Kırmızı duraysız kesilme yüzeyi

4. SONUÇLAR
ùırnak kentsel alan sınırına yakın bölgede yeralan
Kömür Oca÷ı Atık yı÷ınları 4 ayrı birimindeki
yamacın duraylılıkları ve yamaçlardan alınan zemin
örneklerinin jeoteknik özellikleri arazi çalıúmaları ve
laboratuar deneyleriyle araútırılmıútır. Yamaca ait
stabilite risk haritası ve GEO5 FEM ve ùev Stabilite
ve Kaya Stabilite programları ile analizler yüksek
do÷rulukta çabuk ve baúarılı yapılabilmektedir.
Zemin-kayaç dokuna÷ı gibi yapısal bir özellikten
dolayı veya kütle içinde, düúük makaslama
dayanımlı düzlemsel seviyelerin varlı÷ı halinde
kayma yüzeyi düzlemsel geliúmektedir. Bu deneyle
birlikte zemindeki optimum su muhtevası ve
maksimum kuru birim hacim a÷ırlık belirlenerek,
yamaçların
stabilite
hesaplamalarında
kullanılmalıdır. Do÷al bir úevin stabilitesini
sıkıútırma parametreleri etkilemez. Çünkü bu
parametreler istenilen úekilde sıkıútırılan zemine ait
parametrelerdir.
Yapay
úevlerde
sıkıútırma
parametreleri do÷rudan kullanılmalıdır. Do÷al bir
úevde heyelan tehlikesi varsa, sıkıútırma yapılması
durumunda bu parametreler kullanılarak stabilite
analizleri karúılaútırılmalıdır. Kayma tehlikesine
karúı alınacak önlemlerde úev önüne sıkıútırılmıú
dolgu ve taú dolgu yapılmalıdır veya úevde kademeli
úev e÷imi yapılabilir. Aynı zamanda do÷al zemin bir
miktar kazılarak tekrar sıkıútırma parametrelerine
göre sıkıútırılır. Bu durumda stabilite analizlerinde
sıkıútırılmıú zemine ait parametreler kullanılabilir.
Kaya örnekleri üzerinde gerçekleútirilen laboratuar
deneyleri sonucunda yamaç dolgu malzemelerinin
ince ve kalker dolgusu için sırasıyla, kohezyon
de÷erinin 50 – 120 kpa, içsel sürtünme açısının 30.5
– 34.4o arasında de÷iúti÷i belirlenmiútir. Zeminlerin
ise birleútirilmiú zemin sınıflamasında plastik
olmadı÷ı belirlenmiútir. Bu bilgiler ıúı÷ında

gerçekleútirilen stabilite analizlerinden, S4 nolu
yamaçın stabil oldu÷u, S1, S2 ve S3nolu yamacların
ise stabil olmadı÷ı ve taú dolgu ile stabil olaca÷ı
sonucuna varılmıútır.
ùırnak Kenti ve çevresi, Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritasına göre birinci derecede tehlikeli
bölge içerisinde yer almaktadır. Bu bölge Güney
Do÷u Anadolu Fayı etki alanında kaldı÷ı için yörede
sık depremler meydana gelmekte ve bu depremlere
ba÷lı olarak da bazı tektonik hareketler
oluúmaktadır. GEO5 programında bu etki yanal 0,2
yük olarak aktarılmıú ve kaya dolgusunda stabilite
sa÷lanmıútır. Ancak yerleúim binalarını gören
yamaçlarda ankraj uygulaması ile tehlike
giderilebilir.
Ayrıúma kayaçların büyük ölçüde de÷iúikli÷e
u÷ramasına, taneler arasındaki ba÷ın zayıflamasına
ve tamamen yok olmasına neden olmaktadır.
Çalıúma alanında ayrıúma sonucu zayıflayan
kayaçlar kolayca erozyona u÷ramakta yamaç ve
úevlerin
e÷im
açıları
ile
yüksekliklerini
de÷iútirmektedir. Çalıúma alanındaki kayaçlarda
görülen ayrıúma da stabilite problemlerine olumsuz
etkilemektedir.
Çalıúma alanında gerçekleútirilen jeoteknik analiz
neticesinde, gelecekte çok büyük boyutlu yı÷ınlar
için tehlike de÷erlendirilmeli ve sahaya uygun
reklamasyon yöntemleri belirlenmelidir. Ayrıca
çalıúma alanının proje kapsamında kentsel kullanıma
açılacak olması sebebiyle de bölgede duraysızlı÷ı
önleyici yöntemler araútırılması ve geliútirilmesi ayrı
bir önem arz etmektedir.
SEMBOLLER
c' kg/cm2 :
Efektif Kohezyon
Kohezyon
c kg/cm2 :
Efektif içsel sürtünme açısı
ĭ'Ƞ :
ĭȠ :
øçsel sürtünme açısı
2
Kesme gerilmesi
Ĳ kg/cm :
Normal gerilme
ı kg/cm2 :
Ip :
Plastisite indeksi
Ll :
Likit limit
Pl :
Plastik limit
Wopt :
Optimum su muhtevası
Do÷al birim hacim a÷ırlık
Ȗdo÷al g/cm3:
Ȗdoygun g/cm3:
Doygun birim hacim a÷ırlık
Ȗkuru g/cm3:
Kuru birim hacim a÷ırlık
3
Maksimum kuru birim hacim
Ȗkmax g/cm :
a÷ırlık
Tane birim hacim a÷ırlık
Ȗs g/cm3:
k:
Permeabilite katsayısı
S1,S2,S3,S4:
1, 2, 3, 4 nolu yı÷ınlar
S11 :
1 nolu yı÷ının 1 nolu bölgesinden
alınan örnek
SP :
Birleútirilmiú
zemin
sınıflamasında; kötü derecelenmiú kum, çakıllı kum, ince
malzeme çok az veya hiç yok
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TUNNEL APPLICATIONS
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Bir iletim tünelinde uygulanan kazı ve destek sistemlerinin Q sistemine
göre de÷erlendirilmesi
Evaluation of excavation and support systems by Q system in a transmission
tunnel
S. Turan
Ata Grup Teknolojik Yatırımlar ønúaat Sanayi ve Ticaret A.ù., østanbul

ø. Ocak
østanbul Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, østanbul

H. Eker
østanbul Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, østanbul

ÖZET: Ça÷layan Regülatörü ve HES Projesi Fırat Havzası’nda Ulu Dere ve Erikli Deresi üzerinde yer
almaktadır. Projenin amacı sadece elektrik enerjisi üretmek olup, sulama ve taúkın kontrolü gibi amaçları
bulunmamaktadır. Tünelin kesiti at nalı úeklindedir. Tünelin uzunlu÷u 1.967,09 m. olup, tünelin iç çapı 3,80
m. ve kazı çapı 4,00 m.’dir. Bu çalıúmada; bir HES projesindeki iletim tünelinde uygulanan kazı ve destek
sistemlerini Q sistemine (Kaya kütlesi de÷eri) göre de÷erlendirilmiútir. øletim tüneli güzergâhı dört bölgeye
ayrılmıú ve her bölge için Q sistemi, kaya kütle sınıfı ve destek sistemi belirlenmiútir.
ABSTRACT: Caglayan regulator and HEPP project is located on Ulu watercourse and Erikli watercourse in
Fırat watershed. The aim of the project is only to produce electrical energy, irrigation and flood control
purposes is not available.Cross-section of the tunnel is shaped like horseshoe. Length of the tunnel is 1967.09
m, internal diameter of the tunnel is 3.80 m and excavation diameter is 4.00 m. In this study, in transmission
tunnel of the dam project’s excavation and support systems have been evaluated according to the Q system.
The transmission tunnel route has divided into four regions and Q system, the rock mass class and the support
system was calculated for each zone.
l GøRøù

Q sistemi, Barton ve arkadaúları tarafından
geliútirilmiútir. Sistem uzun yıllar kullanıldıktan
sonra tahkimat sistemleri seçimine yönelik
bölümü, Grimstad ve Barton tarafından yeniden
düzenlenmiútir (Grimstad ve Barton, 1993).

Ampirik tasarım yaklaúımlarının temel esası kaya
kütlesi sınıflama sistemleridir ve mühendislik
uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bugün, açılmakta olan tünellerin bir ço÷unda bu
sınıflama sistemlerinden yararlanılmaktadır(Deere
vd, 1970).

Bu çalıúmada bir hidro elektrik santrali (HES)
projesinde yapılan iletim tüneli güzergâhı boyunca
karúılaúılan kaya birimlerinin Q de÷erleri
hesaplanarak, kaya kütle sınıflarının ve destek
sistemlerinin belirlenmesi amaçlanmıútır.

Kaya kütlelerinin sınıflandırılması, kaya
kütlelerinin
davranıúlarını
ve
karakterini
belirlemek açısından önemlidir. Bu amaçla ilk
ciddi çalıúma 1946 yılında Terzahgi tarafından
yapılmıútır. Günümüze kadar geçen süreçte farklı
araútırmacılar tarafından farklı sınıflama sistemleri
önerilmiútir. Kaya kütle sınıflama sistemlerinde
özellikle zayıf-çok zayıf kayalarda do÷ru sonuçlar
üretmek oldukça zor ve tecrübe gerektirmektedir
(Ulusay ve Sönmez, 2007).

2 PROJENøN TANITIMI
Ça÷layan Regülatörü ve HES Projesi Fırat
Havzası’ndaki Ulu dere ve Erikli deresi üzerinde
yer almaktadır (ùekil 1). Proje mansabında
Karakaya barajı bulunur. Ayrıca projenin
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mansabında
Çardaklı
HES
Projesi
de
planlanmaktadır (Turan, 2013).
Projenin amacı sadece elektrik enerjisi üretmek
olup, sulama ve taúkın kontrolü gibi amaçları
bulunmamaktadır. Projede, iletim kanalı 1’i geçen
sular iletim tüneline ulaúacaktır. Tünelin kesiti at
nalı úeklindedir. Tünelin uzunlu÷u 1.967,09 m
olup, tünelin iç çapı 3,80 m ve kazı çapı 4,00
m’dir. 3,80 m çaptaki ve 0.0004 e÷imli tünelden
5,40 m3/s’lik debili su geçecektir. Su yüksekli÷i
1,64 m, su hızı 1,24 m/s olacak ve maksimum
kapasiteye %55 doluluk oranında ulaúılacaktır
(ÇRHFR, 2012).

Regülatör I

Regülatör II

dolomitik kireçtaúı ve kireçtaúlarıdır. Killi kireçtaúı
seviyeleri orta kalın tabakalıdır. Dolomitik ve
kireçtaúı seviyeleri kalın ve masif tabakalıdır. Üst
kısımlarda ise kalın tabakalı kireçtaúı ve masif
görünümlü dolomitik kireçtaúları egemendir.
Kireçtaúlarında geliúen eklemler genellikle 30-300
cm, yer yer 10-80 cm aralıklı; 1-15 m süreklilikte,
yüzeye yakın kısımlarda açık (0,5-2 cm), derine
inildikçe genelde kapalı (0,1-0,5 mm) ve
pürüzlüdür. Arazide çekiç darbesine verdi÷i
tepkiye göre killi kireçtaúları düúük- orta dayanımlı
(40-70 MPa), dolomitik kireçtaúları 50-100 MPa
dayanımlı ve yer yer yüksek dayanımlıdır (150
MPa).
Kireçtaúlarında
kristalize
seviyeler
görülmektedir. RMR ve Q kaya kütlesi
sınıflamalarına göre formasyonu oluúturan ve
egemen olan dolomitik kireçtaúları iyi kaya
özelli÷indedir (Sungurlu, 1974). ùekil 2’de proje
alanı jeolojik yapısı gösterilmiútir.

Tünel Giriú
Tünel Çıkıú

Kanal III

Yükleme Havuzu

Kanal II
Kanal I

Cebri Boru

Santral Binası

ùekil 1. Proje alanının uydudan görünümü
Tünel açma yöntemi olarak Yeni Avusturya tünel
açma metodu (NATM) kullanılmaktadır. Tünel
kazısı yerine göre kazıcı–yükleyici (beko-loder)
makine veya delme-patlatma yöntemi kullanılarak
yapılmaktadır (Turan, 2013).

ùekil 2. Proje alanı jeolojik yapısı(ÇRHFR, 2012).
4 KAZI VE DESTEKLEME METODU SEÇøMø

3 TÜNEL JEOLOJøSø
øletim tüneli güzergâhının jeolojisinde, Pütürge
metamorfitlerine iliúkin úistler yer almaktadır.
øletim tünelinin 0+000.00- 1+967.09 km arasında;
úist, mikaúist, kalkúist kireçtaúı, dolomitik
kireçtaúı, kiltaúı gibi birimler bulunmaktadır. øletim
tüneli
güzergâhında
yüzeylenen
Hoya
formasyonuna ait kireçtaúı-dolomitik kireçtaúı
seviyeleri sert, sa÷lam ve yüksek dayanımlıdır. Yer
yer yüzeysel ayrıúma ve yamaç molozu örtüsüne
rastlanmaktadır. Güzergâh boyunca kalınlı÷ı 1-3 m
arasında de÷iúen, yer yer 5 m’ye ulaúan yamaç
molozu oluúumları gözlenmektedir. øletim hattında
taúıma
gücü
ve
duraylılık
problemi
bulunmamaktadır. Tünel güzergahı boyunca hakim
olan di÷er kaya birimleri ise killi kireçtaúı,

Yeraltı kazılarının güvenli ve ekonomik olarak
gerçekleútirilmesi, belirlenen kaya sınıflaması ve
buna ba÷lı olarak öngörülen tünel destek tasarımı
ile do÷ru orantılıdır.
Günümüz modern
tünelcili÷inde projelendirme aúamasında esas teúkil
eden kaya sınıflamalarında kayanın kütle özelli÷i
dikkate alınmaktadır. Bu çalıúmada, tünelcilikte
yaygın olarak kullanılan Q Kaya Sınıflama
Sistemine göre söz konusu projenin kazı ve
destekleme sistemi incelenmiútir. Q sınıflama
sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili literatüre
(Barton vd, 1974; Ulusay ve Sönmez, 2007)
bakılabilir.
Q sistemini kullanarak kazının mekanik
davranıúını ve tahkimat gerekip gerekmedi÷ini
bulabilmek için Barton, Lien ve Lunde (Barton vd,
1974) eúde÷er kazı boyutu (De) olarak
adlandırdıkları yeni bir kavram tanımlamıúlardır.
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Eúde÷er boyut, kazı çapının, tavan açıklı÷ının veya
kazı yüksekli÷inin (hangisi en büyük ise); kazı
tahkimat oranına
(ESR) bölümü olarak
tanımlanmıútır. ESR de÷erleri Çizelge 1’de
gösterilmektedir.
Çizelge 1. ESR De÷erleri
Kazı türü
A

B

C

D

E

Geçici (kısa süreli) maden
kazıları
Uzun süreli (kalıcı) maden
kazıları, su tünelleri, geniú yeraltı
kazıları
Geniú yeraltı depolama odaları,
demiryolu tünelleri, yaklaúım
tünelleri
Enerji santralleri, tünel giriúleri,
büyük karayolu ve demiryolu
tünelleri
Yeraltı nükleer enerji santralleri,
demiryolu istasyonları, gaz nakil
tünelleri

Orijinal
ESR

Güncel
ESR

3-5

2-5

1,6

1,6- 2,0

ùekil 3. Q ve De arasındaki iliúki ve Q sisteminde
kaya kütlesi sınıfları (Barton vd, 1974).
1,3

1,2- 1,3

1

0,9- 1,1

0,8

0,5- 0,8

Q Sisteminde destek seçiminde, ùekil 4’te verilen
haliyle kullanılmaktadır. Burada bulunan destekler
(geçici ve kalıcı) açıklı÷ın tavanı ile ilgili olup yan
duvarlar için aúa÷ıdaki önerilen Q de÷erleri
hesaplanarak destek sistemi bulunur (Grimstad ve
Barton, 1993).
Q>10 ise Qduvar = 5Q
0.1< Q <10 ise Qduvar = 2.5Q
Q<0.1 ise Qduvar = Q

De parametresi 1 numaralı formülle bulunmaktadır
(Barton vd, 1974);
De =



kazının geniúli÷i, çapı veya yüksekli÷i
(m)
Kazı destek oranı (ESR)



(1)

Bu çalıúma için De de÷eri aúa÷ıdaki gibidir.
De =

4,00
= 2,5 m 
1,60

Kazı çapı 4,00 m olarak alınıp formülde bu de÷ere
göre hesaplama yapıldı÷ında eúde÷er kazı boyutu
De= 2,5 m bulunur. Bu eúitlikteki ESR de÷eri
yeraltı açıklı÷ının duraylı kalabilmesi için
yerleútirilen destek sistemi üzerinde etkisi olan bir
güvenlik katsayısıdır. Eski ve güncel ESR
de÷erleri Çizelge 1’de gösterildi÷i gibidir. Q
sisteminde, ola÷anüstü iyi kaya kategorisinden
ola÷anüstü zayıf kaya kategorisine do÷ru de÷iúen 9
farklı kaya sınıfına sahiptir. Q ile De arasındaki
iliúki ùekil 3’te verilmiútir (Barton vd, 1974).

ùekil 4. Q Sistemi için güncelleútirilmiú destek
sisteminin seçimi (Grimstad ve Barton, 1993).
4.1 Q puanı ve kaya kütlesi sınıfının bulunması
Tünel güzergâhından elde edilen veriler, aúa÷ıda
verilen 2 numaralı eúitlikte yerine koyularak Q
de÷erleri hesaplanmıútır.
RQD J r J w
x x
(2) 
Jn
J a SRF
Güzergahın 1+500.00 - 1+967.00 kilometreleri
arasındaki kayaç özelliklerine dayanarak eúitlik
Q=
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2’ye göre Q de÷eri hesaplanmıú ve 10 puan
bulunmuútur. Bu de÷er De= 2,50 de÷eri ile birlikte
ùekil 5’de yerine koyuldu÷unda ise güzergâhın bu
kesimindeki kaya kütle sınıfı orta sınıf kaya
olarak bulunmuútur.

eklem suyu indirgeme faktörü (Jw) de÷erleri
Çizelge 2’de verilmiútir.
Çizelge 2. Q puanının hesaplanmasında kullanılan
de÷erler.

Güzergahın 1+000.00 - 1+500.00 kilometreleri
arasındaki kayaç özelliklerine dayanarak eúitlik
2’ye göre Q de÷eri hesaplanmıú ve 9,44 puan
bulunmuútur. Bu de÷er De= 2,50 de÷eri ile birlikte
ùekil 5’de yerine koyuldu÷unda ise güzergâhın bu
kesimindeki kaya kütle sınıfı orta sınıf kaya
olarak bulunmuútur.

Kilometre
0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-1,9

RQD
40
60
85
90

Jn
12
10
9
9

Jr
1,5
1,6
2
2

Ja
1
1
1
1

Jw
1
1
1
1

SRF
5
4
2
2

4.2 En geniú desteksiz açıklı÷ın (Bmax) bulunması
Güzergahın 0+500.00 - 1+000.00 kilometreleri
arasındaki kayaç özelliklerine dayanarak eúitlik
2’ye göre Q de÷eri hesaplanmıú ve 2,40 puan
bulunmuútur. Bu de÷er De= 2,50 de÷eri ile birlikte
ùekil 5’de yerine koyuldu÷unda ise güzergâhın bu
kesimindeki kaya kütle sınıfı zayıf kaya olarak
bulunmuútur.
Güzergahın 0+000.00 - 0+500.00 kilometreleri
arasındaki kayaç özelliklerine dayanarak eúitlik
2’ye göre Q de÷eri hesaplanmıú ve 0,99 puan
bulunmuútur. Bu de÷er De= 2,50 de÷eri ile birlikte
ùekil 5’de yerine koyuldu÷unda ise güzergâhın bu
kesimindeki kaya kütle sınıfı çok zayıf kaya
olarak bulunmuútur.

Q sisteminde desteksiz olarak kalabilecek
maksimum açıklı÷ın boyutu aúa÷ıda verilen 3
numaralı eúitlikten bulunabilmektedir (Barton vd,
1974);


Bmax= 2 ESR x Q0,4
Bmax
ESR
Q

(3)

: En geniú desteksiz açıklık (m),
: Kazı destek oranı,
: Kaya kütle kalitesi.

Tünel güzergâhından elde edilen veriler, 3
numaralı eúitlikte yerine koyulup Çizelge 3’de
gösterilen de÷erler elde edilmiútir.

4.3 Tavan destek basıncının (Ptavan) bulunması
Q sisteminde oluúturulması gereken tavan destek
basıncı aúa÷ıda verilen 4 numaralı eúitlikten
bulunabilmektedir (Barton vd, 1974);
-

1

2Q 3

P
=
tavan
Jr

(MPa)

(4) 

Ptavan : Tavan destek basıncı (MPa),
Q
: Kaya kütle kalitesi,
: Eklem pürüzlülük sayısı.
Jr

De= 2,50 m

Q= 0,99

Q= 2,40

Q= 9,44

Q= 10,0

Tünel güzergâhından elde edilen veriler, 4
numaralı eúitlikte yerine koyulup Çizelge 3’de
gösterilen de÷erler elde edilmiútir.
4.4 Kaya Saplaması (bulon) boyutlarının tahmini

ùekil 5. Bulunan kaya sınıfları de÷erlerinin
gösterimi.
Q puanlarının hesaplanmasında kullanılan
güzergâha ait kaya kütlesi kalitesi (RQD), eklem
takım sayısı (Jn), eklem pürüzlülük sayısı (Jr) ve

Q sisteminde kullanılması önerilen kaya
saplamalarının boyutu tavan ve yan duvarda
farklıdır. Tavan ve duvarda kullanılması önerilen
kaya saplaması boyutları aúa÷ıda verilen 5 ve 6
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Çalıúmalar sırasında en büyük sorun, iletim
tünelinin özellikle ilk 500 metresinde yaúanmıútır.
Bu kısım zayıf kaya statüsünde olup, yukarıda
Çizelge 4’de verilen úekilde kazı ve tahkimat
gerçekleútirilmiútir. Ancak yine de zaman zaman
göçük problemi yaúanmıútır (Turan, 2003) (ùekil
6). Bu kısımda, tünel aynasından tünel içine do÷ru
herhangi bir sebeple akma olasılı÷ından dolayı
aynada destek göbe÷i bırakılarak kazı yapılmıútır.
Ayrıca kazının çok problemli olması durumunda
bırakılan destek göbe÷i püskürtme beton, çelik
hasır ve bulon ile güçlendirilmiútir.

numaralı eúitliklerden bulunabilmektedir (Barton
vd, 1974);
B
(m)
ESR
H
Lduvar =2+0,15
(m)
ESR
L tavan =2+0,15

L
B
H
ESR

(5)
(6)

: Kaya saplaması boyu (m),
: Kazı geniúli÷i (m),
: Kazı boyu (m),
: Kazı destek oranı.

Tünel güzergâhından elde edilen veriler, 5 ve 6
numaralı eúitlikte yerine koyulup Çizelge 3’de
gösterilen de÷erler elde edilmiútir.
Çizelge 3. Hesaplanan tahkimat de÷erleri.
Mesafe
(km)
0,0 – 0,5

Kaya Kütle
Sınıfı
Çok Zayıf

Bmax
(m)
3,18

Ptavan
(MPa)
1,00

Bulon
boyu (m)

Ltavan=2,38
Lduvar=2,46

0,5-1,0

Zayıf

4,54

0,75

1,0-1,5

Orta

7,84

0,47

1,5-1,9

Orta

8,03

0,46

5 ELDE EDøLEN TAHKøMAT DEöERLERøNøN
SAHADA KULLANIMI

ùekil 6. Zayıf kayada yaúanan ayna göçü÷ü.
Orta sa÷lam ve sa÷lam kaya katagorisinde yapılan
çalıúmalarda kazı ve destekleme çalıúmaları
sırasında önemli bir problemle karúılaúılmamıútır.
Bu kısımlarda kazı ve destekleme Çizelge 4’de
öngörüldü÷ü gibi yapılmıútır (ùekil 7 ve ùekil 8).

Proje
kapsamında,
yapılan
kaya
sınıfı
de÷erlendirmeleri ve yerinde yapılan tetkiklere
dayalı olarak ve tasarım açısından güvenli bölgede
kalınmaya çalıúılarak tünel güzergâhında üç sınıf
kazı ve destek sisteminin uygulanmasına karar
verilmiútir.
Q>4 ise sa÷lam (1. Sınıf) kaya
2<Q<4 ise orta sa÷lam (2. Sınıf) kaya ve
Q<2 ise zayıf (3. Sınıf) kaya úeklindedir.
Bu üç sınıfta kullanılan destekleme elemanları
Çizelge 4’te verilmiútir. Bunlar;
Çizelge 4. Projede kullanılan kazı destek tipleri
Destek sınıfı

Sa÷lam

Orta sa÷lam

Zayıf kaya

yok

var

var

Çelik hasır (kat)

1

1

2

Shotcrete (cm)

10-15

20

20

Çelik iksa

Bulon (adet)

4–5

6–7

7–8

Süren (adet)

yok

12(mak)

20 (mak)

Ano boyu (m)

1,5

1,0–1,2

0,8–1,0

ùekil 7. Sa÷lam kayada kullanılan tahkimat
elemanları (Turan, 2013).
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hesaplanmıútır. Hesaplanan bu de÷erler göz
önünde bulundurularak ve güvenli tarafta
kalınmaya
çalıúılarak,
tünel
kazılarında
kullanılmak üzere kazı ve tahkimat tasarımı
önerilmiú ve sahada kullanılmıútır.

KAYNAKLAR

ùekil 8. Orta sa÷lam kayada kullanılan tahkimat
elemanları (Turan, 2013).
Projede kullanılan ve bulon boyu hesaplarında
tavanda 2,38 m ve duvarda 2,46 m olarak hesap
edilen kaya bulonları, sahada hem tavanda hem de
duvarda 2,50 m uzunlu÷unda uygulanmıútır (ùekil
9).
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ùekil 9. Projede kullanılan enjeksiyonlu kaya
bulonları (Turan, 2013).
5 SONUÇLAR
Bu çalıúmada, Ça÷layan Regülatörü ve HES
projesi iletim tüneli güzergâhı boyunca yapılan
gözlemler ve çalıúmalar sonucu, iletim tünel
güzergâhı km olarak dört bölgeye ayrılmıú ve
pütürge metamorfitlerine ait úist ve kireçtaúı
birimleri Q kaya sınıflama sistemine göre
derecelendirilmiú, kaya kütle sınıfı tanımlamaları
yapılmıútır.
Elde edilen Q de÷erlerine ba÷lı olarak tünel
güzergâhı için Bmak, Ptavan ve bulon boyları
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TBM ve NATM ile açılan tünellerdeki zamana ba÷lı deformasyonların
analizi
Analysis of time depended deformation of TBM and NATM excavated Tunnels
M. Çilsal
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:100 Ata Plaza, Balgat, Ankara

H. Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Isparta

ÖZET: Ankara Metrosu 3. aúama projesi Batıkent ile Törekent istasyonları arasında tasarlanmıú olup 16 km
uzunlu÷unda iki ayrı hattan meydana gelmektedir. Tünellerin kazısında yumuúak zeminler için uygun olan
LOVAT M-232 SE tipi Tünel Delme Makinesi (TBM) kullanılmıútır. TBM ile kazının yapıldı÷ı ikiz
tünellerde deformasyon ölçümleri gerçekleútirilmiútir. Bu çalıúmada, tünellerin tavan ve yan duvarlarında
ölçülen deformasyonlar ile yüzey çökmelerinin zamana ba÷lı de÷iúimi incelenmektedir. Ayrıca yine bu
çalıúmada, aynı derinlik ve aynı jeolojik formasyonda Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile tünel
kazısı gerçekleútirilen Ankara Hafif Raylı Toplu Taúıma Sistemi Projesi (ANKARAY) içerisinde yer alan
Demirtepe-Kızılay delme tünellerindeki deformasyonların, TBM ile kazılan tünellerdeki deformasyonlar ile
karúılaútırılması yapılmıútır. Yapılan analizler neticesinde TBM ile açılan tünellerde oluúan deformasyonların
NATM ile kazılan tünellerde oluúan deformasyonlara göre daha az oldu÷u belirlenmiútir (Çilsal, 2003).
ABSTRACT: Ankara Metro 3. phase project is designed between Batıkent and Törekent Stations consist of
two lines which are 16 km in length. LOVAT M-232 SE type TBM which is appropriate for soft ground was
used for the excavation of tunnels. The deformation measurements were carried out in TBM excavated
tunnels. In this study, the changes of time depended deformations measured on top and side walls of tunnels
and surface settlements were analyzed. Comparison of deformations between TBM excavated tunnels and
Demirtepe-Kızılay bored tunnels excavated by NATM in Ankara Ligth Rail Transportation System Project
(Ankaray) that both are excavated in same depth and same geological formations was performed as well. As a
result of this study, it is found that deformations occurred in TBM excavated tunnels are less than NATM
excavated tunnels (Çilsal, 2003).

1 GøRøù

ve karbonat fissürleri içermektedir. Ankara Kili
çerisinde
kum
band
ve
mercekleride
gözlemlenmiútir. TBM ile açılan tüneller 75 gün
gibi kısa bir süre içinde tamamlanmıútır. 6 adet
segment prekast beton halka úeklinde birleútirilerek
1,5
m
uzunlu÷unda
ilerleme
adımları
gerçekleútirilmiútir.
Ankaray Projesi 9 km uzunlu÷unda olup 10
istasyondan meydana gelmektedir. Bu projede açkapa tüneller, delme tüneller ve hemzemin
geçitlerden oluúmaktadır. Delme tüneller üst yarı
ve alt yarı kazısı úeklinde yapılmıútır. Üst yarı
kazısı 35 m ilerledikten sonra alt yarı kazısına
geçilmiú ve tünel bir ring yapısı úeklinde
tamamlanmıútır (Ankaray Projesi, 1992). Delme



Ankara Metrosu 3. faz projesi 16 km uzunlu÷unda
olup 11 istasyondan oluúmaktadır. Bu proje, açkapa tünelleri, delme tüneller, viyadük ve
hemzemin geçiúlerini içermektedir (Güriú, 2002).
økiz tüp tünel olarak imal edilen her bir delme
tünelin
uzunlu÷u
950m’dir.
Fizibilite
çalıúmalarında gerçekleútirilen sondaj çalıúmaları
ile delme tünel açma aúamasında elde edilen
veriler ıúı÷ında zemin cinsinin úiúen zemin
özelli÷ine sahip Ankara Kili oldu÷u belirlenmiútir
(Terzaghi, 1965). Ankara Kili açık kahverenklikahverenkli, yeúil-gri renkli olup düúük plastisiteli
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tünellerde karúılaúılan jeolojik birim genelde
Ankara Kili olarak gözlemlenmiútir.
Hem TBM hem de NATM ile yapılan tünel
kazılarında tünel içinden deformasyon ve tünel
dıúından da yüzey çökme de÷erleri ölçülmüútür.
Bu çalıúmada 15 m derinlikte ve aynı jeolojik
birim içinde TBM ve NATM yöntemi ile yapılan
tünel açma iúlemlerinde ölçülen deformasyon ve
yüzey çökme ölçümlerinin zamana ba÷lı
de÷iúimleri incelenmiútir.
2 TÜNEL øÇø DEFORMASYON VE YÜZEY
ÇÖKME ÖLÇÜMLERø
Ankara Metrosu tünellerinde tünel içerisinden 3
noktadan (A, B ve C) ve tünel aksının iz düúümü
olan yüzeyden (D) ölçümler alınmıútır (ùekil 1).
TBM ile yapılan tünel kazılarında deformasyon
ölçümleri TBM’in toplam uzunlu÷unun 65 m
olmasından dolayı ilk ölçümler tünel aynası ölçüm
bulonunu 65 m geçtikten sonra yapılabilmiútir.
NATM ile açılan tünellerde ise tünel aynası ölçüm
istasyonunu yaklaúık 10 m geçtikten sonra ilk
deformasyon ölçümleri yapılmıútır.
Yüzey çökme ölçümleri ise tünel aynasının
ilerisindeki ölçüm istasyonuna yaklaúık 500 m
kaldı÷ında baúlamıú, tünel aynası ölçüm
istasyonunu yaklaúık 200 m geçinceye kadar
devam etmiútir.

yüzey





=Tünel örtü kalınlı÷ı













ùekil 1.Tünel içi deformasyon ve yüzey çökmesi ölçüm
noktalarının konumları

3
TBM
VE
NATM
øLE
AÇILAN
TÜNELLERDEKø GEOTEKNøK ÖLÇÜMLERøN
KARùILAùTIRILMASI
15 m derinlikte ve aynı jeolojik birim olan Ankara
Kili içerisinde her iki tip tünelin kazısında A, B, C
ve D noktalarındaki ölçümler karúılaútırılmıútır
(ùekil 1). Bu noktalarda ölçülen deformasyonların
ve yüzey çökme de÷erlerinin zamana ba÷lı
grafikleri çizilmiútir.
Çizelge 1’de TBM ile gerçekleútirilen tünel
kazısı esnasında elde edilen ölçüm de÷erleri
görülmektedir. Bu ölçüm istasyonunda toplamda
11 deformasyon ve 20 yüzey çökme ölçümü
yapılmıútır. Tünel aynası ölçüm noktasını 335 m
geçtikten sonra ölçümler terk edilmiútir.
Çizelge 1. TBM ile açılan Ankara Metrosu 3. Aúama
Eryaman delme tünelinde ölçülen tünel içi deformasyon
ve yüzey çökme de÷erleri












ùekil 2’de Ankara Metrosunun TBM ile açılmıú
tünelindeki zamana ba÷lı deformasyonlar ve yüzey
çökme de÷erlerindeki de÷iúimler görülmektedir.

A-B noktaları arasında oluúan deformasyonlar 96120 saatleri arasında bir artıú sergilerken, 144-168
saatler
arasında
bu
de÷erlerin
düútü÷ü
görülmektedir. 192. saatte deformasyon tekrar
artarken 264. saatte deformasyonda bir azalma
oldu÷u gözlemlenmiútir. 312. saatte -0,95 mm
maksimum deformasyon de÷eri ölçülmüútür (de÷er tünel içine do÷ru bir hareket, + de÷er ise
tünel dıúına do÷ru bir hareket oldu÷unu
öt
kt di )
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Yüzey çökme de÷erlerine bakıldı÷ında 96.
saatte -3 mm’lik bir çökme görülmektedir. 144.
saate kadar herhangi bir çökme gözlemlenmezken
168 ve 192. saatlerde bu de÷er -2 mm olarak
ölçülmüútür. 312. saatte maksimum de÷er olarak -4
mm ölçülmüútür. Daha sonraki okumalarda yüzey
çökme de÷eri giderek azalmıú ve 648’inci saatte 0
olmuútur.

5,64 mm olarak ölçülmüútür. Daha sonraki yapılan
ölçümlerde deformasyon de÷eri –3 mm’nin biraz
üzerinde de÷iúken de÷erlerde okunarak tünel
stabilitesini korumuútur. Yüzey çökme de÷erleri
ise 48. saatte –4 mm olarak okunmuútur. 72’inci
saatte yapılan ölçümde yüzey çökme de÷eri aynı
kalmıútır. 168. saate gelindi÷inde çökme de÷eri 0
okunmuútur. 556. saatte yüzey çökme de÷eri
birden artarak –6 mm maksimum de÷ere
ulaúmıútır. 768. saate kadar yapılan ölçümlerde
de÷iúken de÷erler okunurken 792. saatten sonra –4
mm de÷er olarak okunan çökme de÷eri 912. saate
kadar olan zaman diliminde de÷iúmemiútir.

ùekil 2. TBM ile açılan Ankara Metrosu 3. aúama
Eryaman delme tünelinde zamana karúı oluúan
deformasyon ve yüzey çökme grafi÷i
ùekil 3. NATM ile açılan Ankaray Demirtepe-Kızılay
delme tünelinde zamana karúı oluúan deformasyon ve
yüzey çökme grafi÷i

Çizelge 2’de NATM ile açılan Ankaray
Demirtepe-Kızılay delme tünellerinde tünel içi
deformasyon ve yüzey çökme ölçümlerinin
zamana ba÷lı de÷iúimleri görülmektedir. 15 m
derinlikteki tünel kısmında 226’ıncı halkada
toplam 13 tünel içi deformasyon, MS-6 ölçüm
istasyonunda ise toplam 21 yüzey çökme ölçümü
yapılmıútır. Tünel içi ölçümleri tünel aynası ölçüm
yerini 43 m, yüzey çökme ölçümleri ise tünel
aynası ölçüm yerini 30 m geçtikten sonra terk
edilmiútir.

ùekil 4’de TBM ile açılan Ankara Metrosu
Eryaman tünelinde A-B ölçüm noktaları arasındaki
zamana ba÷lı deformasyonlardaki de÷iúim, NATM
ile açılan Ankaray Demirtepe-Kızılay delme
tünelindeki deformasyonlardaki de÷iúim ile
karúılaútırılmıútır. Eryaman tünelleri ile DemirtepeKızılay tünellerindeki A-B noktalarında oluúan
deformasyon bakımından bir paralellik oldu÷u
görülmektedir.
Ancak
Demirtepe-Kızılay
tünellerindeki deformasyon Eryaman tünellerine
oranla çok daha fazladır. TBM ile açılan Eryaman
delme tünellerindeki tünel içi deformasyon
de÷erleri -1 mm altında ölçülürken bu de÷er
NATM ile açılan Demirtepe-Kızılay tünelleri için
ortalama -3 mm’nin üstünde ölçülmüútür. Eryaman
delme tünellerinde maksimum deformasyon de÷eri
312. saatte -0,96 mm olarak ölçülmüútür.
Demirtepe-Kızılay tünellerinde ise maksimum
de÷er 72. Saatte -5,64 mm olarak ölçülmüútür.

Çizelge 2. NATM ile açılan Ankaray DemirtepeKızılay delme tünelinde ölçülen tünel içi deformasyon
ve yüzey çökme de÷erleri





ùekil 3’de NATM ile açılan tünelin ölçüm
istasyonlarındaki tünel içi deformasyonlarının ve
yüzey çökme de÷erlerinin zamana ba÷lı de÷iúimi
görülmektedir. Tünel yan duvarında 72. saatte
ölçülen deformasyon maksimum de÷erdedir ve –
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Demirtepe-Kızılay
tünellerindeki
çökme
de÷erlerinin artarak Eryaman tünellerindeki çökme
de÷erlerini geçti÷i görülmektedir.
4 SONUÇ

ùekil 4. TBM ile açılan Ankara Metrosu 3. aúama
Eryaman delme tüneli ile NATM ile açılan Ankaray
Demirtepe-Kızılay delme tünelindeki zamana ba÷lı
de÷iúen deformasyonların karúılaútırması

ùekil 5’de TBM ile açılan Eryaman tünellerindeki
yüzey çökme de÷eri 336’ıncı saatte maksimum –4
mm olarak ölçülürken bu de÷er NATM ile açılan
Demirtepe-Kızılay tünellerinde 600’üncü saatte –6
mm olarak ölçülmüútür. Eryaman tünellerindeki
yüzey çökme de÷eri 96 ile 144. saatler arasında –3
mm olurken zaman ilerledikçe yüzey çökme
de÷erlerinde bir azalma oldu÷u gözlemlenmiútir.
336. saatte Eryaman tünellerinde yüzey çökmesi
maksimum –4 mm olarak ölçülürken bu saatten
sonraki ölçümlerde çökme de÷eri giderek azalmıú
ve 0 de÷erine ulaúmıútır. Demirtepe-Kızılay
tünellerinde ise yüzey çökmelerinde zaman
ilerledikçe de÷iúken de÷erler ölçülmüútür. 48 ve
72. saatlerde –4 mm olarak ölçülen çökme
de÷erleri azalarak 0 de÷erine kadar ulaúmıú fakat
600. saatte bu de÷er birden –6 mm’ye kadar
çıkmıútır. 864. saatten sonra çökme de÷eri
sabitlemiú ve –4 mm olarak ölçülmüútür.

ùekil 5. TBM ile açılan Ankara Metrosu 3. aúama
Eryaman delme tüneli ile NATM ile açılan Ankaray
Demirtepe-Kızılay delme tünelinde zamana ba÷lı
de÷iúen yüzey çökme de÷erlerinin karúılaútırılması

ùekil 5 incelendi÷inde 360. saate kadar
Eryaman tünellerindeki yüzey çökme de÷erlerinin
Demirtepe-Kızılay
tünellerindeki
çökme
de÷erlerinden daha fazla oldu÷u gözlemlenirken bu
saatten sonraki ölçüm de÷eri incelendi÷inde

Bu çalıúmada aynı jeolojik zemin içerisinde TBM
ile açılan 1900 metre uzunlu÷undaki Ankara
Metrosu 3. Aúama Eryaman delme tünelleri ile
NATM ile açılan 1200 metre uzunlu÷undaki
Ankaray Demirtepe-Kızılay delme tünellerindeki
tünel içi deformasyon ve yüzey çökme ölçümleri
karúılaútırılmıútır. Elde edilen deformasyon ve
yüzey çökme de÷erleri analiz edilerek her iki
projedeki tünellerin duraylılı÷ı tespit edilmiútir.
Yapılan analizler neticesinde TBM ile açılan
tünellerin NATM ile açılan tünellerden daha
duraylı oldu÷u belirlenmiútir.
Buna göre Ankara Metrosu 3. aúama Eryaman
delme tünellerde oluúan en yüksek deformasyon
de÷eri -0,96 mm olarak tespit edilmiútir. Bu de÷er
Demirtepe-Kızılay tünelleri için –5,64 mm olarak
ölçülmüútür. Eryaman tünellerinde en büyük yüzey
çökme de÷eri –4 mm iken bu de÷er DemirtepeKızılay tünelleri için –6 mm olarak ölçülmüútür.
Buradan da anlaúılaca÷ı üzere NATM ile açılan
tünellerde tünel içi deformasyon de÷iúimi ile yüzey
çökme de÷erleri TBM’e göre daha fazladır.
TBM ile açılan tünellerde tünel içi
deformasyonu ile yüzey çökme de÷erlerinin çok
düúük çıkması tünel kazısının çok hızlı yapılması
ve hemen arkasından tahkimata geçilmesi
gösterilebilir. Oysa NATM ile açılan tünellerde
kazı iúlemi üst ve alt yarı kazısı biçiminde
yapılmaktadır. Belli bir mesafe üst yarı kazısı
yapıldıktan
sonra
alt
yarı
tahkimatına
geçilmektedir. Bu yüzden tünelin tam ringte
tamamlanması uzun zaman almaktadır.
Sonuç olarak TBM ile açılan tünellerde tünel
kazısının hızlı olması ve hemen arkasından çok
kısa süre içerisinde tünel tahkimatına geçilip
tünelin tam ringte tamamlanması nedeniyle tünel
içindeki deformasyon de÷erleri çok düúük
çıkmıútır (Çilsal, 2003). Bu da tünelin duraylılı÷ına
do÷rudan olumlu etki etmektedir.
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Tünellerde tasarım ve yapım aúamasında karúılaúılan kaya kütle
koúullarındaki farklılıklar; Kaletepe Tüneli Örne÷i (Koyulhisar, Sivas)
Difference conditions of the rock mass between design via construction in tunnels;
Sample of Kaletepe Tunnel ( Koyulhisar, Sivas)
Dursun ERøK
TC Karayolları 16. Bölge Müdürlü÷ü, Sivas

ÖZET: Kaletepe Tüneli, Koyulhisar’ın (Sivas) güneyinde, E200 karayolu üzerinde yer almaktadır. 12 m
geniúlik ve 8.5 m yüksekli÷inde tek tüp olarak tasarlanan tünel, 390.5m uzunlu÷unda olup, aglomera-bazalt
birimi içerisinde açılmıútır. Bu çalıúmada tünel projesinde öngörülen kaya koúulları ile uygulamada
karúılaúılan farklılıklar de÷erlendirilmiútir. Tünel hattı, giriú, çıkıú ve orta bölge úeklinde üç yapısal bölgede
incelenmiútir. Bunlardan, çıkıú bölgesi için öngörülen RMR ve ÖNORM B2203 de÷erleri uygulamada
karúılaúılanlar ile uyumluluk gösterirken, giriú ve orta bölgede farklılıklar sunmaktadır. Bunun temel
nedenleri, baúlangıçta tasarlanan jeolojik modelin eksik olması ve yapım sırasında kullanılan fazla miktardaki
patlayıcı maddedir.
ABSTRACT: Kaletepe Tunnel is located on the on the highway E200 of south of Koyulhisar (Sivas). The
Tunnel which is designed as single-tube consists of 12 m in width and 8.5 m in height and 400m long and was
opened in agglomerate-basalt unit. The Tunnel line was examined under three structural regions as the
beginning, middle and at the end parts .In this study the predicted and actual values rock mass rating values
using ÖNORM B2203 standarts were compared. While RMR and ÖNORM values, which are predicted for
end part, show similarity with values meet at application, present difference for beggining and middle part. It
is concluded that there is difference between predicted and actual values due to the wrong geological
modeling at the beginning of the project and the use of high amount of explosions during the excavation.
edilebilir seviyeye indirecektir (Panthi ve Nilsen,
2005). Tünel projelerinin hazırlanması ve tünelin
yapımı için Kaletepe Tüneli örnek olarak
de÷erlendirilmiútir. Kaletepe Tüneli, Sivas,
Koyulhisar ilçesinin güneyinde yer almaktadır
(ùekil 1).

1 GøRøù
Tüneller,
mühendislik
yapıları
içerisinde
bilinmeyenlerin fazla oldu÷u ve de÷iúken yer altı
koúullarında inúa edilmeleri nedeni ile yapım
öncesi detaylı araútırmalar gerektiren yapılarıdır
(Erik ve Ertunç, 2012). Yer seçimi ile baúlayan
tasarım aúaması, tünel zeminindeki bilinmeyen
unsurların
sayısını
azaltmak
ve/veya
basitleútirmeyi amaçlar. Tünel açılması planlanan
sahanın jeo-mühendislik özelliklerinin do÷ru ve
detaylı veriler ile de÷erlendirilmesi projenin
sa÷lıklı bir úekilde sonuçlandırılması için oldukça
büyük önem taúır. Tasarım için mühendislik
jeolojisi araútırmaları kompleks jeolojik yapıların
oldu÷u kesimler için oldukça büyük önem
taúımaktadır (Nilsen, 1999). En küçük mühendislik
jeolojisi verisi bile tasarım ve uygulama arasındaki
kaya kütlesi koúullarının arasındaki farkı kabul

^ŝǀĂƐ

ùekil 1. ønceleme alanının yerbulduru haritası
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2 MATERYAL ve METOT
Bu çalıúmada de÷erlendirilen Kaletepe tüneli 390,5
m uzunlu÷unda olup, 8,5 m yükseklik ve 12 m
geniúlikte tasarlanmıútır. Tünel zemini bazaltaglomera litolojisinden oluúan Erdembaba
volkanitlerinden
oluúmaktadır
(ùekil
2).
Erdembaba volkanitleri kendi içinde, genç ve çok
genç volkanitler olarak ikiye ayrılmıútır. Genç
volkanitler, genellikle siyah, yer yer gri renkte,
tabakasız, yer yer tabakalı ve tabaka e÷imleri
yataya yakın bazalt-aglomeralardan oluúmaktadır.
Altere yüzeyleri cüruf görünümünde olup, yeúil
likenlerle kaplıdır. Koyu renkli amfibol
fenokristalleri, ikincil olarak yerleúmiú sarımsı silis
kristalleri içerirler ve bunlar hemikristalin porfirik
dokuludur.
Labradorit,
ojit
ve
kısmen
serpantinleúmiú olivin fenokristalleri ve ikincil
opak mineraller camsı hamur içerisinde olup,
serpantin dolgulu boúluklar içermektedir (Mega,
2009). Kaletepe tüneli tasarımı sırasında, güzergah
üzerinde bulunan kaya birimlerinin mühendislik
özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenebilmesi
amacı ile Tünel giriúi, Orta Bölge ve Tünel Çıkıúı
olmak üzere üç yapısal bölgeye ayrılmıú ve

mühendislik jeolojisi haritası ve boy kesiti
hazırlanmıútır (ùekil 3). Bu bölgelerdeki kaya
kütlelerinin
mühendislik
özelliklerinin
belirlenebilmesi için kaya kütlesinin davranıúını
önemli ölçüde denetleyen süreksizlikler, ISRM
1981’e göre incelenmiútir. Süreksizliklerin aralık,
açıklık, devamlılık, pürüzlülük ve su durumları
de÷erlendirilmiútir. Süreksizlik ölçümleri, birimin
mostra verdi÷i kesimlerde Pahl (1981) tarafından
önerilen pencere haritası yöntemine göre
yapılmıútır. Sahanın oldukça sarp bir topo÷rafyada
yer alması nedeni ile tünel güzergâhında sondaj
yapılamamıútır. Tünel kotuna yakın seviyelerden
alınan blok kayaç örneklerinden elde edilen karot
numuneleri üzerinde ise laboratuvar deneyleri
yapılmıútır. Bu deneyler ile tünelin içerisinde
açılaca÷ı kayaç malzemesinin indeks ve dayanım
özellikleri belirlenmiútir. Elde edilen veriler
ıúı÷ında tünel zemini yaygın olarak kullanılan kütle
sınıflama sistemlerinden RMR ve ÖNORM
B2203’e göre sınıflanmıútır. Tünel açılması
sırasında, tünel kazısının her ilerleme adımında
(Round) mevcut tünel aynasında inceleme yapılmıú
ve elde edilen bulgular tasarımda kullanılanlar ile
karúılaútırılmıútır.

ùekil 2. Erdembaba volkanitlerinin tünel güzergahında görünümü
3. BULGULAR.
Tasarım aúamasında belirlenen kaya kütle
özellikleri ve kaya kütle sınıflamaları üç yapısal
bölgede de÷erlendirilmiútir (ùekil 3). Kaya kütle
sınıflamaları, kayanın mostra verdi÷i kesimlerdeki
süreksizlik incelemeleri ile yapılmıútır. Sahanın
çok dik topo÷rafyaya sahip olması nedeni ile
sondaj yapılamamıútır. Bu nedenle sınıflamada
kullanIlan parametrelerden RQD de÷eri, tasarım
aúaması için, Palmström (1982) tarafından önerilen
ve hacimsel eklem katsayısı (Jv) kullanılan

eúitlikten faydalanılarak, uygulamada ise tünel
aynasındaki gözlemlerle belirlenmiútir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Yapısal bölgelere ait RQD de÷erleri
Y.Bölge

Giriú
Orta
Çıkıú

Tasarım

Uygulama

Jv
(eklem/m3)

RQD (%)*

RQD (%)

13
9-12
7

72
85-75
92

60-70
75-80
90-100

*RQD=115-3.3Jv (Palmström,1982)
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ùekil 3. Tünel güzergahının mühendislik jeolojisi haritası ve boy kesiti (Mega, 2009’dan basitleútirilerek )
çıkmaktadır. Bunun nedeni ise, tasarım aúamasında
sadece yüzey incelemesinin yapılması ve
süreksizliklerin bazı özelliklerinin yüzeysel
koúullardaki de÷iúimi olarak yorumlanmıútır.
Sınıflama sistemlerinden RMR’ ye göre yapılan
de÷erlendirmede % 1–20 arasında de÷iúim
gözlenmektedir (Çizelge 4). Yeni Avusturya tünel
açma metoduna göre, kazı –destek sistemlerinin
belirlenmesinde kullanılan ÖNORM B2203
sınıflamasına göre ise Çıkıú bölgesi hariç di÷er
bölgelerde farklılıklar izlenmiútir (Çizelge 4).
Bunun nedeni ise kullanılan sınıflamanın görsel
olarak yapılması, yüzeysel de÷erlendirme ile tünel
aynasındaki durumun farklılı÷ı ve kazı sırasında
kaya
kütlesinin
davranıúının
yerinde
de÷erlendirilmesi olarak düúünülebilir.

Tünel kazısı sırasında ise her ilerleme adımında
tünel aynasının jeolojik haritası, süreksizlik
ölçümleri ve belirli adımlarda aynadan alınan
örnekler üzerinde laboratuvarda tek eksenli basınç
(TEB) dayanımı deneyi yapılmıútır. Tasarım
aúamasında ve uygulamadaki kayacın TEB
de÷erleri Çizelge 2 de verilmiútir.
Çizelge 2. Yapısal bölgelerdeki kayaçların Tek
Eksenli Basınç (TEB) dayanımı de÷erleri
Tek eksenli Basınç dayanımı (MPa)
Yapısal
Bölge
Giriú
Orta
Çıkıú

Tasarım

Uygulama

39
63
59

45
60
62

4. SONUÇ

Bunların dıúında süreksizliklerin yo÷un olarak
de÷iúen özellikleri gruplandırılarak Çizelge 3’ de
verilmiútir. ølerleme mesafelerine göre de÷iúimler
yüzdelik
dilimler
halinde
gösterilmiútir.
øncelemede
özellikle
de÷iúim
gösteren
parametreler (aralık, açıklık, devamlılık, su,
ayrıúma
ve
dalgalılık/pürüzlülük)
dikkate
alınmıútır. Bu parametrelerin ilerlenen mesafeye
göre oransal yüzdelik da÷ılımları Çizelge 3’de
görülmektedir. Bunlar arasında en büyük farklılık
dalgalılık/pürüzlülük ve su durumunda ortaya

Bu çalıúmada, Kaletepe tüneli kazı aúamasında
yapılan ayna ölçümleri ile tünelin tasarımında
kullanılan parametreler karúılaútırılmıútır. Özellikle
farklılı÷ın anlamlı oranda oldu÷u parametreler için
de÷erlendirme yapılmıútır. Kaya kütle sınıflama
sistemlerinden RMR’ deki de÷iúim incelenmiútir.
Özellikle süreksizlik aralı÷ı, süreksizlik duvarının
durumu ve açıklık gibi parametreler yüzey
ölçümlerine göre farklılıklar sunmuútur. Tasarım
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aúamasında, saha koúullarının elveriúli olmaması
nedeni ile sondaj yapılamayan ve yüzey
verilerinden elde edilen tasarım parametrelerinin
kullanıldı÷ı
Kaletepe
tünelinde
sondaj
çalıúmalarının önemi bir kez daha vurgulanmıútır.
Özellikle, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine
(NATM) göre kazı-destek sisteminin belirlendi÷i,
ÖNORM B2203 Kaya sınıflamalarına göre, giriú
bölgesi için % 20, orta bölge için % 0 ve çıkıú
bölgesi için ise % 100 oranında gerçekleúme
sa÷lanmıútır. Bunun nedeni, giriú bölgesinde
tünelin açılaca÷ı kaya ortamının kalın bir kolüvyon
ile örtülmesi, orta bölgede ise tünel kotunun

yüzeyden oldukça derinde olması ve yüzeydeki
mostralar ile farklılık sunmasıdır.
Çıkıú bölgesinde tasarım ve uygulamanın tamamen
örtüúmesinin nedeni ise, bu kesimde örtü
tabakasının bulunmaması ve ço÷unlukla sa÷lam
kaya koúullarının hakim olmasıdır. Yeterli sayıda
ve derinlikte yapılacak sondajlar ile elde edilecek
tasarım
parametreleri,
uygulama
sırasında
kullanılacak olan kazı - destek seçiminin do÷ru
olarak belirlenmesini ve tasarım-uygulama
arasındaki
farkın
minimize
edilmesini
sa÷layacaktır. Bu durum, projenin ekonomik, hızlı
ve do÷ru bir úekilde sürdürülebilmesi için oldukça
önemlidir.

Çizelge 3. Kaletepe tüneli süreksizlik parametrelerindeki farklılıklar.
Aralık
T

GøRøù
0+0000+100

2060cm

ORTA
0+1000+250

620cm

ÇIKIù
0+3500+400

620cm

U
%45
620cm
%5
60200cm
%50
2060cm
%55
620cm
%45
20-60
%85
2060cm
%15
60200cm

Açıklık
T

U

T

Devamlılık
U
%40
<1m

%30
>5mm
1-5mm

1-3m
% 70
1-5mm

1-5mm

%30
>5mm

%45
1-3m

1-3m

%85
<1m
%15
1-3m
%90
1-3m

%20
>5mm
1-3m
% 80
1-5mm

%10
3-10m

Su
T

%5 Düz
Düz
Basamaklı

%15
3-10m

% 70
1-5mm

1-5 mm

Dalgalılık/Pürüzlülük
T
U

Düz
Basamaklı

T

%90
Nemli

%80 Az
Pürüzlü

%60
Orta

%10
Damlama

%70 Az
Pürüzlü

Yok

%100
Nemli

%30
Pürüzlü
%80
Pürüzlü
Yok

U

Az
Altere

Yok

%15
Pürüzlü

Düz
Basamaklı

Ayrıúma
U

%100
Nemli

%20 Az
Pürüzlü

%40
Çok

Az
Altere

Az
Altere

%80
Orta
%20
Çok
%90
Az
%10
Orta

T: Tasarım, U: Uygulama

Çizelge 4. Kaletepe tüneli kaya kütle sınıflarındaki de÷iúimler
ÖNORM
RMR

TÜNEL
Tasarım
GøRøù

ORTA

55

67

Uygulama

% De÷iúim

Tasarım

44 (%40)

20
9
24

B2

50 (%20)
42 (%40)
58 (%30)
62 (%70)

ÇIKIù

68

66 (%80)
61 (%20)
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Swellex sürtünmeli tip kaya bulonlarının sa÷ladı÷ı avantajlar
Advantages of the frictional rock bolt swellex
D.Akkriú
Atlas CopcoMakinaları ømalat A.ù. Tuzla, østanbul

ÖZET: Swellex sürtünmeli tip kaya bulonları, maden ve tünel iúlerinde, hem ülkemizde, hem de dünyada
sa÷ladı÷ı avantajlar sayesinde tercih edilmektedir. Tahkimatı güvenli kılma hususunda, ekonomik ve hızlı
çözümler sunmaktadır. Swellex sürtünmeli tip kaya bulonları, uygulama zamanını kısaltarak ilerleme hızını
arttırmakta ve maliyetleri düúürmektedir. Geniú bir ihtiyaç yelpazesine hitap eden Swellex, farklı yük taúıma
kapasiteleri, farklı esneme kabiliyetleri, farklı korozyon dayanımları ve farklı uzunlukta kaya bulonları
sunmaktadır. Kolay uygulanıúı, operatör becerisi gerektirmemesi ve yüksek yük taúıma kabiliyeti Swelllex’in
sa÷ladı÷ı özelliklerdir. Bu çalıúmada Swellex kaya bulonlarının avantaj ve kabiliyetlerinden bahsedilecektir.
ABSTRACT: Swellex rock bolts have large usage area in mining and tunneling bussineses. Reinforcing the rock
in economical and fast way brings Swellex one step ahead. Swellex rock bolts increase the penetration rate and
lowers the costs with reducing the installation time. With different hold, elognation, corrosion capacities and
length ranges, Swellex ensure suitability for wide range of needs. Easy installation without any need of operator
skill and high load capacity are the advantages that Swellex supply. This article is written for emphasizing the
advantages and capabilities of Swellex.
uygulamada operatörün becerisi, kartuúların fırlatma
esnasında zarar görmemiú olması, çimentoda karıúım
oranlarının do÷ru yapılması, basıncın ve debinin
do÷ru ayarlanması gibi bir çok parametrenin eksiksiz
biçimde yerine getirilmesi reçineli ya da
enjeksiyonlu bulonların baúarısı için úarttır.
Di÷er sürtünmeli tip kaya bulonu uygulamalarının
uygulaması hızlı ve kolaydır fakat yük taúıma
kapasitesi ve gerilim dayanımı düúüktür.

1 GøRøù
Geçmiúten günümüze büyük bir ivme ile geliúen
madencilik ve tünelcilik sektörleri, yapıları ayakta
tutmak için çeúitli kaya saplama yöntemlerinden
faydalanmaktadır. Bu saplamalar, madenlerde
çalıúanların, tünellerde hem çalıúanların, hemde
kullanıcıların canlarını emanet ettikleri sistemlerdir.
Mühendislerin kaya bulonları tasarlarken
öncelikli iki amacı, maksimum güvenli÷i ekonomik
olarak sa÷lamaktır. Çok rijit ve sa÷lam formasyonlar
dıúındaki formasyonlar güçlendirmelere ihtiyaç
duymaktadır. Zeminin rijitli÷i azaldıkça, akma
e÷ilimleri arttıkça, daha fazla ve daha güçlü kaya
bulonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Çimento ya da reçine enjeksiyolu kaya bulonu
sistemlerinde
sa÷lıklı
tahkimat
uygulaması
yapabilmek için bir çok gereklili÷i yerine getirmek
gerekmektedir ve bu gerekliliklerin yerine
getirilememesi yüzünden sistemin baúarısı %50’dir.
Geri kalan uygulamalar hiç bir yük taúımamaktadır.
Reçinenin yaúı, saklandı÷ı sıcaklık ve koúullar,

2 SWELLEX’ øN ÇALIùMA PRENSøBø
ùiúirildikten sonra kayaçla bulon arasında oluúan
sürtünme kuvveti, bulonun yük taúımasını sa÷lar.
Kayacın özelliklerine ve bulonun sa÷lam kayaç
içindeki uzunlu÷una ba÷lı olarak oluúan sürtünme
kuvveti de÷iúir. Uygulama yapılan kayacın sürtünme
katsayısı arttıkça kullanılması gereken Swellex’in
uzunlu÷u azalır. Oluúan sürtünme kuvveti sayesinde
kayacın tahkimatı sa÷lanır.
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ùekil 1. Swellex’in uygulanıúının galeri kesitindeki görünümü

Anında
yük
taúıma
özelli÷i
ve
çabuk
uygulanabilirli÷i sayesinde yapılan iúi hızlandırarak
iúçilik ve enerji giderlerinin düúürülmesini sa÷lar.

3 SWELLEX ‘øN AVANTAJLARI
30 Yıldır geliútirilerek üretilen Swellex sürtünmeli
tip kaya bulonları tüm dünyadaki madencilik ve
inúaat sektörlerinde güvenli, hızlı ve ekonomik
olması sebebiyle tercih edilmektedir.
3.1 Anında Yük Taúıma
Swellex’in öne çıkan özelliklerinden biri anında yük
taúımasıdır. Di÷er tip kaya bulonlarında çimentonun
prizlenmesi ya da reçinenin donması beklenmektedir
ve o zamana kadar yük taúımamaktadırlar. Swellex
basınçı su (240-300 bar) ile úiúirildikten sonra
deli÷in çeperlerine sürtünme kuvveti ile tutunması
ve delik yüzeyindeki düzensizliklerin seklini alarak
vidalanma etkisi ile kitlenmesi sayesinde anında yük
taúımaya baúlar. Pompa basınçlı suyu basma iúlemi
gerekli basınca ulaúıldı÷ında otomatik olarak durur,
yükleme sayesinde ilk test te yapılmıú olur.
Pompanın durması gereken basınca ulaúması ve
swellex’in yük taúımaya baúladı÷ı anlamına gelir.

ùekil 2. Swellex’in çalıúma prensibi
3.2. Esneme Özelli÷i
Swellex sürtünmeli tip kaya bulonları kayaç
formasyonuna göre seçilen modeline göre farklı
esneme (uzama) kabiliyetine sahiptir. Di÷er
bulonların da belli de÷erin üstünde yük geldi÷inde
ani kopmalar yaúanırken, Swellex belirli yük
seviyesine ulaútı÷ında uzamaya baúlar ve hiçbir
özelli÷ini kaybetmeden yük taúımaya devam eder.
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ùekil 3. Swellex’in özellikleri

bulunmamakla herhangi bir özellik kaybına da yol
açmamaktadır.

3.3 Eklenebilir Swellex
Eklenebilir Swellexler 1,62 metreden 4.12 metreye
kadar uzanan ürün gamı ile her türlü manuel ya da
mekanize uygulama sistemine adapte edilebilir.
Eklenen Swellex sayısında herhangi bir kısıtlama

ùekil 4. Eklenebilir Swellex’in büyük kayaç kütlelerini sabitlemesi
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3.4 Kaplamalı Swellex
Özel bir malzeme ile kaplanan swellexler de ürün
gamında bulunmaktadır. Bu ürünler çok uzun süreli
tahkimat sa÷lanması istenilen yerlerde, bulonların
korozyona u÷rayıp özelli÷ini yitirmesini önler. Yer
altı sularının yo÷un oldu÷u bölgelerde özellikle

asidik ortamlarda, di÷er bulonlar korozyona
u÷rarken kaplamalı swellex çok daha uzun
ömürlüdür. Korozif suların bulonu aúındırmasını
önleyerek bulonun sa÷lıklı kalmasını sa÷lar.

ùekil 5. Yeraltı sularının pH’larına ba÷lı olarak bulon üzerindeki korozyon oranları.

4 KULLANIM ALANLARI
Swellex maden ve inúaat sektörlerinde çok çeúitli
alanlarda kullanılmaktadır. Tünel inúaatlarında úev
stabilizasyonunda, madenlerde tavan ve yan
duvarlarının stabilizasyonunda kullanılmaktadır.
5 UYGULANIùI
Swellex sürtünmeli tip kaya bulonları hertürlü
uygulama yöntemi ile uygulanabilir. Mekanize, yarı
mekanize, manuel olmak üzere üç sistemede
uygundur.

Çizelge 1. Hızlı bulonlama sistemlerinden biri olan
reçineli bulon sistemi ile Swellex’in karúılaútırması:
Uygulama
Deli÷e sürme süresi
Baúli÷i takma süresi
ùiúirme süresi
Reçine koyma süresi
Döndürerek sürme
süresi
Kuruma süresi
Germe süresi
Toplam süre
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Swellex
2.1M
5Sn
3Sn
11Sn

Reçineli Kaya
Saplamasi 2m

30 Sn
15 Sn

19 Sn

20 Sn
12 Sn
1Dk 17 Sn
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ùekil 8. Yarı mekanize uygulama (Yer delici
makinası ile)
Atlas Copco’nun Boltec makinesi ise uygulamayı
tam mekanize olarak yapar. Hem delme iúlemini
hem de bulonu yerleútirme ve úiúirme islemini kendi
yapar. Tüm iúlemi tek merkezli olarak yapar bu
sayede boomu tekrar tekrar hizalamaya gerek
duymayarak uygulama hızını ve maliyeti minimuma
indirir.

ùekil 6. Swellex’in kullanım alanları
Manuel uygulama delik delindikten sonra Swellex’in
insan gücü ile deli÷e sürülüp özel pompası ile
úiúirilmesidir.

ùekil 9. Tam mekanize uygulama (Boltec)

6 KALøTE KONTROL
Swellex kaya bulonlarının herbiri ayrı ayrı kalite
kontrolden geçer ve üzerlerine kalite kontrol
numaraları iúlenir. Bu sayede aldı÷ınız ürünün hangi
testlerden,
hangi
sonuçlarla
geçti÷ini
ö÷renebilirsiniz.

ùekil 7. Manuel uygulama
Yer altı delici makinasının boomu vasıtası ile de yarı
mekanize olarak uygulanabilir.

251

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

• ønsan hata faktörünü minimize ederek her
bulonun düzgün yük taúımasını sa÷lar. Her bir ürün
kalite kontrolden geçerek ve üzerine kalite kontrol
numarası eklenerek sevk edilir. Bu sayede
güvenilirli÷ini perçinler.

ùekil 10. Kalite kontrol seri numarası
Swellex kaya bulonlarının fiber optik kameralarla
yüzey kontrolleri gerçekleútirilir, korozyon de÷erleri
ölçülür.(ùekil 11). Özel ekipmanlarla yük taúıma,
esneme, akma, genleúme testleri yapılır, hammadde
kalitesi ölçülür. (ùekil 12)

ùekil 12.Yük taúıma testi
ùekil 11. Fiber optik kamera
KAYNAKLAR
Atlas Copco, Rock & Soil Reinforcement

7 SONUÇ
Swellex sürtünmeli tip kaya bulonları kısa uygulama
zamanı ve anında yük taúıma özelli÷i sayesinde
madencilik
ve
tünelcilik
sektörlerine
hız
getirmektedir. Getirdi÷i hız sayesinde birim
maliyetleri düúürmektedir.
• Esneme özelli÷i sayesinde ani kopmaları
önüne geçer. Kaya kütlelerindeki oynama ve
kaymalara uyum sa÷layarak yük taúımaya devam
eder.
• Eklenebilir swellex modeliyle her ortamda
tüm uygulama metodları ile uygulanabilme olana÷ı
sa÷lamaktadır.
• Kaplamalı Swellexler uzun ömür gerektiren
projelerde korozyonu önleyerek tahkimatın ömrünü
uzatmaktadır.
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Açık iúletme úev stabilitesinde Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb yenilme
kriterlerinin nümerik modelleme ile karúılaútırılması
Comparison of Hoek-Brown and Mohr-Coulomb failure criterion for open pit
slope stability by numerical modeling
C. O. Aksoy, K. Küçük, T. Onargan
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, øzmir

ÖZET: Nümerik modelleme yöntemleri son dönemde madencilik ve inúaat sektörlerinde çok kullanım alanı
bulmuútur. Nümerik modelleme analizlerinde, kaya kütlesinin yenilme koúullarını bilinen bazı yenilme
kriterleri ile tanımlamak suretiyle gerilme-deformasyon analizleri yapılmaktadır. Hoek-Brown ve MohrCoulomb yenilme kriterleri, günümüzde madencilikte en çok kullanılan yenilme kriterleridir. Her iki kriter de
kendi formülasyonları ile yenilme mekanizmasını tanımlamaktadır. Bu makalede, TKø’ye ait Orhaneli
iúletmesinde yapılan açık ocak úev stabilitesi çalıúmaları kapsamında gerçekleútirilen nümerik modelleme
analizlerinde Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb yenilme kriterlerinin kullanımı sonrasında ortaya çıkan
sonuçlar ve sahada yapılan ölçümler ve gözlemlerin karúılaútırması yapılmaktadır.
ABSTRACT: Recently, numerical modeling methods have been practiced in many mining and construction
projects and found many uses in those sectors. Defining the rock mass failure conditions by well known
failure criteria and thus performing stress and strain analysis are the main properties of numerical modeling.
Hoek-Brown and Mohr-Coulomb failure criteria are the most widely used failure criteria in the mining sector.
Both criteria characterize the failure mechanisms with their own formulations. This paper describes the
numerical modeling analysis carried out in the slope stability works in Turkish Coal Enterprise Orhaneli
Surface Mine. Within this context, results of the application of Hoek and Mohr-Coulomb failure criteria and
the field measurement and observations are compared.
1 GøRøù
Ampirik çözümlemeler özellikle 3 boyutlu
problemlerin
çözümünde
uzun
süreçler
alabilmektedir. Günümüzde 3 boyutlu çözümün en
kolay yapıldı÷ı yöntem nümerik modellemedir.
Nümerik
modellemede
birçok
yöntem
bulunmaktadır.
Bunlar
içerisinde
en
çok
kullanılanlar Sonlu Elemanlar, Sonlu Farklar ve
Sınırlı Elemanlar’dır. Nümerik modellemenin
prensipleri Feng ve Hudson (2008) tarafından açık
bir úekilde ortaya konmuútur (ùekil 1). ùekil 1’den
de anlaúılaca÷ı üzere, nümerik modelleme çok kolay
aynı zamanda uzun gözlemleri bünyesinde
barındıran bir yöntemdir.
Nümerik modellemede, birçok parametreyi
(zaman, malzeme modeli, yenilme kriteri vb.)
modelin
içerisine
entegre
etme
imkanı
bulunmaktadır. 3 boyutlu nümerik modelleme

çalıúmalarında, kazı önünde ve arkasında oluúacak
olan etkileri ve kazı boyutunun etkisini analiz etme
olana÷ı bulunurken, oluúan etkiler için alınacak
önlemlerin performansının sorgulanması imkan
dahilindedir. Ek olarak, dinamik yüklerin de
(deprem, patlatma sonucu oluúacak olan titreúim vb.)
modele entegrasyonu ile sistemin duraylılı÷ı
incelenebilir.
Kaya mühendisli÷inde tasarımın baúarısı, kaya
kütlesinin karakterizasyonun hassas yapılması ve
kaya kütle davranıúnın do÷ru tanımlanması ile
yakından
ilintilidir.
Nümerik
modelleme
yöntemlerinde kullanılan yazılımlarda bir çok
malzeme davranıúı tanımlamak mümkündür. Bu
malzeme davranıúlarından en çok kullanılanlar
arasında Hoek-Brown, Mohr-Coulomb, Soft Soil
Creep, Hardening Soil, Jointed Rock Mass
sayılabilir (Aksoy vd., 2012).
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ùekil 1. Kaya mühendisli÷i tasarımında modelleme tiplerinin akım úeması (Feng ve Hudson, 2008’den
çevrilmiútir)
Bu aúamada önemli olan çalıúılan ortamdaki kaya
kütlesinin nümerik model içerisinde do÷ru malzeme
davranıúı ile tanımlanmasıdır.
Bu bildiride, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi Ö÷retim Üyelerinden oluúan 18 kiúili
bir ekip tarafından yürütülen TKø Orhaneli øúletme
Müdürlü÷ü, Gümüúpınar açık ocak planlama
çalıúmaları kapsamında úev stabilitesine yönelik
olarak Hoek-Brown ve Mohr Coulomb yenilme
koúulları altında gerçekleútirilen nümerik modelleme
çalıúmalarını ve sahada gözlemlenen sonuçlarından
bazılarını paylaúılmaktadır.

2. ÇALIùMA ALANINA AøT JEOLOJøK VE
JEOTEKNøK BøLGøLER
Çalıúma grupları arasında jeolojik ve jeoteknik
konular Hacettepe Üniversitesi çalıúma ekibi
tarafından gerçekleútirilmiútir. Bu nedenle, jeoloji ve
jeoteknik bilgiler konusunda Hacettepe Üniversitesi
çalıúma ekibi tarafından hazırlanan rapordan
faydalanılmıútır (Özçelik vd., 2013). Gümüúpınar
açık iúletmesi ve yakın çevresini kapsayan ilk detaylı
çalıúma
Günalay
(1974)
tarafından
gerçekleútirilmiútir. Günalay (1974) palinolojik etüd

çalıúmasında inceleme alanındaki kömür damarının
yaúını Alt-Orta Miyosen olarak belirtmektedir.
Memiko÷lu (1976), yaptı÷ı çalıúmada bölgedeki
KD-GB
uzanımlı
kıvrımların
bulundu÷unu
belirtmiútir. Ayrıca ana fay do÷rultularının D-B ve
KD-GB uzanımlı oldu÷unu ve bu fayların tüflerle
örtülü oldu÷unu vurgulamıútır. Gümüúpınar açık
iúletmesi bu havza içinde KKD-GGB do÷rultusunda
olup, do÷u kenarındaki kömürün alımı devam
etmektedir. ønceleme alanı ve yakın çevresinde
bulunan temel kayaçlar, øzmir-Ankara-Erzincan
Kenet Zonu boyunca tipik olarak gözlenen
Mesozoyik ofiyolitik birimleri ve Jura-Kretase yaúlı
mermerlerdir. Bu birimlerin üzerinde yer yer
uyumsuz, yer yer de faylı dokanakla Miyosen yaúlı
kömür içeren birimler bulunmaktadır. Alt
seviyelerinde killi ve kömürlü olan Miyosen örtü
kayaçları üst seviyelerde tüf-kumtaúı-kiltaúı
ardalanması ile temsil olur. Bölgedeki en genç
birimler güncel alüvyon olup, ço÷unlukla dere
yataklarında ve topo÷rafik olarak en düúük kotlarda
gözlenmektedir (ùekil 2) (Karpuz vd., 2006).
Bölgeye ait stratigrafik kolon ise ùekil 3’de
verilmektedir.
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ùekil 2. ønceleme alanı ve yakın çevresinin yer
bulduru ve basitleútirilmiú jeoloji haritası (Özçelik
vd., 2013)

ise
kristalize
kireçtaúlarını
uyumsuzlukla
üzerlemekte olup, bu birimler de÷iúik özellikteki
fay/fay zonları tarafından kesilmiúlerdir. Havzayı
kontrol eden fayların özellikleri saha çalıúmalarında
detaylı olarak incelenmiú ve bu faylar kuzeyden
güneye do÷ru, GP1 fay zonu, GP2 fayı, GP3 fayı,
GP4 fay zonu, GP5 fayı, GP6 fay zonu, GP7 fayı,
GP8 fayı, GP9 fayı, GP10 fayı, GP15 fayı, GP18 fay
zonu olarak adlandırılmıútır (ùekil 3). Gümüúpınar
kömür sahasının do÷u kesiminde yapılan arazi
çalıúmaları ile tespit edilen fay düzlemleri üzerinde
yapılan kinematik analizler sonucunda sahayı iki
farklı tektonik rejimin etkiledi÷i tespit edilmiútir.
Bunlardan
birincisi,
yaklaúık
DK-BGB
do÷rultusundaki sıkıúmaya ba÷lı olarak geliúen
açılma rejimidir. Bu tektonik rejim inceleme
alanında e÷im atım (normal) bileúenine sahip
do÷rultu atımlı fayların oluúmasında rol oynamıútır.
Gümüúpınar kömür sahasının genelinde etkili olan
ve en genç tektonik rejim ise geniúlemedir.
Bölgedeki KD-GD do÷rultulu açılmaya ba÷lı olarak
KB-GD gidiúli normal faylar geliúmiútir (Özçelik
vd., 2013).

3 HOEK-BROWN VE
YENøLME KOùULLARI

MOHR-COULOMB

3.1. Mohr-Coulomb Yenilme Koúulu
Mohr-Coulomb yenilme koúulu,
açısndan 6 yenilme fonsiyonu içerir.

asal

gerilme

1
1
f1a = (σ '2 − σ '3 ) + (σ '2 + σ '3 ) Sinϕ − c cos ϕ ≤ 0
2
2
fb =

1 '
1
(σ 3 − σ '2 ) + (σ '2 + σ '3 ) Sinϕ − c cos ϕ ≤ 0
2
2

1
1
f 2 a = (σ '2 − σ '1 ) + (σ '1 + σ '3 ) Sinϕ − c cos ϕ ≤ 0
2
2
1
1
f 2b = (σ '1 − σ '3 ) + (σ '1 + σ '3 ) Sinϕ − c cos ϕ ≤ 0
2
2

1
1
f3a = (σ '1 − σ '2 ) + (σ '2 + σ '1 ) Sinϕ − c cos ϕ ≤ 0
2
2

ùekil 3. Bursa Orhaneli
Kömür Sahası
Genelleútirilmiú Stratigrafik Sütun Kesiti (Özçelik
vd., 2013)
2.1. Gümüúpınar Sektörü
Gümüúpınar kömür sahasında Neojen yaúlı
sedimanter birimler batı kesimde ofiyolitleri, do÷uda

1
1
f3b = (σ '2 − σ '1 ) + (σ '2 + σ '1 ) Sinϕ − c cos ϕ ≤ 0
2
2

Yenilme fonksiyonunda kohezyon (c) ve içsel
sürtünme açısı (݊) öne çıkan iki parametredir. fi= 0
oldu÷unda asal gerilme uzayında hegzagonal bir
koni halini alır (ùekil 4).
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ùekil 3. Gümüúpınar kömür sahasını kontrol eden fayları gösteren harita (Özçelik vd., 2013)
Genleúme açısı (ȥ), plastik fonksiyonlarla, koúula
eklenen 3. bir parametredir.
1
1
g1a = (σ '2 − σ '3 ) + (σ '2 + σ '1 ) Sinϕ
2
2

1
1
g1b = (σ '3 − σ '2 ) + (σ '2 + σ '3 ) Sinϕ
2
2
g 2a =

1 '
1
(σ 3 − σ '1 ) + (σ '3 + σ '1 ) Sinϕ
2
2

1
1
g 2b = (σ '1 − σ '3 ) + (σ '1 + σ '3 ) Sinϕ
2
2

ùekil 4. Asal gerilme uzayında Mohr-Coulomb
Yenilme Yüzeyi (c=0)
Yenilme koúuluna ek olarak, Mohr-Coulomb
Modelinde 6 plastik fonksiyon tanımlanmaktadır.

1
1
g3a = (σ '1 − σ '2 ) + (σ '2 + σ '1 ) Sinϕ
2
2
1
1
g3b = (σ '2 − σ '1 ) + (σ '2 + σ '1 ) Sinϕ
2
2
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3.2.Hoek-Brown Yenilme Koúulu
3 boyutlu gerilme durumunda Hoek-Brown yenilme
koúulu 2 yenilme fonksiyonu ile tanımlanır
−

−

f HB ,13 = σ '1 − σ '3 + f (σ '3 ),  f (σ '3 ) = σ ci ( mb
−

−

f HB ,12 = σ '1 − σ ' 2 + f (σ ' 2 ),  f (σ ' 2 ) = σ ci ( mb

−σ 3

σ ci
−σ 2

σ ci

+ s)a

+ s)a

(Özçelik vd., 2013) de÷erlendirilen sondaj logları,
kaya kütle parametreleri kullanılmıútır. Bu
de÷erlendirme sonucunda PLAXIS 3D yazılımına
sondaj verileri entegre edilmiútir. Sondaj verilerinin
modele entegrasyonu sonucunda oluúan kaya profili
ùekil 7’de verilmektedir. Modelin x-yönündeki
geniúli÷i 2000 m, y-yönündeki geniúli÷i 1500 m ve
z-yönündeki derinli÷i 200 m olarak alınmıútır.

øki yenilme fonksiyonuna ek olarak, iki plastik
fonksiyon Hoek-Brown Modeli için tanımlanmıútır.
g HB ,13 = S1 − (

1 + sinψ mob
) S3
1 − sinψ mob

1 + sinψ mob
) S2
g HB ,12 = S1 − (
1 − sinψ mob

Asal gerilme uzayında Hoek-Brown yenilme
koúulunun
yenilme
yüzeyleri
ùekil
5’de
verilmektedir.

ùekil 5. Asal gerilme uzayında Hoek-Brown yenilme
koúulunun yenilme yüzeyleri

ùekil 6. Nümerik modellemede kullanılan prensipler

4. TKø ORHANELø øùLETME MÜDÜRLÜöÜ
GÜMÜùPINAR
SEKTÖRÜ
AÇIK
øùLETMESøNDE
YAPILAN
NÜMERøK
MODELLEME ÇALIùMALARI
Proje kapsamında yapılan jeoteknik sondajlar ve bu
sondajlardan elde edilen veriler, veri tabanına
entegre edilerek sahayı temsil edecek ön modeller
oluúturularak bazı geri bildirimler alınmıútır. Elde
edilen
geri
bildirimlerin
de÷erlendirilmesi
sonucunda
sahanın
gerilme-deformasyon
karakterleri belirlenmiútir. Ayrıca, bu çalıúmalar ve
geri bildirimler vasıtasıyla sahanın kısıtlamaları
görülmüú ve úev stabilitesi için ön modeller
oluúturulmuútur. Nümerik modelleme çalıúmalarında
izlenen yöntem ùekil 6’da verilmektedir.
Gerçekleútirilen çalıúmada, TKø tarafından yaptırılan
ve Hacettepe Üniversitesi çalıúma ekibi tarafından

ùekil 7. Modelde oluúturulan kaya kütlesi profili
Açık iúletme planlaması yapılırken, kömürün
üzeri ilk adımda 100 m açılacak ve sonrasında
kömürün üstü açık bölümü en fazla 50 olacak
úekilde planlanmıútır. ùev yükseklikleri 8 m, úev
geniúlikúeri 20 m ve úevin üstü ile altı arasındaki
yatay mesafe de 3 m olarak belirlenmiútir. Üretim
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esnasında bu prensiplere ba÷lı kalınırken, kömürü
alınan bölge en hızlı úekilde iç döküm ile topo÷rafya
kotuna kadar doldurulacaktır. Bu prensipler ıúı÷ı
altında,
nümerik
modelleme
çalıúmaları
yürütülmüútür. Bu ana prensipler çerçevesinde
oluúturulan modelin son hali ùekil 8’de
görülmektedir.
Çalıúmada, A6 panosu olarak adlandırılan bölge
ilk üretim noktası olarak belirlenmiú olan bölgedir.
Bu
bölgede
yapılan
numerik
modelleme
çalıúmalarında, Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb
olmak üzere iki farklı yenilme koúulu kullanılmıútır.
Bu çalıúmalar esnasında Hoek-Brown yenilme
koúulu kullanılarak yapılan numerik modelleme
araútırmaları, detayları ileride verilecek olan kazı
aúamalarından 10. aúamada yenilmiútir. 2. Yenilme
koúulu olarak belirlenen Mohr-Coulomb Yenilme
Koúulu ile gerçekleútirilen numerik modelleme

çalıúmaları sonucu kömür üretimine geçilinceye
kadar herhangi bir yenime söz konusu olmamıútır.
Sahanın yapısı ve jeolojik durum göz önüne
alındı÷ında, kayma dayanımını temsil eden yenilme
koúulunun daha
do÷ru
sonuçlar verece÷i
düúünülmektedir.
Nümerik
modelleme
araútırmalarında
kullanılan
kaya
kütlesi
parametreleri Hoek-Brown Yenilme Koúulu ve
Mohr-Coulomb Yenilme Koúulu için Çizelge 1 ve
2’de verilmektedir.
Nümerik modelleme çalıúmalarında öncelikle hali
hazır durum benzeútirilmiú ve bu aúamadan sonra
kömüre kadar üretim gerçekleútirilmiútir. Kömürün
üzeri 100 m açıldıktan sonra, ilerleme yönünde kazı
devam ettirilmiú ve boúaltılan bölüme iç döküm
yapılması durumu modele entegre edilmiútir. Kazı
iúlemi modele toplamda 15 aúama olarak girilmiútir.


ùekil 8. Oluúturulan modelin son halinin görünümü
Çizelge 1. Hoek-Brown Yenilme Koúulu ile gerçekleútirilen nümerik modelleme analizlerinde kullanılan kaya
kütlesi parametreleri
Identification

Ȗunsat kN/m3

Ȗsat kN/m3

Kiltaúı arabantlı Kumtaúı-1
Kiltaúı-1
Kiltaúı arabantlı Kumtaúı-2
Kumlu Kiltaúı
Çakıllı Kumtaúı
Kiltaúı arabantlı Kumtaúı-3
Kiltaúı-2
Kil
Kiltaúı-3
Beyaz Çamurtaúı
Kiltaúı-4
Linyit
Kiltaúı-5
Kumtaúı
Konglomera
Tüfit
Kireçtaúı

18.76
18.46
17.65
20.75
17.98
18.37
17.26
17.45
18.19
17.51
16.76
12.46
19.21
15
20.12
19
20

18.76
18.46
17.65
20.75
17.98
18.37
17.26
17.45
18.19
17.51
16.76
12.46
19.21
15
20.12
19
20

E
kN/m2
1.65E+05
7.60E+04
8.78E+05
1.40E+05
3.35E+05
3.49E+05
3.94E+05
5.05E+04
1.10E+05
3.39E+05
7.04E+04
1.50E+05
2.83E+05
1.95E+05
5.64E+04
8.37E+04
1.04E+06

Ȟ
(nu)
0.37
0.37
0.38
0.39
0.36
0.37
0.37
0.35
0.39
0.38
0.4
0.38
0.36
0.34
0.35
0.35
0.28
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ı_ci
kN/m2
4600
6800
9700
4000
1.21E+04
4400
1.10E+04
8900
9900
1.09E+04
9900
2200
3800
9800
6400
1.04E+04
4.51E+04

m_i

GSI

D

K_0,x

K_0,y

17
4
17
4
17
17
4
4
4
4
4
6
4
17
21
13
12

54
33
58
49
53
59
52
33
54
54
34
23
66
50
31
59
67

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.6744
0.658
0.658
0.6416
0.6744
0.658
0.6744
0.691
0.658
0.6416
0.691
0.6093
0.546
0.5616
0.4701
1
1

0.6744
0.658
0.658
0.6416
0.6744
0.658
0.6744
0.691
0.658
0.6416
0.691
0.6093
0.546
0.5616
0.4701
1
1
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Çizelge 2. Mohr-Coulomb Yenilme Koúulu ile gerçekleútirilen nümerik modelleme analizlerinde kullanılan
kaya kütlesi parametreleri
Litoloji
Kiltaúı arabantlı Kumtaúı-1
Kiltaúı-1
Kiltaúı arabantlı Kumtaúı-2
Kumlu Kiltaúı
Çakıllı Kumtaúı
Kiltaúı arabantlı Kumtaúı-3
Kiltaúı-2
Kil
Kiltaúı-3
Beyaz Çamurtaúı
Kiltaúı-4
Linyit
Kiltaúı-5
Kumtaúı
Konglomera
Tüfit
Kireçtaúı
øç Döküm

Ȗunsat
kN/m3
18.76
18.46
17.65
20.75
17.98
18.37
17.26
17.45
18.19
17.51
16.76
12.46
19.21
15
20.12
19
20
18

Ȗsat
kN/m3
18.76
18.46
17.65
20.75
17.98
18.37
17.26
17.45
18.19
17.51
16.76
12.46
19.21
15
20.12
19
20
18

E
kN/m2
1.65E+05
7.60E+04
8.78E+05
1.40E+05
3.35E+05
3.49E+05
3.94E+05
5.05E+04
1.11E+05
3.39E+05
7.04E+04
1.50E+05
2.83E+05
1.95E+05
5.64E+04
3.55E+05
9.00E+05
1.50E+05

Ȟ
(nu)
0.36
0.38
0.33
0.33
0.33
0.34
0.32
0.35
0.36
0.34
0.38
0.34
0.35
0.32
0.34
0.32
0.28
0.4

G
kN/m2
6.06E+04
2.75E+04
3.30E+05
5.25E+04
1.26E+05
1.30E+05
1.49E+05
1.87E+04
4.08E+04
1.27E+05
2.55E+04
5.60E+04
1.05E+05
7.38E+04
2.10E+04
1.35E+05
3.52E+05
5.36E+04

Eoed
kN/m2
2.77E+05
1.42E+05
1.30E+06
2.07E+05
4.96E+05
5.37E+05
5.64E+05
8.11E+04
1.86E+05
5.22E+05
1.32E+05
2.31E+05
4.55E+05
2.79E+05
8.68E+04
5.08E+05
1.15E+06
3.21E+05

cref kN/m2
264
211
482
176
667
240
582
277
385
501
314
324
231
528
230
350
500
50

ĳ
(phi)
34
21.5
28.5
27.3
33
31.2
31.9
21.5
25.3
27.4
21.8
21.4
32
32.8
24.9
26.2
38
25

K0,x

K0,y

0.4408
0.6335
0.5228
0.5414
0.4554
0.482
0.4716
0.6335
0.5726
0.5398
0.6286
0.6351
0.4701
0.4583
0.579
0.5585
0.3843
0.5774

0.4408
0.6335
0.5228
0.5414
0.4554
0.482
0.4716
0.6335
0.5726
0.5398
0.6286
0.6351
0.4701
0.4583
0.579
0.5585
0.3843
0.5774

4.1.Nümerik Modelleme Çalıúmalarının Sonuçları
A6 panosunda yapılacak üretim için belirlenen úev
geometrisinin duraylı olup olmayaca÷ı ile ilgili
yapılan çalıúmalar kapsamında gerçekleútirilen
numerik modelleme çalıúmaları iki ayrı yenilme
koúulu göz önüne alınarak yapılmıútır. Bunlardan
birincisi Hoek-Brown Yenilme Koúulu ve ikincisi
ise Mohr-Coulomb Yenilme Koúulu’dur. Her iki
uygulamada da modele ait bütün koúullar (Baúlangıç
ve sınır koúullar) aynı alınmıútır. Yeraltı su seviyesi
de -12 m’ye eklenmiútir. Daha once de bahsedildi÷i
üzere Hoek-Brown Yenilme Koúulu ile yapılan
analizler 10. kazı aúamasında (ilk durumdan 72 m
kazı yapıldıktan sonra) yenilmiútir. Bu nedenle, bu
modelin sadece sonuç aúamasına ait detaylar bu
bölümde verilecektir. Mohr-Coulomb Yenilme
Koúulu ile yapılan numerik modelleme çalıúmaları
sonucu bir yenilme olmadı÷ı ve oca÷ın duraylı
úekilde çalıúabilece÷i belirlenmiútir.
4.1.1
Hoek-Brown
Yenilme
Gerçekleútirilen Analiz Sonuçları

Koúulu

ùekil 9. 10. Aúamada modelde oluúan toplam
deformasyonlar (Maksimum 28.05 cm)

ile

A6 panosunda yapılacak olan üretim faaliyetleri için
oluúturulacak olan úevlerin stabil olup olmayaca÷ı
konusunda Hoek-Brown Yenilme Koúulu ile yapılan
modellemede, kazı faaliyetleri esnasında, 10. Kazı
aúaması olan ve úu anki hali hazır durumdan 72 m
derinlikte yapılan kazı esnasında model yenilmiútir.
10. Aúama sonrasında oluúan deformasyon durumu
hakkındaki bilgiler aúa÷ıda úekillerde verilmektedir.

ùekil 10. 10. Aúamada modelde oluúan yatay
deformasyonlar (Köy Tarafı ùevlerinde Maksimum
28.05 cm)
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ùekil 11. 10. Aúamada modelde oluúan düúey
deformasyonlar (27.09 cm)
4.1.2 Mohr-Coulomb Yenilme
Gerçekleútirilen Analiz Sonuçları

Koúulu

ùekil 14. 14. Aúamada modelde oluúan düúey
deformasyonlar (Maksimum 26.76 cm)

ile

A6 panosunda oluúturulacak olan úevlerin
stabilitesinin incelendi÷i nümerik modelleme
çalıúmalarında Mohr-Coulomb Yenilme Koúulu ile
yapılan modellemede, úu anki hali hazır durumdan
itibaren kömürün üzeri açılana kadar yapılan kazı
çalıúmaları sonucunda herhangi bir yenilme
olmamıútır. Bu bölümde son kazı aúamasında oluúan
deformasyon durumlar aúa÷ıda detaylı úekilde
verilmektedir.

ùekil 12. 14. Aúamada modelde oluúan toplam
deformasyonlar (Maksimum 27.47 cm)

5. SAHADA YAPILAN øNCELEMELER VE
ÖLÇÜMLER
Türkiye Kömür øúletmeleri Kurumu’na ait Bursa
Linyitleri øúletmesi Orhaneli øúletme Müdürlü÷ü A6
panosunda yapılacak olan açık iúletme faaliyetleri
için, úev stabilitesi çalıúmaları ile birlikte Selçuk
Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü Ö÷retim
Üyelerinden oluúan Proje Paydaúı ekip, açık
iúletmede kritik görülen noktalara inklinometreler
yerleútirmiútir. Uzun dönem bu inklinometrelerden
okumalar yapılmıútır. ønklinometre okumalarında
çıkan kısa sonuç, A6 panosunda yeniden üretime
baúlamadan önceki deformasyon hızları ile A6
panosunda önerilen úekilde üretime geçildi÷inde
önemli azalmalar görülmüútür (Gokay vd., 2013).
ønklinometre ölçümleri ve de÷erlendirmeleri ile ilgili
bilgiler 4 Üniversitenin ortak hazırladı÷ı rapordan
alınabilir (Özçelik vd., 2013).
Ek olarak, açık iúletmede yapılan patlatmaların
úev stabilitesine etkileride Ankara Üniversitesi,
Jeofizik Mühendisli÷i Bölümü Ö÷retim Üyeleri
tarafından incelenmiú ve hem úev stabilitesine hem
de etraftaki yapılan korunmasına yönelik bir
patlatma paterni önerilmiútir (Aldaú vd., 2013). A6
panosundaki üretim esnasında bir dönem önerilen
patlatma paterninin dıúına çıkılmıútır. Bu süreçte,
deformasyonlar hemen kendisini göstermiútir.
Tarafımızca analiz edilen ve önerilen proje
kıstaslarına ba÷lı olarak gerçekleútirilen üretime ait
foto÷raflar aúa÷ıda verilmektedir.

ùekil 13. 14. Aúamada modelde oluúan yatay
deformasyonlar (Maksimum 7.506 cm)
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Resim 1. 08.07.2013 tarihinde ocaktan bir görünüú

Resim 2. 15.08.2013 tarihinde ocaktan bir görünüú

Resim 3. 22.12.2013 tarihinde ocaktan bir görünüú
6. SONUÇLAR
Orhaneli øúletme Müdürlü÷ü A6 panosunda
yapılacak açık iúletme faaliyetleri sonucunda
oluúturulacak úevlerin duraylılı÷nı incelemek
amacıyla Hoek-Brown Yenilme Koúulu ve MohrCoulomb Yenilme koúuluna göre nümerik
modelleme analizleri yapılmıútır.
Oluúturulan
nümerik modellerde, aynı baúlangıç koúulları ve

sınır koúulları kullanılmıútır. Baúlangıç koúulu
olarak her iki modelde de K0 prosedürü
kullanılmıútır. Bilindi÷i üzere K0 prosedürü yatay
gerilmenin düúey gerilmeye oranı olarak ifade edilir.
Hoek-Brown Yenilme Koúulu ile gerçekleútirilen
analizler sonunda, model 10. Aúamada (hali hazır
durumdan 72 m kazı yapıldıktan sonra) yenilmiútir.
Aynı kaya kütle parametreleri ve aynı úartlarda
Mohr-Coulomb Yenilme Koúulu ile çözümlenen
modelde ise kömürün üzeri açılana kadar ve üretimi
gerçekleúene kadar yapılan kazı çalıúmalarında
herhangi bir yenilme görülmemiútir.
Kazı aúamaları detaylı olarak incelendi÷inde ilk 8
kazı aúamasında, toplam deformasyonlar genelde
ocak tabanında oluúmaktadır. Bunun en önemli
neden kayma mekanizmasının etkili oldu÷u Aktif
Blok-Pasif Blok teorisinden kaynaklanmaktadır.
Ocak tabanında bu aúamaya kadar oluúan maksimum
deformasyon 27.87 cm olarak gerçekleúmiútir.
Nispeten sa÷lam kaya kütlesi içinde bant úeklinde
bulunan ve nispeten zayıf parametrelere sahip kaya
kütlesi, kazı ile birlikte oluúan ikincil gerilmeler
sonrası üstündeki a÷ır kaya kütlesinin a÷ırlı÷ı ile
ezilmekte ve önündeki bölümü itmekte ve
dolayısıyla öndeki kütlenin hareketi sonrası üstteki
kütlenin kayması gerçekleúmektedir. 9. Kazı aúaması
sonrasında úev uçlarında toplam deformasyonlar
artmaktadır. Bu artma genel olarak iç döküm
úevlerinde 27.07 cm ile yüksek de÷erler almaktadır.
Yenilme mekanizması olarak Aktif Blok-Pasif Blok
yaklaúımının kabul gördü÷ü bu modelleme analizleri
sonucunda üstteki Aktif Blo÷un, alttaki Pasif Blo÷u
hem ezmesi ile oluúan düúey deformasyon, hem de
pasif blo÷un önündeki malzemeyi iterek kabartması
sonucu oluúan yatay deformasyonlar sonucu yenilme
gerçekleúebilmektedir.
Bu araútırma sonucunda, derin ve kil içeri÷i
mevcut açık iúletmelerde, Hoek-Brown yenilme
koúulunun modele girdi olarak oluúturulan
parametrelerin sahayı temsil etmekte zorlandı÷ı
görülmektedir. Mohr-Coulomb yenilme koúulunda
ise zayıf kayacın model içeri÷inde tanımlanmasının
daha gerçekçi oldu÷u görülmektedir. Zemin özelli÷i
gösteren bir kil ara bantının Hoek-Brown
parametreleri ile tanımlanmasının getirece÷i
sorunlar, bu tip sahalarda Mohr-Coulomb yenilme
kriterinin kullanılması ile çözümlenebilmektedir.
Bu tip derin ve yumuúak kaya içeren açık ocaklarda
heyelan zamana ba÷lı olarak gerçekleúen bir
mekanizmadır. Bu nedenle, bu çalıúmanın
devamında, kaya ve zeminlerin zamana ba÷lı
deformasyon karakteristiklerinin hassas úekilde
belirlenmesi ile hangi aúamada ne kadar
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deformasyon olabilece÷i
miktarının
yarataca÷ı
kestirilmesine
yönelik
ettirilmektedir.

ve bu deformasyon
risklerin
önceden
çalıúmalar
devam
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Kaya delici sarf malzemelerde sürdürülebilir verimlilik
Sustainable productivity in rock drilling tools
T.Tolungüç
Atlas Copco Makinaları ømalat Aù / ANKARA

ÖZET: Kaya delici sarf malzemelerinin teknik özellikleri, hangi úartlarda ve zeminlerde daha iyi sonuçlar
verece÷i ve bu hususta teknolojide yaúanan son geliúmeler, iúletmeler için yüksek önem arz etmektedir.
Maksimum sarf malzeme ömrü ile maksimum üretime ulaúmanın ekonomik yolları, kabuk de÷iútiren ve
geliúen maden-inúaat sektöründe iúletme maliyetleri içerisinde önemli bir yüzdeye sahiptir. Kullanılan makine
ne kadar güçlü olursa olsun, do÷ru delici takım seçilmedi÷inde, o makineden optimum verimi almak mümkün
olmamaktadır. Do÷ru sarf malzeme seçimi, iúletmeye; tüketilecek yakıttan insan kayna÷ına, kullanılan
patlayıcı miktarından do÷ru geometride delik delmeye kadar, proje sürecinin her aúamasında tasarruf sa÷lar.
Bir maden iúletmesinde, operasyonun ilk aúamalarında kullanılan, delici makinaların kullandı÷ı sarf
malzemelerin do÷ru seçimi, patlatma ve üretim proseslerine do÷rudan etki etmektedir. Hızlı ve düzgün
delinen bir delik paterni sonucunda yapılacak olan patlatma iúlemi, üretime do÷rudan yansıyacaktır. Bu
do÷rultuda, amacımız do÷ru çalıúabilecek ve ihtiyaca en iyi cevabı verebilecek özellikte çözümler sunmak
olmalıdır.Bu çalıúmada sarf malzemelerin etkin kullanımı ve maksimum verim için ele alınması gereken
parametrelerden bahsedilmektedir.
ABSTRACT: Technical properties of the rock drilling tools, obtaining better performance on varying
conditions and soils and the technological developments on this specific area, is import for the companies.
Economical ways to obtain maximum production with maximum life time of the consumables, have an
important cost management for the changing and developing mining-construction sector. At a mine plant,
choosing the correct consumables at the early stages of operation, effects directly to the blasting and
manufacturing processes. Is blasting process which made with a pattern drillied in a fast and proper way will
effect the production directly. Our aim is to provide solutions that work well and reach the best cost per meter
to the needs. In this article, we will try to explain the usage of the consumables. With the best efficient and
lowest cost per meter on the field.
1 GøRøù

Sarf malzemelerin üretimi aúamasında, üretici
firma tarafından belirlenen, çelik kalitesi ve
tungsten-karbit alaúımı oranının, ürünün seçimi
sırasında çalıúılacak formasyon koúullarına ba÷lı
olarak seçilmesi esastır.
Farklı delme metodlarının, avantaj ve
dezavantajları göz önünde bulundurularak, en
do÷ru seçim yapılmalıdır (ùekil 1).
Çalıúılacak formasyonun jeolojik özellikleri iyi
analiz edilmeli ve alternatif delme metodlarından
en uygunu seçilmelidir.

Günümüzde madencilik ve inúaat alanında yüksek
önem
arzeden
proseslerden
belkide
en
önemlilerinden biri delik delme aúamasıdır.
Üretim aúamasına geçmeden önce yer alan bu
proseste, yüksek verim ve maksimum tasarruf
odaklı çalıúmak esastır. Bu amaçla projelerden
alınan veriler ıúı÷ında, teknolojik imkanlar,
sektörün ihtiyacı do÷rultusunda kullanılmaktadır.
Yapılan iúin içeri÷i, çalıúılan bölgenin jeolojik
formasyonu ve hedeflenen iú hacmi gibi de÷erler
alt alta konularak, sarf malzeme seçimi ve
önerilmesi, sürdürülebilir verimlilik hedefi ile
birlikte düúünülmelidir.
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Yapılacak olan iúe ve zemine en uygun makinayı
belirlemek (ùekil 3, ùekil 4) delik delme maliyeti
(TL/m) baúta olmak üzere, iúletme maliyetlerini
do÷rudan etkiler.

ùekil 1 Delme Metodları
1-DTH- Down the Hole (Delik Dibi)
2-TH-Tophammer (Üstten Darbeli)
3-Coprod
4-Rotary
5-Raiseboring (Baú yukarı sondaj)

ùekil 3. Boomer 282

2 SEÇøM KRøTERLERø
2.1 Kayaç Tipi
Delici takımın son parçası olan, delici ucu
seçerken, kayaç tipi, seçim aúamasındaki ilk
parametre olarak düúünülebilir.
Delinecek olan formasyonu iyi tanımak,
sürdürülebilirlik yolunda, sahada operasyonun her
aúamasında
bulunan
çalıúanlara
kolaylık
sa÷layacaktır. Zeminin bizden ne istedi÷ini bilmek
oldukça önemlidir (ùekil 2).

ùekil 4. FR T35
2.3 Delik Çapı & Paterni

ùekil 2. Delme
formasyonlar

esnasında

2.2 Makina Özellikleri

karúılaúılabilecek

Projelendirme aúamasında, üretim miktarına, proje
ömrüne göre belirlenen delik çapı ve paterni de,
de÷erlendirmeye alınması gereken parametrelerden
biridir. Ulaúılması istenen üretim miktarına ve
projeye göre belirlenen delik paterrninden
maksimum verim almak için, yine maksimum
verimlilikle bir patlatma gerçekleútirmek úarttır.
Düzgün delinemeyen delikler (ùekil 5), patlatma
iúleminden sonra patar, topuk gibi istenmeyen
durumlar ortaya çıkarabilir. Bu da baúta zaman
kaybı olmak üzere, daha fazla patlayıcı, ekstra
yakıt ve iú gücü masrafı do÷uracaktır.
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3.3 Darbe
Tabanca pistonu tarafından üretilen darbe enerjisi,
tijler vasıtası ile kayaç üzerine iletilir (ùekil 8).
Darbe enerjisi kullanılan bit çapı ve tij çapına ba÷lı
olarak ayarlanmalıdır.
Darbe enerjisinin seviyesi kayacın sertli÷ine
göre belirlenmelidir. Sert bir kayaçta, yumuúak bir
kayaca oranla daha yüksek bir darbe tercih
edilmelidir.

ùekil 5. Düzgün delinemeyen delikler
3 SARF MALZEME ÖMRÜNE DOöRUDAN
ETKø EDEN FAKTÖRLER
3.1 Üfleme
Üfleme, delme iúlemi sırasında bit tarafından delik
içinden koparılan malzemenin, kompresör vasıtası
ile üretilen basınçlı hava yardımıyla delik dıúına
atılması iúlemidir. Basınçlı hava ile kayaç
kırıntıları rod (tij) ile delik duvarı arasından yukarı
do÷ru ilerlemekte ve kırıntılarla beraber delik
dıúına çıkmaktadır (ùekil 6).
Üfleme yetersiz olursa, bit delik içinde
ilerlemek
yerine,
koparılmıú
malzemenin
ö÷ütülmesi için çalıúmaya baúlayacak, dolayısı ile
delik ilerleme hızı (penetrasyon) düúecek ve
aúınma daha hızlı olacaktır.

ùekil 8. Darbe
3.4 Ya÷lama
Ya÷lama, delici tabanca aksamlarının erken
aúınmasını önlemek için önemlidir. Bu parçaların
birbirleri üzerinde çalıútı÷ını düúünürsek, yüksek
verimli ve uzun ömürlü bir takım için ya÷lama en
önemli faktörlerdendir (ùekil 9).

ùekil 6. Üfleme

ùekil 9. Ya÷lama

3.2 Dönüú

3.5 Baskı

Ardıúık darbeler arasında oluúan dönme hızı
mümkün olan optimum kayaç kırıntısını
oluúturacak úekilde ayarlanmalıdır.
Düúük dönme hızı takım dizisinin sıkıúması ve
kayaç kırıntılarının ö÷ütülmesine ba÷lı olarak delik
ilerleme hızını düúürmektedir (ùekil 7).

Darbe enerjisinin kayaca aktarılabilmesi için delici
ucun (bit), kayaç ile temas halinde olması gerekir.
Bitin kayaç ile temas edebilmesi için üzerine belirli
bir baskı kuvveti uygulanmalıdır.
Üstten darbeli delicilerde baskı üstten
verilmektedir. Baskı gücü, darbe ünitesinin bir
kızak üzerinde zincirler vasıtası ile aúa÷ı do÷ru
harekete zorlanmasıyla sa÷lanır (ùekil 10).
Çok düúük baskı gücü verildi÷inde, úok dalgası
kayaca yeteri kadar aktarılamaz ve diú kesmelere
sebep olur. Bu da tijlerin yükünü arttırır. ølerleme
hızını da düúürür.
Çok yüksek baskı gücü verildi÷inde ise,
dönmeye karúı direnç oluúur. Delicinin tijleri
yüksek oranda aúınaca÷ı için tijler e÷ilir ve delikte
sapmalar meydana gelir.

ùekil 7. Rotasyon
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ùekil 10. Baskı
3.6 Geri Dönüú Basıncı
Delici takımın zeminle sürekli olarak temas etmesi
istenir. Bu temas do÷ru olarak sa÷lanmazsa,
tabancanın üretti÷i enerji, zeminin de direnciyle,
takımın üzerine geri dönecek, ve istenmeyen
kırılmalara dolayısı ile delici takım ömrünün
kısalmasına yol açacaktır (ùekil 11).

ùekil 13. Tungsten-carbide alaúımlı buttonlar.
4.2 Bit Tipleri
Maksimum penetrasyon oranı ile iyi delikler
delebilmek için, formasyonun özelliklerine göre bit
seçimi, en önemli parametrelerden biridir (ùekil
14, ùekil 15).

ùekil 11. Geri Dönüú Basıncı
4. DELøCø UÇ(BøT) SEÇøMø

ùekil 14. Çeúitli düz gövdeli delici uçlar

Delici ucun görevi, kullanılaca÷ı formasyonda en
iyi penetrasyon (ilerleme) oranı ile delik delmektir.
Bit seçimi yapılırken aúa÷ıdaki parametreler
mutlaka de÷erlendirilmelidir.
-Kayaç Özellikleri
-Delici Tabanca Özellikleri
-Penetrasyon Oranı
-Servis Ömrü
-Bileme Aralıkları
-Delik Kalitesi

Çatlaklı ve delik çökmesinin yaúanabilece÷i
zeminlerde retrac (bıçaklı) tip bit tercih edilmesi
uygundur. Bitin arkasında bulunan bıçak
úeklindeki yapı, delik ilerlemesi esnasında, delinen
malzemenin bit arkasında toplanmasını, olası
çökmelerde sıkıúmayı engellemek amacı ile
tasarlanmıútır.

4.1 Buton Tipleri
Çalıúılacak olan zemine göre, farklı tipte
tasarlanmıú
butonlar
mevcuttur.
Sert
formasyonlarda küresel (spherical), yumuúak
zeminlerde ise sivri (ballistic) butonlu bitler tercih
edilmelidir (ùekil 12 ve ùekil 13).

ùekil 15. Çeúitli retrac gövdeli bitler
4.3 Bit Bilemenin Performansa Etkisi
ùekil 12. Spherical, Ballistic ve Full Ballistic Bitler

Bitler delik delerken do÷al olarak aúınacaklar
(ùekil 16) ve bir müddet sonra ömürlerini
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tamamlayacaklardır. Bu süreyi maksimum düzeyde
tutmak iúletme maliyeti açısından oldukça
önemlidir. Aúınan buttonları bilemek, bit ömrünü
uzatmak için tercih edilebilir.
Ülkemizde bileme operasyonu yapan madenler
mevcuttur.

ùekil 17. Çeúitli aúınmıú delici uçlar.
Butonların
yüzeylerinde,
çıplak
gözle
görülemeyecek úekilde, kılcal çatlaklar (snake
skin) oluúabilir. Bu úekilde olan bitlerin mutlaka
taúlanması gerekmektedir. Aksi takdirde kılcal
çatlaklardan baúlayarak, delici uç kırılabilir.
Bazen aúınmıú olan buton, çok sivri kenarlı
úekil alabilir. Bu sivri kenarlar çok kırılgandır ve
bitin taúlanmadan bu úekilde kullanılması
sonucunda buton kırılmaları veya düúmeleri
yaúanabilir.

E÷er bir butonun çapı ½ - ¾ oranında aúınırsa,
penetrasyon oranı, orijinal penetrasyon oranına
göre 1/3 oranında azalır. Bu durumda delici takım
ve bitin üzerindeki baskı da artacaktır.
Teorik olarak delici takım ömrü %30 oranında
azalır. Buton %30 oranında aúındı÷ında, butonların
kendi arasındaki ve butonların kaya ile arasındaki
mesafe de %30 oranında azalır. Bu durumda
butonlar tarafından kırılan kaya parçacıkları,
yeterli oranda temizlenemez ve yeniden kırılacak
úekilde delik dibinde kalır.

ùekil 16. Aúınmıú bir delici uç.
ùekil 18. Bilenmeyi bekleyen bitler

Sonuç olarak yeterli ilerleme sa÷lanamaz ve
darbe mekanizması sıkıúan parçaların tekrar
kırılması için çaba sarfeder. Bu durumda istenilen
penetrasyon oranında delik delinemez, delici takım
ve darbe mekanizması yıpranır.
Butonları tamamen körelmiú bir bit ile delik
delmeye çalıútı÷ınızda, tabancadan gönderilen
darbe enerjisi, tekrar tabancaya geri dönecek ve
ömrünü azaltacaktır.

ùekil 17 ve ùekil 18'de görülen bitlerin, bir
bakır iúletmesinde ortalama ömrü, cevher
içerisinde 150 m, yan kayaçta ortalama 500600m’dir.
Bileme
operasyonu
sonrasında,
tekrar
kullanılabilir duruma gelen bu bitler ile (ùekil 19),
toplamda cevher içerisinde 300-400 m, yan
kayaçta 800-1000 m metrajlara ulaúılmıútır.
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Çizelge 1. Altın Madeni Saha Testi Sonuçları
Ürün
X
Y
Delgi Boyu
5,5 m
5,5 m
Çalıúma Saati
22 saat
22 saat
Toplam Delik
195 adet
136 adet
Toplam Metraj 1072,5 m 748,00 m
Yakıt
310,7 lt
329,4 lt
Silis oranı yüksek,
Formasyon
silisleúmiú serpantinit
ve granit
Çizelge 1'de detayları verilen test sonuçlarının
ardından X ürünün seçimi kısa ve uzun vadede,
hem iúletme maliyetleri açısından, hem de zaman
açısından yüksek verimlidir.
Basitçe bir yakıt maliyeti hesabı yaparsak;
-Yakıt’ın litre fiyatını 4,00 TL/l kabul edelim.
-X marka ürünün 310,7 lt x 4,00 TL/l = 1.242,00
TL
-Y marka ürünün 329,4 lt x 4,00 TL/l = 1.317,00
TL
Yakıt maliyeti olacaktır. (22saat için)
X marka ürün ile yakıt tasarrufu günde 75,00
TL/gün olacaktır.
Bu Altın madeninde 25 gün/ay delik delinmekte ve
bu ayda 1.875,00 TL/ay, yılda ise 22.500,00 TL/yıl
yakıt tasarrufu demektir.

6 SONUÇLAR

ùekil 19. Bilemeden önce / sonra
5. SAHA TESTLERøNøN SÜRDÜRÜLEBøLøR
VERøMLøLøKTE YERø
En do÷ru biti belirlemek, bahsetti÷imiz tüm
parametrelerin ardından, bir saha testi ile
sonuçlandırabilir. øúletmenin taleplerine göre
belirlenen farklı özellikte ve markalarda ürünler,
mümkün oldu÷unca aynı formasyonlarda ve eúit
úartlarda çalıútırılmalı, delici makinanın yakıt
sarfiyatı, bitin butonlarındaki aúınma payı,
gövdesinin incelme oranı, ve delik ilerleme hızı
göz önünde bulundurularak, iúletmeye maksimum
verim sa÷layacak delici ucun seçimi yapılmalıdır.

Günümüzde geliúen teknoloji ile madencilik ve
inúaat sektöründe karúılaúılan farklı formasyonlara
göre, malzeme, ürün tasarımı sürekli olarak
geliútirilmekte, taleplere karúılık verilmeye
çalıúılmaktadır.
Her iúletme ve çalıúılan her sektör, iúletme
maliyetleri ve metre baúı maliyet konusuna her
geçen gün daha çok önem vermektedir. Çalıúanlar,
saha verileri ıúı÷ında seçimlerini, bu çalıúmada
anlatılan parametreleri göz önünde bulundurarak
yapmalıdırlar. Bu úekilde madencilik ve inúaat
operasyonun ilk aúamalarından olan delik delme
iúlemi esnasında, maksimum üretime ulaúma
hedefinde, sarf malzemelerde sürdürülebilir
verimlilik ilkesi do÷rudan rol oynamaktadır.
KAYNAKLAR
Atlas Copco, Face Drilling, 2006
Atlas Copco, Rock & Soil Reinforcement, 2006
Atlas Copco, Surface Drilling, 2006
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TKø Bursa Orhaneli Linyitleri øúlemesi’nde optimum sondaj matkabı
seçimi
Selection of optimum drilling bit in TKI Bursa Orhaneli lignite mine
M. Bulut, Ö. Acaro÷lu
østanbul Teknik Üniversitesi, østanbul

B. Ergener
Atlas Copco, østanbul

ÖZET: Bu çalıúma, TKø Bursa Orhaneli Linyitleri øúletmesi’nde dekapaj iúlemlerinde kullanılan rotari sondaj
makinalarına ait optimum matkabın seçimiyle ilgilidir. Sondaj iúlemlerinde matkaplar,kayaç ile kontak
halinde olan dolayısıyla çabuk aúınan ve en çok maliyete neden olan parçalardır. Bir bölge için en uygun
matkap seçimi, matkapların kullanılacak makinalarda do÷rudan denenmesidir. Bu amaçla bu bölgede üç farklı
matkap denenmiú ve delme hızlarına, kullanım sürelerine ve aúınma tiplerine bakılarak karúılaútırma
yapılmıútır.
ABSTRACT: This study is about selecting most appropriate bits used in rotary drilling machines in TKI
Bursa Orhaneli Lignite Mine. In drilling process, due to rock bits contact with rocks it causes the rapid
abrasion and more cost. The best way of choosing the most appropriate rock bit for a region is the usage of
the bits directly on the machines. For this purpose, three different rock bits were tried and made comparison
by using time, speed of drilling and abrasion of the bits.
1 GøRøù

The Hole-DTH) veya COPROD, küçük çaplı
delikler için üstten darbeli (Tophammer) sistemler
kullanılmaktadır.Açık iúletme yöntemi ile üretim
yapılan
maden
ocaklarında
uygulanan
patlatmaların etkili olabilmesi için, kullanılan
patlayıcı
madde,
kayaç
içerisine
homojenda÷ıtılabilmesi ve orada patlatılabilmesi
için kayaçta delici makinalar yardımı ile delikler
delinmektedir(YıldızveKöse, 2003).
Delik delme iúleminde en yaygın kullanılan
makinalardan biri Rotari sondaj makinalarıdır.
Rotari makinaların ilk kullanımı 1845 tarihine
denk gelmekte olup, o tarihten itibaren hızlı
geliúmeler söz konusu olmuútur. Bu makinalarda
en yaygın kullanılan matkaplar konik matkaplardır.
Konik matkaplar her ne kadar ikili konik kafadan
imal edilenleri olsada en yaygın kullanılanları
eksenleri
merkezde
birleúecek
úekilde
konumlandırılmıú, kendi eksenleri etrafında
dönebilen üç konik kafanın (tricone bits) bir araya
gelmesinden oluúmaktadır. Yumuúak ve çok zayıf
kayaçlar için çelik uçlu olanları kullanılmakla

Sondaj makinalarıyla delik delme iúleminde en
fazla sarfiyat kayaçla sürekli kontak halinde olan
matkaplardır. Kayacın fiziksel, mekanik ve
kütlesel özelliklerine ba÷lı olarak matkap bir süre
verimli kazıya devam etmekte ancak aúınmanın
oluúmasının ardından ya verimsiz olmakta ya da
kazıyı sürdürememekte ve yeni matkap
ilede÷iútirilmektedir.
Ne
kadar
sıklıkla
de÷iútirilirse hem maliyet artmakta hem de efektif
kazı süresi sık matkap de÷iúiminden dolayı
azalmaktadır (Fear, 1996). Ayrıca enerji tüketimi
en fazla delme iúlemiiçin harcanmaktadır.Sondaj
matkaplarının Türkiye’de üretimi kısıtlı olup,
genellikle yurt dıúından temin edilmekte ve dönem
dönem maliyetler çok yükselebilmektedir.
Açık ocak madencilik faaliyetlerinde genel
olarak üç farklı delme sistemi kullanılmaktadır.
Delik çapları geniú, orta ve küçük çaplı olarak
sınıflandırılırsa: geniú ve orta çaplı delik delmek
için rotari, orta çaplı delik için delik dibi (Down
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birlikte en yaygın olarak hemen her türlü
formasyonda kullanılanları tungsten karbüt’ten
imal
edilmiú
olanlarıdır.Hangi
kayaçta
kullanılacaklarına genellikle bu uçların çapları,
yükseklikleri birbirine göre konumları, konik
kafaların yerleútirilme açıları gibi bir çok tasarım
parametresi etki etmektedir. Bu tasarım
parametreleri
sınıflandırılmaları
içinde
kullanılmakta olup, en yaygın kullanılan
sınıflandırma uluslararası bir sınıflandırma olan
IADC (International Association of Drilling
Contractors)’dir(Jimeno and Carcedo,1995).
Bu çalıúmada, belirli bir formasyonda, delici
makinaların performans (delici makinalarının
verimlilik analizi) bir de÷erlendirmesi yapılacaktır.
TKø Bursa Orhaneli Linyitleriøúletmesi’nde
Özkarlar firması tarafından dekapaj iúlemleri için
yapılan delme iúlemleri üç rotari (döner) sondaj
makinası tarafından yapılmaktadır. Bu makinalarda
rotari sondaj yöntemi için klasik olan konik
matkaplar (tricone bits) kullanılmaktadır. Bir bölge
için optimum yani en hızlı ve dayanıklı matkap
tipini seçmenin yolu, o formasyona uygun oldu÷u
belirlenen matkap tiplerini arazide do÷rudan test
ederek elde etmektir. Bu amaçla bu çalıúmada,
sahada 3 ayrı matkabın delme hızı ve dayanım
de÷erleri ölçülerek, en uygun matkap seçilmesi ve
matkap
tüketim
maliyetlerinin
do÷rudan
azaltılması ve kazı performasının yükseltilmesi
amaçlanmıútır.

Havzadaki Neojen yaúlı kayaçlar altta yer alan
metamorfik úistler, mermer ve ofiolitik kayaçların
üzerine oturmuútur. Neojen birimler çakıltaúıkumtaúı-çamurtaúı-kiltaúı ardalanması úeklindedir.
Yukarıya do÷ru önce linyit damarı içeren marn ve
daha
üstte
kumtaúı-çakıltaúı
tekrarlaması
görülür.Gümüúpınar ve Sa÷ırlar sektöründe tek
damar oluúumu gözlenirken, Çivili sektöründe
birkaç damara rastlanmaktadır. Ortalama damar
kalınlı÷ı Gümüúpınar sektöründe 6,70m, Sa÷ırlar
sektöründe 4,10m, Çivili sektöründe 2,70m olarak
bilinmektedir. Katman e÷imleri Gümüúpınar ve
sa÷ırlarda 6°-10° arasında de÷iúir, Çivili
sektöründe
ise
7°-15°
arasındadır.Katman
do÷rultuları ise her üç sektörde NE-SW
yönündedir. Faylar basamak faylar úeklinde olup
atımları 10m ile 50m arasında de÷iúmektedir. Fay
e÷imleri 55°-65° arasındadır (Proje Raporu, 2013).
Günümüzde kömür üretimi sadece Gümüúpınar
sektörü’nde gerçekleútirilmektedir (ùekil 1).
øúletme faaliyetlerinin yer alaca÷ı yöreler oldukça
yüksek tepelerle çevrili olup, ortalama yükseklik
600 m kadardır. Yöredeki yükseltileri genellikle
kireçtaúları ile ofiolitler meydana getirmektedir.
Aradaki çöküntü alanlarında ise neojen göl
çökelleri görülmektedir. Bu sektörde üretim A5 ve
A6
diye
adlandırılan
iki
panoda
gerçekleútirilmektedir.Son
yıllarda
A6Panosu’ndaki dekapaj çalıúmaları yüklenici
firmalara verilmiú olup, bunlardan biride Özdo÷an
Grup ùirketlerinden Özkar ønúaat firmasıdır. TKø
plan-proje grubu tarafından hazırlanan projeye
göre, oca÷ın do÷u úevinde bulunan A6 panosunda
dekapaj çalıúmaları üç bölgede yürütülmektedir.
ølk bölge oca÷ın KD'da, üçüncü bölge oca÷ın
GD'da (heyelan alanı), ikinci bölge ise birinci ve
üçüncü bölgeler arasında kalan bölgedir (Proje
Raporu, 2013).
Gümüúpınar sektörü uzun ekseni K-G
do÷rultusunda olan fay kontrollü bir çöküntü
alanıdır.Temel kayaçlar, mesozoyik ofiyolitik
birimleri ve yaúlı mermerlerdir. Bu birim üzerinde
bazı alanlarda uyumsuz, bazı alanlarda faylı
dokanakla Miyosen yaúlı kömür içeren birimler
bulunmaktadır. Alt seviyede killi ve kömürlü olan
Miyosen örtü kayaçları üst seviyede tüf-kumtaúıkiltaúı ardalanması mevcuttur.Gümüúpınar kömür
havzasında Neojen yaúlı sedimanter birimler batı
kesiminde ofiyolitleri, do÷uda ise kristalize
kireçtaúlarını uyumsuzlukla üzerlenmekte olup, bu
birimler de÷iúik özellikteki fay/fay zonları
tarafından kesilmiúlerdir (Proje raporu, 2013).

2 MATERYAL VE METOT
2.1.Bölgenin Özellikleri
TKø Bursa Orhaneli Linyitleri øúletmesi 1979’dan
beri linyit kömürü üretmekte olup, 23.000.000 ton
rezervi ile daha uzun yıllarüretime devam edece÷i
tahmin edilmektedir. Çıkarılan kömürün tamamı 1
x 210 MW gücündeki aynı bölgede kurulu olan
termik santrale verilmektedir. Kömür üretimi,
kömür tabakasının üzerindeki örtü tabakasının
delme-patlatma yöntemiyle kaldırılması esasına
dayanan açık iúletme yöntemiyle yapılmaktadır
(Proje Raporu, 2013).
øúletme müdürlü÷ü sorumlulu÷undaki ruhsat
sahaları Gümüúpınar , Sa÷ırlar ve Çivili olmak
üzere üç ayrı sektörden oluúmaktadır. Kömür
sahaları Bursa ilinin Orhaneli ilçesi civarındadır.
Orhaneli ilçesinin Gümüúpınar'a uzaklı÷ı 21 km,
Sa÷ırlar'a 28 km, Çivili'ye 30 km'dir (Proje
Raporu, 2013).
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olarak düzenlenir. Bu çalıúmada ölçümlerin
yapıldı÷ı matkapların takıldı÷ı DM50’nin genel
görünümü ùekil 2’de gösterilmekte, teknik
özellikleri ise Çizelge1’de verilmektedir.
Patlatma iúleminin nasıl bir düzen ve ne kadar
malzeme kullanılaca÷ını sahanın toprak yapısı ve
kayaçların dayanımı belirler. Genelde daha verimli
bir patlatma yapılmak istendi÷i için úeúbeú düzen
tercih edilir. Patlatma iúlemine hazırlık safhasında
öncelikle deliklerin kuru yada sulu olmaları kontrol
edilir. Bu duruma göre deliklere konulacak
patlayıcı maddeler seçilir.
Çizelge 1. DM50 Teknik Özellikleri (Atlas Copco,
2012)

ùekil 1.Gümüúpınar Sektörü Genel Görünümü

Teknik Özellikler
Delme Metodu

A6 pano çalıúması: Bu A6panodaki basamak
geniúli÷i 20–25m, basamak yüksekli÷i 8 m’dir.Tek
damar oluúumu gözlenir. øúletme kotları yaklaúık
olarak taban kotu 380, tavan kotu 510 kabul
edilmektedir. øúletmenin ihale ile üstlenici firma
tarafından çalıútı÷ı bu panoda, dekapaj faaliyetleri
ekskavatör-kamyonyöntemiile
çalıúmalarını
sürdürmektedir. Dekapaj faaliyetleri sırasında örtü
tabakasının sondaj makinları ile delik delinmesi,
patlayıcı madde ile formasyonun gevúetilmesi,
ekskavatörlerle kazılarak kamyonlara yüklenmesi
ve bu kamyonlar vasıtasıyla iç ve dıú döküm
yapılması
úeklinde
çalıúma
sistemi
uygulanmaktadır. Dıú döküm sahası en uzun olan
sahalardan biridir.
A5 pano çalıúması:øúletmedeki dekapaj
faaliyetlerinde ekskavatör-kamyon yöntemi ile
dragline yöntemi birlikte uygulanmaktadır.Kömür
damarının üzerindeki örtü tabakası uygun nitelikte
patlayıcı madde patlatılarak gevúetilmekte ve daha
sonra 10-15 yd3 kepçe kapasiteli ekskavatörlerle
kazılarak 77 ton'luk damperlikamyonlarına
yüklenmekte ve bu kamyonlar vasıtasıyla taúınarak
kömürsüz alanlara dökülmektedir. En uzun dıú
döküm yapılan sahalardan biridir.
2.2.

Delik çapı
Hidrolik Baskı
Bit uçlarındaki
a÷ırlık
Hidrolik geri çekme
kuvveti
Tek seferde delik
derinli÷i
Maksimum delik
derinli÷i

Döner veya çok geçiúli DTH
149 mm -229
5 7/8 in - 9 in
mm
45,000 lbf
200 kN
45,000 lb

20,400 kg

22,000 lbf

98 kN

27 ft 5

8.5 m

175 ft

53.3 m

Besleme Hızı

146 ft/min

0.7 m/s

Dönme torku

7,200 Ibf•ft
77,000 lb 95,000 lb

9,76 kNm

Yaklaúık a÷ırlık

35 - 41 ton

Rotari Sondaj Makinaları ve Matkaplar

2.2.1 Sondaj makinaları
ùekil 2. DM50
görünümü

øúletmede üç adet delik delme makinası
bulunmaktadır. DM45 ve DM50, patlatma deli÷i
delmek üzere tasarlanmıú, paletli, tepeden hidrolik
tahrikli, çoklu rotari delme makineleridir. Bu
makineler 14.9 – 22.9cm aralı÷ında istenilen çapta
ve 9m derinlikte delikler açabilir. Derinlik çalıúılan
alana göre de÷iúiklik gösterir. Kömür üzerinde
çalıúma yapıldı÷ında delik boyları genel olarak 6m

sondaj

makinası’nın

genel

2.2.2. Matkaplar
Döner sondaj dizisinin en altında yer alan ve
ekseni
etrafında
dönerek
kazı
iúlemini
gerçekleútiren sondaj elemanlarına “deliciler” ismi
verilir. Deliciler “matkap” olarak isimlendirilen ve
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Çizelge 4. 3’nolu Matkabın Özellikleri

do÷rudan delik delmeye yarayan gereçlerle,
önceden açılmıú deli÷i geniúletmeye yarayan
“geniúleticiler” olmak üzere ikiye ayrılır.Özel çelik
alaúımlardan dökülmüú, kendi ekseni etrafında
dönerken üzerindeki sondaj dizisi veya baskı
a÷ırlı÷ından da yararlanılarak; formasyonu basınç
altında koparıp, parçalayıp ö÷üten matkaplar,
do÷rudan delme iúlemini gerçekleútiren sondaj
elemanlarıdırlar.Yapılıú biçimlerine ve yapıldıkları
malzeme cinsine göre gruplandırılır
ve
isimlendirilirler (Ersoy 2008, Yalçın ve Yalçın,
2011).
øúletmede 3 farklı firmaya ait matkap
kullanılmıútır. Bu matkapların genel özellikleri
Çizelge 2 - Çizelge 4’de verilmiútir.

IADC Kodu
Rulman tipi
Sirkulasyon tipi
Kesme yapısı
-øç kısımdaki dizi
-Keski dizisi
-Konik koruma bölgesi
Pin ba÷lantısı
Metrik bit çapı
Ürün a÷ırlı÷ı
Önerilen Çalıúma Koúulları
Bitlerdeki a÷ırlık
Dönüú hızı
Geri hava basıncı

Çizelge2.1’nolu Matkabın Özellikleri
IADC Kodu
Rulman tipi
Sirkulasyon tipi
Kesme yapısı
-øç kısımdaki dizi
-Keski dizisi
-Konik koruma bölgesi
Pin ba÷lantısı
Metrik bit çapı
Ürün a÷ırlı÷ı

632
(16,875 mm)
Bilyeli yatak
Jet Hava
Tungsten Karbür
Uçlar
Sivri Uçlu
Oval
Yuvarlak
3 ½” API
171 mm
21 kg

Dönüú hızı
Geri hava basıncı

9185.24 - 18370.49
kg
60 – 100 RPM
0.2 – 0.4 MPA

Çizelge 3.2’nolu Matkabın Özellikleri
IADC Kodu
Rulman tipi
Sirkulasyon tipi
Kesme yapısı
-øç kısımdaki dizi
-Keski dizisi
-Konik koruma bölgesi
Pin ba÷lantısı
Metrik bit çapı
Ürün a÷ırlı÷ı

632
(16,875 mm)
Bilyeli yatak / hava
so÷utmalı
Jet Hava
Tungsten Karbür
Uçlar
Konik
Oval
Yuvarlak
3 ½” REG
171 mm
19.3 kgs

Önerilen Çalıúma Koúulları
Bitlerdeki a÷ırlık
Dönüú hızı
Geri hava basıncı

2041.16 - 3855.53
50 – 90 RPM
0.2 minimum

Yukarıda Çizelge 2 - Çizelge 4’de belirtilen
özelliklere sahip olan matkaplar A6 panosu, 402
kotu baz alınarak 402, 402_1 alt , 402_2 alt ve
402_3 alt kotlarındaki çalıúmalar esnasında
kullanılarak verimlilik analizi yapılmıútır. Bu
analiz sonucunda ise matkapların kullanılmamıú ve
aúınmıú halleriùekil 3-ùekil 5’de gösterilmiútir.

Önerilen Çalıúma Koúulları
Bitlerdeki a÷ırlık

632
(16,875 mm)
Bilyeli yatak / hava
so÷utmalı
Jet Hava
Tungsten Karbür
Uçlar
Düzleútirilmiú Konik
Düzleútirilmiú Konik
Testere Diúli
3 ½” API
171 mm
17.5 kgs

ùekil 3. 1 numaralı matkap

2041.16 - 3855.53 kg
60 – 115 RPM
0.2 minimum
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3.BULGULAR VE DEöERLENDøRMELER
3.1.Sahada Yapılan Çalıúmalar
A6 panosunda tek damar oluúumu gözlenmektedir.
Çalıúma alanı tabandaki kömür ve üst
basamaklardır. Buradaki jeolojik ardalanma tüfit,
kiltaúı, kireçtaúı ve marn úeklindedir. Katman
e÷imleri 5°–20° arasında de÷iúir.Bu özelliklere
sahip bölgede iki adet döner sondaj makinesi
kullanılmaktadır. Bu makinelerin kazı verimlilik
analizi yapılarak 1,2 ve 3 numaralı matkapların
formasyon baz alınarak uygunlu÷u araútırılmak
istenmiútir.Yapılan optimizasyon çalıúmasında,
matkapların maksimum metrajda minimum enerji
harcaması ile uzun vadeli kullanım amaçlanmıútır.
Bu analiz için gerekli parametreler: delme süreleri
ve delik uzunluklarıdır. Arazide 3 matkaba ait
delme uzunlukları ve bu uzunlukları ne kadar
sürede deldikleri ölçülmüú ve Çizelge 5’de bu iki
parametre gösterilmiútir. Delme uzunluklarının
delme sürelerine bölümü sonucunda herbir
matkaba ait delme hızları elde edilmiútir. Çizelge 5
ve ùekil 6’da matkapların delme hızlarının
karúılaútırması görülebilir. Herbir matkabın toplam
kaç delik deldikleri ise arazide yapılan ölçümlere
göre bulunmuú ve Çizelge 5 ve ùekil 7’de
gösterilmiútir.

ùekil 4. 2 Numaralı matkap

Çizelge 5. Matkaplara ait ölçüm sonuçları
Matkap No
Delik uzunlukları (m)
Delme süreleri (dak)
Delik hızları (m/dak)
Delik sayısı

1
132
104,62
1,23
250

2
785
504,56
1,8
288

3
1738
1016,91
1,75
366

Delme Hızları (m/dak)

2.00
1.60
1.20
0.80
0.40
0.00

ùekil 5. 3 Numaralı Matkap

0

1

2

3

Matkap No
ùekil 6. Karúılaútırılan matkapların delme hızları
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Çalıúma sırasında matkapların aúınmalarına da
bakılmıútır ve bütün matkaplarda tungten karbür
uçlarda aúınmalar ve düúmeler gözlenmiútir (ùekil
3 - ùekil 5). Rotasyon hızının kazı sırasında düúük
tutulmasının matkaplarının ömrünün uzataca÷ı ve
verimli kazıyı sa÷layaca÷ı belirlenmiútir.

TEùEKKÜR
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ùekil 7. Karúılaútırılan matkapların kazabildi÷i
toplam delik sayısı
4 SONUÇLAR
TKø Orhaneli Linyitleri, Gümüúpınar sektörü A6
panosundayapılan çalıúmalar sonucunda elde
edilen verilerle “hangi matkabının daha verimli ve
dayanıklı oldu÷u” tespit edilmiútir.
Karúılaútırılan 1,2 ve 3 numaralı matkapların
sonuçları Çizelge 5, ùekil 6 ve ùekil
7’deverilmiútir.Çizelge
5’degörüldü÷ü
gibi
öncelikle matkapların, belirli uzunlukları ne kadar
sürede kazdıkları arazide ölçülmüútür.Daha sonra
Çizelge 5’den görülece÷i gibibunların birbirine
oranı ile delme hızları belirlenmiú ve ùekil 6’da
gösterilmiútir. Buna göre 2 ve 3 nolu matkabın 1
nolu matkaba göre daha hızlı kazı yaptıkları
görülmektedir. Bu 3 matkabın arazide yapılan
ölçümlere göre toplamda kazabildikleri delik sayısı
ise Çizelge 5 ve ùekil 7’de verilmiútir.ùekil 7’den
3 nolu matkabın daha uzun süre dayandı÷ı
görülmektedir. Ayrıca bu çalıúmada aúınma ile
ilgili yapılan incelemelere göre, rotasyon hızının
daha düúük tutulmasının, kazının daha verimli
olması ve matkapların daha uzun süre dayanması
açısından faydalı olaca÷ı belirlenmiútir.
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Konya-Çumra tarım havzasında kullanılan yeraltı suyuna ba÷lı oluúan
deformasyonların uzun dönemde izlenmesi
Long-term monitoring for deformations caused by underground water used in
Konya-Çumra agricultural land
ø. Özkan, M. Mesuto÷lu
Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, 42075, Konya

A. Üstün
Selçuk Üniversitesi, Harita Mühendisli÷i Bölümü, 42075, Konya

ÖZET: Çumra tarım havzasında, yeraltı su seviyesindeki de÷iúimlere ba÷lı olarak, toprak zeminde konumsal
yer de÷iúimlerinin oldu÷u gözlenmektedir. Havza topografyasında x, y ve z koordinatlarındaki de÷iúimlerin
izlenmesi için 25 adet GPS ölçüm istasyonu kurulmuútur. Ayrıca bu GPS ölçüm istasyonlarının bazılarına çok
yakın 11 noktada sondaj kuyuları açılmıútır. Bu kuyularda inklinometre ve manyetik oturma ölçüm sistemleri
kurulmuútur. Hazırlanan ölçüm kuyularının derinlikleri 16.5-25 m aralı÷ındadır. Ölçüm kuyularında yatay
deformasyonları ölçmek amacıyla 0.01 mm hassasiyetli inklinometre ölçeri kullanılmıútır. Ölçer yardımıyla
ölçüm kuyularının tümünde her 0.5 metrede bir ölçüm alınmıútır. Benzer úekilde kuyuların her 3 metresinde
manyetik ölçer yardımıyla düúey deformasyonlar ölçülmüútür. Ölçümler dört ayda bir tekrarlanmıútır. Ölçüm
kuyularının 9 adetinde, topografyada 0.5-84 mm/yıl aralı÷ında oturmaların oldu÷u belirlenmiútir. Ayrıca,
di÷er 2 kuyuda 222-960 mm/yıl aralı÷ında zemin kabarması oldu÷u bulunmuútur. Yerinde yapılan saha
ölçümleri yardımıyla yatay yönde yatay deformasyon hızlarının 12-747 mm/yıl aralı÷ında oluútu÷u
ölçülmüútür.
ABSTRACT: In Çumra agriculture basin, the changes in spatial locations of the soil surface depending on
groundwater level changes have been observed. In order to monitor x, y and z coordinates in topography of
the basin, 25 GPS measurement stations units were built. In addition, the boreholes were drilled at 11
different points, which were very close to some of the GPS measurement stations. In these boreholes,
inclinometer and magnetic settlement measuring system were mounted. The depth of the wells was in the
range 16.5-25 m. In wells, 0.01 mm sensitivity inclinometer probe was used to measure horizontal
deformation. With the help of the probe, the measurements were taken in every 0.5 m in all of the
measurement boreholes. Similarly, for every 3 meters of well, the vertical deformation measurements using
magnetic ring were taken using magnetic settlement prob. The field measurements were repeated every four
months. In 9 boreholes, it was determined that the settlement in topography was 0.5-84 mm/year range. In
addition, in the other 2 boreholes, the ground heave was found between the range of 222-960 mm/year . In the
horizontal direction by in-situ measurements, it was measured that the velocities of the horizontal deformation
were occurred in the range of 12-747 mm/year.
l GøRøù

Mevsimsel yıllık ya÷ıú miktarları ile do÷a kendi
do÷al döngüsü içerisinde, yeraltından çekilen
yeraltı suyunu tekrar havzada depolamaya
çalıúmaktadır. Ancak kontrolsüz bir úekilde artan
kuyular ile yeraltı su kullanımları, her yıl bir
önceki yıla nazaran artmaktadır. Bu sebeple do÷a
tarafından gerçekleútirilen do÷al döngü yetersiz
kalmaktadır. Sonuç olarak havzada yeraltı su

Konya Çumra tarım havzasında her yıl önemli
ölçüde zirai uygulamalar yapılmaktadır. Havzada
gerçekleútirilen sulama çalıúmaları için oldukça
yüksek miktarda su kuyusu açılmıú bulunmaktadır.
Tarımsal faaliyetler için havzada açılan bu
kuyulardan dalgıç pompalar yardımıyla kontrolsüz
bir úekilde, aúırı miktarlarda su çekilmektedir.
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seviyesinin son 40 yılda yaklaúık 25-30 m azaldı÷ı
ifade edilmektedir (DSø, 2012).
Konya-Çumra tarım havzasındaki yeraltı su
kullanımına ba÷lı olarak, toprak ortamda oluúan
deformasyonların belirlenmesi amacıyla, 110Y121
no’lu TUBøTAK projesi (Üstün ve ark., 2013)
çerçevesinde,
sahada
GPS
istasyonlarının
kurulması ve inklinometre ölçüm kuyularının
açılması planlanmıútır. Yaklaúık 27.500.000
km2’lik bir alana sahip tarım bölgesinde, havzanın
en çok su çekilen bölgelerine 25 adet GPS ölçüm
istasyonu ve bu noktalardan 11 adedinde
inklinometre ölçüm kuyusu kurulmuútur.
GPS istasyonlarına ait ölçümler, Selçuk
Üniversitesi
Harita
Mühendisli÷i
Bölümü
araútırmacıları tarafından yürütülmektedir. GPS
ölçüm
noktalarından
sadece
topografya
yüzeyindeki x, y ve z yönlerindeki deformasyonlar
izlenirken, inklinometre ölçüm kuyularından kuyu
içerisinde seçilen derinliklerde yatay ve düúey
deformasyonlar izlenebilmektedir. Bu bildiride
GPS ölçüm sonuçlarına yer verilmemiú olup ilk 26
aylık çalıúma sürecinde elde edilen inklinometre ve
manyetik oturma ölçüm sonuçları sunulmuútur. Bu
çalıúmalar
Selçuk
Üniversitesi
Maden
Mühendisli÷i Bölüm araútırmacıları tarafından
yürütülmüútür.

noktalarda boru çapı 97 mm’ye ulaúmıútır.
ønklinometre boru sistemi hazırlandıktan sonra
kuyudan sondaj tijleri çekilmiú ve kuyu cidarında
olası çöküntülerin oluúmaması için vakit
kaybedilmeden ölçüm boru sistemi kuyuya
indirilmiútir. Kuyu cidarı ile inklinometre boruları
arasında kalan boúluk, bentonit, su, çimento ve çok
küçük ince agrega karıúımından hazırlanan dolgu
malzemesi ile doldurulmuútur.
Çizelge 1. Çumra tarım havzasında kurulan kuyu bilgileri
Ölçüm kuyusu
Kuyu kodu
Kuyu
derinli÷i (m)
Alakova
ALKV
21.0
Çarıklar
CARK
17.5
Alibeyhüyü÷ü
ALHY
25.0
Mugur
MUGR
22.5
Çumra
CUMR
20.0
Küçükköy
KCKY
19.5
Abditolu
ABTL
16.5
Erler Köyü
ERKY
18.5
østiklal
ISTK
23.5
Sarıcalar
SARC
22.5
Çengilti
CENG
22.5


2 ÖLÇÜM KUYULARININ HAZIRLANMASI
2.1. Ölçüm kuyuları için sondaj çalıúmaları
Çalıúma sahasında açılan ölçüm kuyularına ait
genel bilgiler (Çizelge 1) ve sondaj yerlerini
gösteren plan görünüú ùekil 1’de sunulmuútur.
Sondaj çalıúmalarında zemin özelli÷i gösteren
malzeme ile karúılaúıldı÷ı için, sondajlar kırıntılı
ilerleme úeklinde yapılmıútır. Ancak her 3m’lik
bölgeden tüp örnekler alınmıútır. Örnekler genel
olarak killi, úistli, çakıl taúlı birimlerden
oluúmaktadır (Çizelge 2). ønklinometre borularının
kuyu içerisine rahat indirilebilmesi için sondaj
kuyu çapları 125 mm seçilmiútir.
2.2. ønklinometre ve manyetik oturma ölçüm
kuyularının kurulması
ønklinometre ölçüm borularının uzunlukları 3 m ve
çapları 76 mm’dir. Her iki inklinometre borusu, 20
cm uzunlu÷unda ve 79 mm çaplı ba÷lantı
elemanları ile birleútirilmiú ve daha sonra perçin
yardımıyla kuvvetlendirilmiútir. Sondaj kuyusunun
yanında hazırlanan ölçüm boru sistemi üzerine her
3 metrede bir manyetik oturma kolonu halkası
yerleútirilmiútir. Bu halkaların yerleútirildi÷i

ùekil 1. Çumra tarım havzasında açılan sondaj lokasyonları



3 SAHA ÖLÇÜM SøSTEMATøöø
3.1. ønklinometre ölçüm yöntemi
Bu ölçüm sisteminde yatay deformasyonlar
ölçülmektedir. Hazırlanan ölçüm kuyularına
yerleútirilen inklinometre borularında bulunan
raylar üzerinde, 0.01 mm hassasiyetli, inklinometre
ölçeri ile her 0.5 metrede bir ölçüm
alınabilmektedir. Bundan dolayı her bir ölçüm
kuyusu içerisinde derinli÷e ba÷lı birçok alt
istasyon bulunmaktadır (Çizelge 3).
Saha ölçüm çalıúmalarında, 100 m uzunlu÷a
sahip ölçüm kablosuna, inklinometre ölçeri (prob)
ve veri toplama ünitesi monte edilmiú daha sonra
inklinometre ölçeri borudaki referans seçilen rayda
düúey yönde hareket ettirilmiútir. Bu úekilde her
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Çizelge 2. Sondaj karotlarından alınan örneklere ait genel
zemin tanımlamaları
Sondaj
Sondaj
Kuyu boyunca geçilen zemin
kuyu ismi uzunlu÷u
malzeme özelli÷i
Çakıl
Kum
ønce kil-silt
(m)
(%)
(%)
(%)
ALKV
21.0
Kil-Silt-Kum-Çakıl
CARK
17.5
Kil-Silt-Kum-Çakıl
ALHY
25.0
0.0
5.28
94.72
MUGR
22.5
1.88
65.50
32.62
CUMR
20.0
9.86
37.15
52.99
KCKY
19.5
0.0
54.83
45.17
ABTL
16.5
0.0
0.98
99.02
ERKY
18.5
0.0
4.72
95.28
ISTK
23.5
0.0
3.33
96.67
SARC
22.5
0.0
1.58
98.42
CENG
22.5
0.0
0.21
99.79

Çizelge 3. Ölçüm kuyusu içerinde konumlandırılan alt
istasyon adetleri
Ölçüm
Kuyu
Ölçüm kuyusunda alt istasyon
kuyusu
derinli÷i
adedi
(m)
ønklinometre
Manyetik
ALKV
21.0
42
7
CARK
17.5
35
6
ALHY
25.0
50
8
MUGR
22.5
45
7
CUMR
20.0
40
6
KCKY
19.5
39
6
ABTL
16.5
33
5
ERKY
18.5
37
6
ISTK
23.5
47
7
SARC
22.5
45
7
CENG
22.5
45
7
TOPLAM
458
72

zemin mekani÷i deneyleri yapılmıútır (Çizelge 4).
Genel olarak kil-kum-çakıl ardalanma yapısının
görüldü÷ü yapının özgül a÷ırlıklarının 2.59 gr/cm3
- 2.719 gr/cm3 aralı÷ında de÷iúti÷i belirlenmiútir.
Atterberg Limitleri deneyleri yardımıyla likit limit,
plastik limit ve plastisite indisi de÷erleri
belirlenmiútir. Deney sonuçlarına göre, likit limit
%37-%59 aralı÷ında, plastik limit %24-%33
aralı÷ında de÷iúirken plastisite indis de÷erlerinin
%9-%26 aralı÷ında de÷iúti÷i anlaúılmıútır. Di÷er
bir zemin mekani÷i deneyi olan konsolidasyon
deneyleri yardımıyla da sıkıúma katsayıları,
hacimsel sıkıúma katsayıları ve úiúme yüzdeleri
belirlenmiútir. Sıkıúma katsayısı 0.0134-0.0257
cm2/kg aralı÷ında, hacimsel sıkıúma katsayısı
0.0085-0.0143 cm2/kg aralı÷ında olurken úiúme
yüzdesi %0.3-%3.8 aralı÷ında konumlanmaktadır.
Ayrıca bu çalıúmada gerçekleútirilen üç eksenli
basınç dayanımı deneylerinde iki farklı yanal
basınç uygulanmıútır (ı3=0.5 kg/cm2 ve ı3=1.0
kg/cm2). Belirlenen içsel sürtünme açılarının (ĭ)
4.8°-7.1° aralı÷ında ve kohezyon (c) de÷erlerinin
ise 38.34 kPa-65.70 kPa aralı÷ında de÷iúti÷i tespit
edilmiútir. øçsel sürtünme açısı (ĭ) ve kohezyon
(c) de÷erleri yardımıyla belirlenen Mohr yenilme
zarfı eúitlikleri belirlenmiútir (Çizelge 4).

0.5 metrede bir ölçüm alınmıú ve veri kayıt
sistemine otomatik olarak kayıt edilmiútir.

Konya Çumra tarım havzasında kurulan 11 adet
inklinometre ölçüm kuyusundan alınan ölçümler,
öncelikle veri toplama ünitesine kayıt edilmiútir.
Veriler daha sonra SMART programı yardımı ile
bilgisayar ortamına aktarılmıútır. Bilgisayar
ortamına aktarılan bu veriler, INCLI-2 yazılımı ile
grafiksel formata dönüútürülmüútür. Bu bildiride
tipik örnek olarak Abditolu (ABTL) kuyusuna ait
grafiksel sunumlar verilmiútir. ùekil 2 ve ùekil
3’de,
konumsal
yatay
deformasyon-KYD
(Cumulative Displacement) ve konumsal yatay
deformasyon
farkı-KYD/F
(Incremental
Displacement) grafikleri sunulmuútur.
ùekil 2a’da konumsal yatay deformasyon do÷ubatı (KYD-DB) grafiklerinde (+) de÷er do÷u, (-)
de÷er batı yönündeki deformasyonları, konumsal
yatay deformasyon kuzey-güney (KYD-KG)
grafiklerinde ise benzer olarak (+) de÷er kuzey, (-)
de÷er güney yöndeki deformasyonları vermektedir.
ùekil 2b’de konumsal yatay deformasyon-KYD
grafikleri ise kuzey-güney ve do÷u-batı yönlerdeki
deformasyonların bileúkelerini vermektedir.
ùekil 3a’da konumsal yatay deformasyon farkı
do÷u-batı (KYD/F-DB) grafiklerinde (+) de÷er

5 SAHA ÖLÇÜMLERø
5.1. ønklinometre ölçümleri

3.2.Manyetik oturma ölçüm yöntemi
Bu ölçüm yönteminde düúey deformasyonlar
ölçülmektedir. ønklinometre boru sistemi üzerine 3
metrede bir bilezik gibi yerleútirilen manyetik
halkalar (Çizelge 3), boru içerisinde hareket
ettirilen 0.25 mm hassasiyetli manyetik ölçerin bu
noktaya ulaúmasıyla sesli sinyal vermektedir.
Böylece manyetik halkanın düúey konumda
yapmıú oldu÷u yer de÷iúimi ölçülebilmektedir. Bu
ölçüm sisteminde ölçüm de÷erleri sahada
formalara iúlenmiútir.

4 LABORATUAR ÇALIùMALARI
Çalıúma sahasında açılan 11 adet sondaj
kuyusundan 6-6.5 metreler arasında ve 12-12.5
metreler arasında kalan zemin malzemesinden tüp
örnekler alınmıútır. Örnekler üzerinde bir seri
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do÷u, (-) de÷er ise batı yönündeki fark
deformasyonları göstermektedir. Konumsal yatay
deformasyon farkı kuzey-güney (KYD/F-KG)
grafiklerinde (+) de÷er kuzey, (-) de÷er ise güney
yönünde
oluúan
fark
deformasyonları
belirtmektedir. ùekil 3b’de sunulan KYD/F
grafikleri ise farksal deformasyonların (KYD/FDB ve KYD/F-KB) bileúkesini vermektedir.

5.2. Manyetik oturma ölçümleri
Sahada kurulan inklinometre kuyuları içerisindeki
inklinometre boruları üzerine, 3m aralıklarla
yerleútirilen manyetik halkalar yardımıyla oturma
ölçümleri yapılmıútır. Formlara kayıt edilen ölçüm
sonuçları Excel programına girilmiú ve ilgili
grafikler hazırlanmıútır. Buna ait tipik bir örnek
ùekil 4’de sunulmuútur.

Çizelge 4. Konya kapalı havzasında gerçekleútirilen bazı zemin mekani÷i deney sonuçları
ùiúme
yüzdesi

Kohezyon

(cm2/kg)

Hacimsel
sıkıúma
katsayısı
(cm2/kg)

(%)

(kN/m2)

øçsel
sürtünme
açısı
(°)

15

0.0214

0.0122

1.1

46.89

4.8

28

9

0.0180

0.0119

0.6

38.34

4.9

43

24

19

0.0134

0.0085

1.7

58.48

4.9

19.59

46

25

21

0.0144

0.0088

0.7

42.69

6.2

SARC

19.56

48

26

22

0.0167

0.0106

3.8

57.05

7.1

ERKY

18.15

44

26

18

0.0257

0.0143

0.3

40.44

5.0

ISTK

19.30

46

25

21

0.0144

0.0089

3.0

45.84

5.8

CENG

18.76

59

33

26

0.0171

0.0097

2.4

65.70

4.8

Sondaj
adı

Birim
hacim
a÷ırlık
(kN/m3)

Likit
limit

Plastik
limit

Plastisite
indisi

Sıkıúma
katsayısı

(%)

(%)

(%)

ALHY

18.17

44

29

CUMR

19.68

37

ABTL

19.90

ABTL



(a) KYD-DB ve KYD-KG grafikleri
ùekil 2. Abditolu kuyusuna ait KYD grafikleri

(b) KYD grafikleri
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Mohr zarf
eúitli÷i

Ĳ = 0.0834ı
+ 0.4689
Ĳ = 0.0850ı
+ 0.3834
Ĳ = 0.0863ı
+ 0.5848
Ĳ = 0.1094ı
+ 0.4269
Ĳ = 0.1240ı
+ 0.5705
Ĳ = 0.0876ı
+ 0.4044
Ĳ = 0.1021ı
+ 0.4584
Ĳ = 0.0837ı
+ 0.6570
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(a) KYD/F-DB ve KYD-KG grafikleri
ùekil 3. Abditolu kuyusuna ait KYD/F grafikleri

(b) KYD/F grafikleri

seviyesinin mevsimsel hareketine ve bu su
seviyesinin
tarım
faaliyetleri
nedeniyle,
azaltılmasına ba÷lı oldu÷u tespit edilmiútir.
ønklinometre ölçüm kuyusunun ilk alt istasyonu
kuyu a÷zından 0.5 m derinde konumlanmaktadır.
Bu alt istasyon noktası kuyu a÷zına çok yakın
oldu÷u için kuyu a÷zı olarak kabul edilmiútir. Tüm
ölçüm kuyularının kuyu a÷ızlarındaki yatay yer
de÷iúimleri
grafiksel
olarak
ùekil
5’de
görülmektedir. Sunulan grafiklerden görüldü÷ü
üzere kuyu a÷zı, ilk referans noktası etrafında
yeraltı su seviyesine ba÷lı olarak yer
de÷iútirmektedir. Burada dikkati çeken, havzada
yeraltı sularının yükseldi÷i kıú aylarının sonunda
(Mart) yapılan ölçüm de÷erleri ile yaz ayları
sonunda (Ekim) yapılan ölçüm noktalarının
birbirlerinden
oldukça
farklı
noktalarda
konumlanmasıdır. Ancak ùekil 5’den tüm
kuyularda deformasyon hareketlerinde belirli bir
sistemati÷in olmadı÷ı anlaúılmaktadır. ùekil 5’de
görülen durum, ölçüm kuyularının tüm alt
istasyonlarında söz konusudur. Zamana ba÷lı
deformasyon davranıúlarının belirlenmesinde bu
durum sorun yaratmıútır. Her bir ölçüm tarihinde
kayıt edilen konumsal deformasyon de÷erleri
toplanarak zamana karúı deformasyon davranıúları
incelendi÷inde
belirli
bir
deformasyon
sistemati÷inin oldu÷u belirlenmiútir. Buna ait tipik
bir grafik ùekil 6’da Abditolu ölçüm kuyusu için
verilmiútir.

4
2
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Zaman, t (Gün)

ùekil 4. Tipik bir manyetik kolon ölçüm sonucu

6 UZUN DÖNEMLø ÖLÇÜM SONUÇLARI
6.1. ønklinometre ölçüm sonuçları
Konya kapalı havzasında kurulan inklinometre
ölçüm kuyularında, yaklaúık 26 ay süren yatay
deformasyon ölçüm çalıúmaları iki ayrı temelde
de÷erlendirilmiútir. ølk de÷erlendirme, kuyunun
hemen 0.5’inci metresinde bulunan ilk alt istasyon
noktasındaki
yatay
deformasyonlar,
di÷er
de÷erlendirme ise kuyu içerisindeki yeraltı su
çekilmesine ba÷lı yatay yönde oluúan kayma
yüzeyindeki deformasyonlar için yapılmıútır.
De÷erlendirme çalıúmalarında, ölçüm kuyuları
içerisinde konumlandırılan tüm alt istasyonlarda,
ölçüm noktalarının, konumsal olarak ölçüme
baúlandı÷ı ilk referans noktasının etrafında
dolaútı÷ı belirlenmiútir. Bu durum, yeraltı su
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(i) MUGUR ölçüm kuyusunda inklinometre çıktısı
(k) SARC ölçüm kuyusunda inklinometre çıktısı
ùekil 5. ønklinometre kuyu a÷ızlarının yatay konumda izledikleri yol izleri (devam)

ùekil 6 ABTL ölçüm kuyusundaki alt istasyonlarda zamana ba÷lı yatay deformasyon davranıúı

Tipik bir örnek olarak sunulan ùekil 6’da en fazla
deformasyon de÷erlerinin ölçüm kuyu a÷zında
oldu÷u, derinlik artıkça toplam deformasyon
de÷erlerinin azaldı÷ı anlaúılmaktadır. Havzada
kurulan ölçüm kuyularının a÷ız kısımlarında
belirlenen
toplam
deformasyon
(mm),
deformasyon hızı (mm/gün), deformasyon ivmesi
(mm/gün2) ve deformasyon yönleri Çizelge 5’de
sunulmuútur.
økinci de÷erlendirme çalıúmaları kuyu içerisinde
yeraltı su seviyesindeki de÷iúimlere ba÷lı oluúan
kayma düzlem derinlikleri ùekil 3’de tipik olarak
sunulan KYD/F grafiklerinden belirlenmiútir. Bu
grafiklerde ani deformasyon faklılaúmaları
görülebilmektedir. Abditolu ölçüm kuyusu için
verilen ùekil 3’den bu kuyunun 1.0, 6.5 ve 16.0
metrelerinde ani deformasyon de÷iúimlerinin
oldu÷u anlaúılmaktadır. Bu kritik üç noktadan en

derinde olan derinlik de÷eri dikkate alınmıútır.
Benzer de÷erlendirme, tüm ölçüm kuyularında
yapılmıútır. Daha sonra KYD (ùekil 2)
grafiklerinden bu kritik derinliklere ait toplam
deformasyon de÷erleri belirlenmiútir. Kritik
derinliklere ait toplam deformasyon (mm),
deformasyon hızı (mm/gün), deformasyon ivmesi
(mm/gün2) ve deformasyon yönü Çizelge 5’de
görülmektedir.
Çizelge 5’de kuyu a÷ızları için belirlenen
deformasyon yönleri Google çıktısı üzerinde
iúlenmiútir. ùekil 5’de sunulan grafikler ve ùekil
7’de sunulan bu harita incelendi÷inde kuyuların
yaz aylarında suyun çok kullanımına ba÷lı olarak,
tarım alanları tarafına yattı÷ı, kıú aylarında ise ters
yönde, tarım alanlarının dıúında konumlanan da÷
yapılarına do÷ru hareket ederek tekrar düzelmeye
çalıútı÷ı belirlenmiútir.
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6.2. Manyetik oturma ölçüm sonuçları
Ölçüm kuyularında inklinometre borularının
üzerinde her 3 metrede bir oluúturulan ölçüm
noktalarından alınan ölçüm sonuçları Çizelge 6’da
sunulmuútur. Bu ölçümler yaklaúık 13 ay
yapılmıútır. Ölçüm cihazında yaúanan bir problem
nedeniyle ölçümler son bir yılda yapılamamıútır.
Havzada 0.5-93 mm zemin oturmalarının oldu÷u
buna karúın iki kuyuda önemli ölçüde zemin
kabarmalarının oldu÷u belirlenmiútir. Çizelge 6’da
ayrıca düúey deformasyonların hız ve ivme
sonuçları görülmektedir.

Çizelge 6. Ölçüm kuyularının üçüncü metrelerinde
konumlanan manyetik halka istasyonlarında (R1) düúey
deformasyon sonuçları
Kuyu adı
u
v
a
(mm)
(mm/gün)
(mm/gün2)
ABTL
-3.50
0.00871
0.0000217
ALKV
+244.25
0.60759
0.0015114
ALHY
-93.0
0.23134
0.0005755
CARK
-0.50
0.00124
0.0000031
CENG
-1.0
0.00248
0.0000062
ERKY
-4.0
0.00995
0.0000247
øSTK
-3.83
0.00953
0.0000237
KCKY
-3.25
0.00808
0.0000201
MUGR
-4.97
0.01236
0.0000308
CUMRA
+475.83
2.62889
0.0065395
SARC
-1.33
0.00331
0.0000082
(+) zemin kabarması (-) zemin oturması

Çizelge 5 Çumra tarım havzasına tesis edilen inklinometre ölçüm kuyularından belirlenen deformasyonlar
Kuyu
Ölçüm
Ölçüm kuyu a÷zında deformasyon bilgisi
Kritik
Olası kayma düzleminde deformasyon bilgisi
adı
kuyu
kuyu
derinli÷i
derinli÷i
h
u
v
a
yön
u
v
a
yön
h
(m)
(mm) (mm/gün)
(mm/gün2)
(m)
(mm)
(mm/gün)
(mm/gün2)
ABTL
16.50
74.5
0.104
0.000144
GD
16.00
20.00
0.0278
0.000039
GD
ALKV
21.00
56.5
0.079
0.000109
KB
13.50
16.00
0.0223
0.000031
GB
ALHY
25.00
68.0
0.095
0.000132
GB
15.50
18.50
0.0257
0.000036
GD
CARK
18.50
24.1
0.033
0.000046
GB
16.00
8.50
0.0112
0.000016
GB
CENG
22.50
90.0
0.212
0.000498
GB
4.50
5.00
0.0118
0.000028
GD
ERKY
18.50
98.0
0.124
0.000157
KD
17.50
35.00
0.0443
0.000056
KD
øSTK
23.50
1618
2.048
0.002593
KD
14.00
425.0
0.5379
0.000681
KB
KCKY
19.50
1340
1.861
0.002585
KB
10.50
645
0.8958
0.001244
KB
MUGR
22.50
38.5
0.105
0.000289
KD
12.50
22.00
0.0603
0.000165
KD
CUMRA
20.00
5.00
0.025
0.000130
KB
4.00
7.00
0.0357
0.000182
GB
SARC
22.50
207
0.524
0.001327
KD
15.00
143.5
0.3633
0.00092
KD

ùekil 7. Çumra tarım havzasında kurulan ölçüm kuyu a÷ızlarında belirlenen yer de÷iúim davranıúı
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mm/gün ve 0.0000031-0.0066 mm/gün2
aralı÷ında oldu÷u oldu÷u tespit edilmiútir.
7. Sahada gerçekleútirilen sondaj çalıúmalarından
elde edilen zemin malzemeleri üzerinde
yapılan
zemin
mekani÷i
deneysel
çalıúmalarından, birim hacim a÷ırlık, likit limit,
plastik limit, plastisite indeksi, sıkıúma
katsayısı, hacimsel sıkıúma katsayısı, úiúme
yüzdesi, kohezyon ve içsel sürtünme açılarının
sırasıyla, 18.15-19.90 kN/m3, % 37-59, % 2433, % 9-26, 0.0134-0.0257 cm2/kg, 0.0850.143 cm2/kg, % 0.7-3.8, 38.34-65.70 kN/m2
ve 4.8°-7.1° aralı÷ında oldu÷u belirlenmiútir.

7. SONUÇLAR
Konya kapalı havzasında baúlatılan çalıúmalar
çerçevesinde, sahada 2011 Eylül ayında kurulan 11
adet ölçüm kuyusunda, ölçümlere devam
edilmektedir. 2011 Temmuz - 2013 Eylül
dönemini kapsayan çalıúmaların ilk sonuçları bu
bildiride sunulmuútur. Yaklaúık 26 aylık ölçüm
sürecinde
elde
edilen
sonuçlar
aúa÷ıda
sunulmuútur.
1. ønklinometre ölçüm kuyularında oluúturulan alt
istasyon noktalarında izlenen konumsal yatay
deformasyonların (KYD), referans ölçümü ile
kayıt edilen baúlangıç noktasının etrafında yol
izledi÷i tespit edilmiútir.
2. Ölçüm tarihlerinde belirlenen konumsal yatay
deformasyon (KYD) de÷erlerinin toplanması
ile elde edilen toplam deformasyonların kuyu
a÷zından kuyu sonuna do÷ru gidildikçe
sistematik olarak azaldı÷ı belirlenmiútir.
3. ønklinometre ölçümlerinden, kuyu a÷ızlarında
yatay deformasyonların 24.1-1618 mm
aralı÷ında
oldu÷u
tespit
edilmiútir.
Deformasyon hızı ve ivme aralı÷ının sırasıyla
0.033-2.048 mm/gün ve 0.000046-0.002593
mm/gün2 oldu÷u belirlenmiútir.
4. Ölçüm kuyularının, belirli derinliklerinde
yeraltı su seviyesindeki de÷iúimlere ba÷lı
olarak
kayma
düzlemlerinin
oluútu÷u
belirlenmiútir. Bu kayma düzlemlerinin ABTL,
ALKV, ALHY, CARK, CENG, ERKY, ISTK,
KCKY, SARC, MUGR VE CUMRA ölçüm
kuyularında sırasıyla 16.0, 13.5, 15.5, 16.0, 4.5,
17.0, 14.0, 15.0, 12.5 ve 4. m’ler oldu÷u
belirlenmiútir. Bu derinliklerde kuyu eksenleri
makaslama hareketi ile kesilmektedir.
5. Ölçüm
kuyusu
içerisinde
makaslama
hareketlerinin etkin oldu÷u kritik derinliklerde
oluúan deformasyon, deformasyon hızı ve
ivmesinin sırasıyla 5-645 mm, 0.0118-0.8958
mm/gün ve 0.000028-0.001244 mm/gün2
aralı÷ında oldu÷u tespit edilmiútir.
6. Ölçüm kuyularında yapılan düúey deformasyon
ölçümlerinde ALKV ve CUMR ölçüm kuyuları
hariç di÷er kuyularda zemin oturmalarının
oldu÷u belirlenmiútir.
Zemin oturma
deformasyonları incelendi÷inde ALHY ölçüm
kuyusunda 93 mm ile doruk noktasına
ulaúıldı÷ı di÷er kuyularda ise oturma
de÷erlerinin 0.5-4.97 mm aralı÷ında oldu÷u
tespit edilmiútir. Buna karúın ALKV ve CUMR
ölçüm kuyularında, zeminin sırasıyla 244.25
mm ve 475.83 mm seviyelerinde kabardı÷ı
belirlenmiútir. Düúey deformasyonlardaki hız
ve ivme de÷iúimlerinin sırasıyla 0.00124-2.63

Yukarıda verilen sonuçlara dayalı olarak aúa÷ıda
belirtilen genel de÷erlendirmeler yapılmıútır.
i. Ölçüm kuyularının tarım alanını çevreleyecek
úekilde kuruldu÷u dikkate alınırsa genel olarak
yeraltı su kullanımına ba÷lı olarak yaz
aylarında kuyu eksenlerinin yeraltı suyunun
çok çekildi÷i tarım alanı tarafına do÷ru yatay
yönde e÷imlendi÷i kıú aylarında ise tekrar
düzelmeye çalıútı÷ı anlaúılmıútır. Sistematik
döngü içerisinde kalıcı yatay deformasyonlar
oluúmaktadır.
ii. Havzada genel olarak düúey yönde zemin
oturmalarının oluútu÷u belirlenmiútir.
iii. TUBøTAK 110Y121 nolu proje çalıúmaların
tamamlanması durumunda, iki boyutlu kesitler
üzerine ölçüm kuyu koordinatları ve
makaslama hareketlerinin yo÷unlaútı÷ı kritik
derinlikler iúlenerek matematiksel analizlerin
yapılabilece÷i ve sonuç olarak üç boyutlu
çökme çana÷ının geometrisinin çıkarılabilece÷i
anlaúılmıútır.
KATKI BELøRTME
Bu bildiride sunulan sonuçların üretilmesinde
110Y121 nolu proje ile destek sa÷layan
TUBøTAK’a ve bildiriyi de÷erlendiren hakemlere
yazarlar teúekkür eder.
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Yeraltı Kaya Formasyonları øçindeki Su Rezerv Boyutları: Sızma-Konya
Uygulaması
Groundwater reserve dimension in rock formations: Sızma-Konya Application
K. Do÷an,& M. K. Gökay
Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Konya

ÖZET: Bu çalıúmada farklı derinliklerdeki tabakaların yerdirenci de÷iúimleri tanımlanarak, ölçülen de÷erlerin
su rezerv boyutlandırmasında pratik kullanılabilirli÷i incelenmiútir. Bu amaçla Konya merkeze yaklaúık 35
km uzaklıkta bulunan Sızma kasabasında yeraltı suyu araútırması yapılmıútır. Sızma civarında, yüzey
sularının geçiú hatları boyunca yapılan yerdirenci ölçümleri incelenerek, suyun “Sızma-yeni yerleúimi”
yakınlarında oluúturdu÷u rezerv durumu incelemeye alınmıútır. Bu bölgeden elde edilen yerdirenci
grafiklerinin incelenmesi sonucunda yeraltında suyun yerleúti÷i rezerv kayacın yeraltındaki pozisyonu
konusunda yorumlar yapılmıútır.
ABSTRACT: Earth resistivity values of rock formations have been measured in this study to understand if the
test results could be interpreted for groundwater reserve dimensioning. For this reason field resistivity tests
were performed in to Sızma village which is located 35 km away from Konya city center. Surface water
discharge directions around “Sızma-new settlement” area were checked for locating resistivity test sites.
Groundwater reserve condition for Sızma-new settlement was determined together with limestone rock mass
situation under the surface cover. After obtaining earth resistivity graphics through the field surveys, a
groundwater reserve position in underground was evaluated together with its extensions.

1.GøRøù
øki boyutlu yerdirenci ölçümleri çok elektrotlu
ölçüm cihazlarının yayılmasına ba÷lı olarak birçok
araútırmacı tarafından kullanılabilir hale gelmiútir.
Yerdirenci
ölçümlerinde
kullanılan
elektrot
dizilimleri ve bunların avantaj ve dezavantaj
bilgileri, yerdirenci araútırmalarının temelini
oluúturmaktadır. Bu konuda daha önce yayınlanan
makale ve raporlarda bu konular detaylı olarak
incelenmiútir. (Dahlin, 2001; Loke, 2001). Maden
mühendisleri olarak, iúletilecek maden sahasında
öncelikle düúünülmesi gereken parametreler
arasında yeraltı su potansiyeli de bulunmaktadır.
Yeraltı suyunun varlı÷ı ve rezerv büyüklü÷ü
konusunda yapılacak ön de÷erlendirmeler, maden
iúletme yönteminin seçimini etkileyecek seviyede
olabilir. Su seviyesinin durumunun yerdirenci ölçüm
sonuçları ile belirlenmesinin mühendislere ne kadar
yardımcı olabilece÷i konusu burada vurgulanmak
istenen ana konudur. Bu amaçla Konya úehir
merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Sızma kasabası

yeni yerleúim yeri yakınlarında örnek bir yeraltı
suyu taraması yapılmıútır. Bu tarama sırasında
bilinen su kaynakları dıúında su rezervi olup
olmadı÷ı araútırılırken, bilinen rezervlerin de yeraltı
su rezerv durumunun ö÷renilmesi amaçlanmıútır. Bu
çalıúma sahası içindeki maden ocakları ve yerleúim
yerleri açısından yeraltı suyunun varlı÷ı çok
önemlidir. Selçuk Üniversitesi, kampüsüne yakın
olan araútırma sahasında, bulunacak yeni su
rezervleri ve
bu rezervlerin büyüklükleri
üniversitenin gelecekteki su ihtiyaçları için ayrıca
önem taúımaktadır. Araútırma sahasının genel
görünümü ùekil 1’de verilmektedir.
Sızma-Selçuk Üniversitesi kampüs alanı arasında
kalan bölgenin genel topografyası incelendi÷inde,
ùekil 1’de kıraç arazi görünümünün hakim oldu÷u
bir yapıyla karúılaúılır. Sızma yakınlarındaki yüksek
pozisyonlardan Güneydo÷u yönündeki ovaya su
aktaran sel yatakları, bu bölgede kıúın veya bahar
aylarında akan suyun görülebilece÷i tek do÷al
unsurlardır. Bu sel yatakları ya÷ıú olmaz ise her
zaman kuru durumdadır. ùekil 1’de verilen
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görüntüden de anlaúılaca÷ı gibi araziler, kıraç tarım
yapılan bu÷day tarlalarından ve çok az sayıdaki
bahçelerden oluúmaktadır. Sızma kasabasında
bulunan yeraltı suyu çıkıúlarına (pınar ve sondaj
kuyuları) ek olarak, “Sızma-yeni yerleúim”
yerindeki su sondaj kuyuları ve bunlara ilave olarak
açılan keson kuyular (Dokuz köyüne do÷ru akıúı
olan sel yata÷ının, Sızma-yeni yerleúim yeri
içerisindeki uzantısına yakın yerlerde bahçe
sulaması için elle kazılan 80-100 cm çapında, 6-14
metre derinli÷indeki kuyulardır) bu bölgenin su
ihtiyacını karúılamaktadır.
B
3
Sızma yeni yerleúim
yerleri

D

2
1

E

4

C

A
Kampüs

ùekil 1.Konya-Sızma kasabası Güneydo÷u’sunda yer alan
Selçuk Üniversitesi kampüsünün Sızma’ya göre pozisyonu. Bu
uydu görüntüsü içine giren maden ocakları (1. traverten sahası,
2. kireçtaúı oca÷ı, 3. kireçtaúı oca÷ı, 4. kil oca÷ı) kesik
çizgilerle gösterilmiútir. Bu görüntü üzerinde, ölçüm yapılan
yerdirenci hatlarının yerleri de (A,B,C,D,E) gösterilmektedir.

Madencilik açısından düúünüldü÷ünde bu bölge
yeraltı suyu fazlalı÷ı nedeniyle maden iúletme
yönteminde de÷iúiklik yapılması gereken bir
bölgeden çok, yeraltı suyu azlı÷ından dolayı
madencilerin farklı problemlerle karúılaútıkları
çalıúma bölgesidir. ùekil 1’de iúaretlenen maden
ocakları yeraltı su rezervini etkileyecekleri iddiasıyla
karúı karúıyadırlar. Bazı durumlarda bu iddiaların
mahkemelere taúındı÷ı da bilinmektedir. Bu açıdan
bakıldı÷ında, bu bölgede çalıúacak maden
ocaklarının su ihtiyaçlarının karúılanabilirli÷i,
mevcut su rezervlerinin genel lokasyonunun
belirlenmesi birçok açıdan önemli hale gelmektedir.
Bu
bölgenin
ço÷unluk
alanını
kapsayan
kireçtaúlarının ve bölgede bazı lokasyonlarda mostra
veren konglomera tabakalarının, yeraltı suyu içerip
içermedi÷i, bu çalıúma kapsamında yerdirenci
ölçümleriyle kontrol edilmiútir. Bu kontroller
sırasında, yeraltı suyu bulunma olasılı÷ı fazla olan
lokasyonlarda bulunan kaya kütleleri su içerikleri
açısından incelemeye alınmıútır.

2 YERDøRENCø ÖLÇÜM YÖNTEMø
Yerdirenci ölçüm yöntemi konusunda araútırma
yapan araútırmacıların özellikle üzerinde durdukları
çok elektrotlu yerdirenci ölçüm tekni÷i, son yıllarda
kullanımı
yaygınlaúan
hasarsız
ölçüm
sistemlerindendir (Van Overmeeren ve Ritsema,
1988; Griffiths vd., 1990; Barker, 1981; Dahlin, 1996).
Bu ölçüm sisteminde ölçülmesi planlanan yere
birbirine özel aktarma kablosuyla ba÷lı elektrotlar
çakılır. Bu elektrotların arasındaki uzaklık oluúacak
ölçüm hücrelerinin boyutunu belirleyece÷i için,
ölçüm hassasiyetini de etkileyecektir. Elektrotların
zemin veya kayaçla temasının sa÷lanmasından
sonra, görünür derinliklerde yerdirencinin elde
edilebilmesi
için
farklı
elektrot
dizilim
uygulamalarına göre bu elektrotlardan bilgi
toplanmaya baúlanır. Yere çakılan elektrotlara
ikiúerli çiftler halinde, elektrik verip, di÷er
elektrotları kullanarak yerden gelen potansiyel enerji
seviyesini
takip
etmeyi
düúündü÷ünüzde,
uygulayabilece÷iniz birçok seçenek olacaktır. Daha
önce
denenmiú
olan
elektrot
dizilim
uygulamalarından olan Wenner-Alfa, Pole-Pole,
Pole-Dipole ve Schlumberger elektrot dizilimleri bu
çalıúma sırasında kullanılan elektrot dizilimleridir.
Bu dizilimler sayesinde ùekil 1 üzerinde A, B, C, D
ve E olarak gösterilen lokasyonlarda su rezervi
bulmaya yönelik yerdirenci ölçümleri yapılmıútır.
Yerdirenci ölçümlerinden elde edilen direnç da÷ılım
grafikleri Çizelge 1 ve 2’de verilen referans
yerdirenci de÷erleri de dikkate alınarak analiz
edilmiútir.
ønceleme alanındaki kayaçların oluúumu, yapısal
jeolojisi ve bölgede bulunan civa cevher zonları
konusunda inceleme yapan araútırmacılar, bu
bölgede özellikle Karbonifer yaúlı Halıcı
formasyonundan,
Alt-Trias
yaúlı
Ardıçlı
formasyonundan,
Silluriyen-Karbonifer
yaúlı
Bozda÷ formasyonundan ve Devoniyen–Alt
Permiyen
yaúlı
Ba÷rıkurt
formasyonundan
bahsetmiúlerdir, (Eren, 1996 ve Akçay, 1998). Bu
kayaç formasyonlarını oluúturan bölgedeki önemli
kaya kütlesi türü kireçtaúlarıdır. Bölgedeki yapısal
oluúum aúamalarına göre özelliklerinde de÷iúimler
gözlenen
kireçtaúları
güncel
topografyanın
ço÷unlu÷unda etkin olarak gözlenebilmektedir.
Bunun yanında bu bölgede görülen bazı kaya
kütlelerinin, bu bölgede var olan fakat jeolojik
zamanlar içerisinde kapanan deniz tabanı
parçalarıyla
iliúkilendirildi÷i
gözlenmiútir.
Sızma’nın yakın civarında yüzeyde gözlenen
kireçtaúları ve aralarda gözlenen konglomeralar bu
bilgilerin ıúı÷ında anlam kazanmaktadır. ønceleme
alanındaki kireçtaúı kütlelerinin sık faylarla
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bölünmesi, bölgedeki yapısal oluúumun do÷al bir
sonucu olarak görülmüútür.
Çizelge 1. Maden sahalarında karúılaúılabilecek kayaçların
yerdirenci karúılaútırmaları, (Loke, 1996-2004).

Çizelge 2. Tortul ortamda karúılaúılabilecek toprak ve
kayaçların yerdirençleri, (Johnson, 2005).
1
ȍ.m

Kil ve marn

x

Humuslu toprak

10
ȍ.m

x x
x

X
X

Üst toprak

x x
x
x

Killi topraklar

x
x

Kumlu topraklar
Maden ocak suyu
Tipik yüzey suyu
ùeyl
Kireçtaúları
Kumtaúları
Kömür

1000
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100
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x
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x x

x
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10000
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3 YERDøRENCø ÖLÇÜM SONUÇLARINA GÖRE
SU
øÇEREN
VE
øÇERMEYEN
KAYA
FORMASYONLARI

x
x

x

Bu bilgiler ıúı÷ında Sızma-yeni yerleúim yeri
civarındaki kaya kütleleri, içlerindeki su miktarları
için bir araútırmaya tabii tutulmuútur. Bu çalıúmada
hedeflenen konu yerdirenci ölçümleriyle ilgilenilen
kaya kütleleri içinde su bulunup bulunmadı÷ının
araútırılmasıdır. Sızma civarında seçilen kireçtaúı ve
konglomera kütleleri ülkemizde birçok yerde
karúımıza çıkabilecek türden kayaçlardır. Bu
nedenle bu uygulamadan elde edilecek tecrübelerin
birçok yerde faydalanılabilecek sonuçları olaca÷ı
gerçe÷inden yola çıkarak, seçilen bölgede yerdirenci
ölçümleri yapılmıútır. Bu amaçla öncelikle bölgenin
yüzey topografyası incelenmiútir. Son jeolojik
zaman içindeki aúınmalar dikkate alınarak,
topografyada oluúmuú taúınmalar, vadiler, sel
yatakları incelemeye alınmıútır. Yüzey sularını
toparlayarak daha düúük seviyelere su ileten bu sel
yataklarının tabanındaki sediman kalınlı÷ı, buralarda
fay olup olmadı÷ı yerdirenci ölçümleriyle
belirlenmiútir.

x x
x x
x x

x

x
x
x

x

x x
x

Kaya
mekani÷i
açısından incelendi÷inde
kayaçların kütlesel büyüklükleri, onlar içinde veya
yakınında hizmete alınması düúünülen mühendislik
uygulamalarını (galeri, tünel, yeraltı deposu veya
makine dairesi v.b.) etkileyecektir. Maden
galerilerinin açılaca÷ı bir kireçtaúı kütlesini ele
aldı÷ımızda bu kütlenin içindeki zayıflık zonlarının,
varsa yüzeyde mostra veren veya gömülü fayların,
kaya kütlesinin içinde bulunma ihtimali bulunan su
rezerv boyutlarının ve bu kireçtaúı kütle sınırlarının
bilinmesi çok önemlidir. Bu bilgiler ilgili
mühendislik uygulamasının tasarımını yapacak
mühendislere çok yardımcı olacaktır. Bu açıdan
bakıldı÷ında üzerinde çalıúma yapılan kaya kütleleri
içinde veya civarındaki su kütlelerinin lokalize
edilmesinin de önemli oldu÷u ortadadır. Özellikle
kuru ve suya doymuú kayaçların dayanımlarındaki
davranıú farklılı÷ı ve iúletmecilik açısından maden
galerisi açıldıktan sonra oradan deúarj edilecek
yeraltı su miktarı düúünüldü÷ünde, mühendislik
hizmetinin yerleútirilece÷i kaya kütlesinin içinde
bulunan su miktarının önceden tahmin edilmesi
önemlidir.

Araútırma yapılan sahada gerçekleútirilen yerdirenci
ölçüm çalıúmaları ùekil 1’de gösterilmiútir. Selçuk
Üniversitesi Kampüs sahasının batı sınırında (ùekil
1, lokasyon: A) bulunan kuru sel yata÷ının altından
kampüse do÷ru gelebilecek yeraltı suları öncelikli
olarak Dursun (2007) tarafından incelenmiútir. Bu
kısımda, sel yata÷ının içindeki sedimanların
tabakalaútı÷ı, 10-20 metre derinlikteki sedimanların
da su direncine yakın yerdirenci göstermeleri
nedeniyle, buralardaki kayaçların içinde su-nemlilik
oldu÷u kanaati vurgulanmıútır (ùekil 2-3). Buradan
yola çıkarak, kampüs içine do÷ru su akıntısının, kuru
sel yata÷ını oluúturan sediman birikimler içinden
geçerek gerçekleúti÷i söylenebilir.
Hat baúından uzaklık (m)

Derinlik
(m)

(Sel yata÷ı sedimanları)

(Su-Nemlilik seviyesi)
Hat baúından uzaklık (m)

Derinlik
(m)

ùekil 2. Selçuk Üniversitesi kampüsü batı sınırında bulunan
kuru sel yata÷ı altında tespit edilen su-nemlilik seviyesi
(Dursun, 2007).
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ùekil 5. Sızma yeni yerleúim lokasyonunun Güneybatısında
bulunan, (ùekil 1, lokasyon: C) kuru sel yata÷ında yapılan
yerdirenci ölçüm sonuçları.

Derinlik
(m)

ùekil 3. Selçuk Üniversitesi kampüsü batı sınırında bulunan
kuru sel yata÷ı önünde bulunan binalara yakın lokasyonlarda
kireçtaúı kütlelerini ve su-nemlilik durumunu gösteren
yerdirenci grafik örne÷i, (Dursun, 2007).

Dursun (2007) burada belirlenen yeraltı
suyunun, kuru sel yata÷ı önüne denk gelen kampüs
binalarının altından da geçti÷ini vurgulayarak,
dikkatli olunması gerekti÷ini belirtmiútir. Bu
grafiklerde gözlenen en önemli olgu, düúük direnç
ve yüksek direnç zonlarının belirgin hale gelmesidir.
Düúük direnç zonlarının da÷ılımını inceleyen
Dursun (2007), bunların yeraltındaki su-nem
içeri÷ine ba÷lı oldu÷u sonucuna varmıútır. Bu
bölgede bulunan yüksek dirençli bölgelerin de
yüzeyde mostra veren kireçtaúı tabakalarıyla ilgili
oldu÷unu gören Dursun, bu direnç zonlarını, içinde
nemlilik olmayan sediman katmanları veya kireçtaúı
kütleleriyle iliúkilendirmiútir. Benzer úekilde, Sızma
kasabası ile Selçuk Üniversitesi kampüsü arasındaki
bölgeden (ùekil 1) elde edilen yerdirenci grafikleri
incelendi÷inde bunların su içerip içermedi÷i
konusunda yorum yapılabilecektir. øçinde su
bulunan kayaçların dayanımları dahil, birçok
özelli÷inin kuru durumlarında elde edilen ilgili
de÷erlerine göre çok farklı olabilece÷i unutulmaması
gereken bir konudur.
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(Yüzey sedimanları ve Kireçtaúı seviyesi)
Hat baúından uzaklık (m)

20

60

140

100

220

180

Derinlik
(m)

ùekil 6. Sızma yeni yerleúim lokasyonunun Güneybatısında
bulunan, (ùekil 1, lokasyon: D) tarlalar altındaki kayaçların
yerdirenci ölçüm sonuçları.
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ùekil 7. Sızma yeni yerleúim lokasyonunun orta kısımlarında
bulunan içme suyu kuyusu (su seviyesi -60 metre) civarında
yapılan (ùekil 1, lokasyon: E) yerdirenci ölçüm sonuçları.
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ùekil 4. Sızma yeni yerleúim yerini Kuzeyinden geçen kuru sel
yata÷ının tabanında (ùekil 1, lokasyon: B) su-nemlilik
araútırması sonucunda elde edilen yerdirenci de÷erleri.

Yedirenci ölçümleriyle yeraltındaki kaya yapısının
görüntülenmesinin, maden veya daha baúka bir
mühendislik dalı için hazırlanmakta olan bir projeye
katkı
sa÷layaca÷ı
açıkça
görülebilmektedir.
Yüzeydeki özellikleri bilinen kaya kütlelerinin
yeraltına ne kadar devam etti÷i ùekil 4 ve 7 arasında
verilen grafiklerden anlaúılabilmektedir. Kaya
kütlelerinin sınırlarındaki de÷iúimler kolayca
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gözlenirken, bu kayaçlarda bulunan faylar da
yeraltındaki izleriyle ortaya çıkmaktadır. Böylece
yerüstünde ne kadar bir bölgenin fay hattı üstünde
oldu÷u görülebilmektedir. Arazideki ölçümlerden,
yeraltı sularının öbeklendi÷i lokalizasyonlar
de÷erlendirilerek bunların yüzey suyu mu yoksa
derinliklerdeki su kaynaklarına ba÷lı mı oldu÷u
konusunda yorumlara yardımcı olacak grafikler elde
edilmiútir. ùekil 1 üzerinde gösterilen A, B, C, D ve
E pozisyonlarından sadece, E pozisyonunda yeraltı
su rezerviyle karúılaúılması, yeraltında su istemeyen
bir maden iúletmesi için olumlu bir sonuç olmakla
beraber, üretimleri için suya ihtiyaç duyan iúletmeler
için olumlu bir sonuç de÷ildir.
ùekil 7 incelendi÷inde ölçüm yapılan yerde
yerdirenci kesit grafi÷i üzerinde su rezervi
uzunlu÷unun 150 metre, kalınlı÷ının da 75 metre
oldu÷u belirlenmiútir. Bu bölgede su rezervinin 3.
boyutta da 100 metre geniúli÷e sahip oldu÷u
düúünülürse, su içeren bu kaya kütlesinin hacmi olan
1125000 m3 de÷erinin ne kadarının suyla dolu
oldu÷unun araútırılması gerekecektir. ùekil 7’de
görülen su rezervi derinli÷indeki kaya kütlesinden
sondaj yoluyla alınacak kaya mekani÷i test
numuneleri, buradaki kayacın porozitesini ve
mekanik de÷erlerini ortaya koyacaktır. ùekil 1’de
gösterilen Sızma-yeni yerleúim bölgesinde, yüzeye
yakın su lokalizasyonları (küçük çaplı sı÷ su
rezervleri) dıúında sadece ùekil 7’de verilen
yerdirenci grafi÷inin ölçüldü÷ü yerde su rezervine
rastlanılmıútır. Bu belirlemeyle derinlerdeki suya
doymuú kayaçların lokalizasyonu yapıldı÷ı için,
suya doymuú kayaç bazındaki kaya mekani÷i testleri
sadece bu lokalizasyon için yapılacaktır.

4 SONUÇLAR
Yerdirenci ölçümleri, birçok alanda kullanılan,
kayaç sınırlarının belirlenmesinde belirli bir
uygulama alanı bulmuú hasarsız bir ölçüm
tekni÷idir. Yeraltında, aynı kaya kütlesinin kuru ve
suya doymuú bölümlerinin ölçülen dirençlerindeki
farklılıktan dolayı, sadece ölçülen yerdirenci
de÷erlerine göre, yeraltındaki formasyonların
gruplandırılarak isimlendirilmesinin sakıncaları da
mevcuttur. Bunun yanında yerdirenci ölçümleri,
yeraltında susuz ortamlarda kayaçların bozuk
zonlarının tanımlanması, tabakalı yapıların, tabaka
yönelimlerinin belirlenmesi, faylı zonlarda fayların
etki alanın belirlenmesi gibi birçok konuda kaya
mekani÷i uygulaması yapacak mühendislere bilgi
sa÷layabilmektedir. Bu araútırma örne÷inde oldu÷u
gibi ilgili tasarım mühendisleri, tasarımını
yapacakları yeraltı veya yerüstü tesisinin (madenin,

tünelin, yeraltı boúlu÷unun, açık ocak úevinin v.b.)
yer alaca÷ı koordinatlarda, yeraltı su problemiyle
karúılaúıp karúılaúmayacaklarını da önceden
yerdirenci
ölçümleriyle
anlayarak,
bunları
boyutlandırabilirler.
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Güllüba÷ (Uúak) Göleti ekseni yakınında meydana gelen kama türü
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ÖZET: Güllüba÷ göleti alanında Paleozoyik yaúlı Eúme Formasyonu ve Kuvaterner yaúlı alüvyon birimi
yayılım göstermektedir. Önceki çalıúmalarda Eúme Formasyonu’nun genellikle gözlü gnays, mikaúist,
amfibolit úist, klorit úistlerden oluútu÷u belirtilmektedir. Çalıúma alanında ise migmatik gnays, kuvars biyotit
úist, kuvars klorit úist, muskovit kuvars úistlerden oluúmaktadır. Alüvyon birimi kıú ve yaz aylarında akıúlı
olan Kocadere’nin taúıdı÷ı ve biriktirdi÷i metamorfik birimlerin blok, çakıl, kum, silt ve kil tortullarından
oluúur. Uúak ili Eúme ølçesi sınırları içinde yeralan Güllüba÷ gölet inúaatı sa÷ sahil yamacında gölet ekseni
yanında yapılan kazı sırasında Eúme Formasyonu’na ait úist birimi içinde kama türü kayma meydana
gelmiútir. Bu çalıúma kapsamında, kama kütlesinin duraylılı÷ı kinematik analiz ve limit denge yöntemleri
kullanılarak incelenmiútir. Ayrıca farklı süreksizlik yüzeyleri içeren kaya úevlerde yapılacak kaya mekani÷i
çalıúmalarının mühendislik projeleri üzerindeki etkileri tartıúılmıútır. Metamorfik birim içinde geliúmiú
süreksizlik yüzeylerinin do÷rultu ve e÷imleri genelde K30D/67GD ve K70D/75KB olup, bu yüzeyler yamaç
içinde kesiúerek arakesit oluúturmaktadırlar. Yapılan kinematik analizlerde arakesit do÷rusunun dalım açısı
44.6o olup, dalım yönü yamaç e÷imi ile aynı yöne olup KD’yadır. Yamaç topu÷unda yapılan cebri boru beton
kaplamalı aktarma tüneli (kondüvi) inúaatı kazısı sonucu kama kütlesinin arakesit do÷rusu kazı úevini kesmiú
ve çatlaklı olan úist birimi arakesit do÷rusu boyunca hareket etmiútir. ùist birimlerinden alınan örnekler
üzerinde arazide ve laboratuvarda yapılan e÷imlendirme deneylerinde süreksizlik yüzeyleri arasındaki
sürtünme açısı 25o olarak belirlenmiútir. Kama blo÷unun kuru ve statik koúullardaki güvenlik katsayısı (F)
1.03 olarak elde edilmiútir. Bu da kayma anı olan F=1 denge konumuna çok yakındır. Kama blo÷unun
arakesit do÷rusunun úev yüzeyi ile kesiúti÷i yamaç topu÷unun kazılması kama kütlesinin kaymasına neden
olan ana etkendir.
ABSTRACT: A wedge type slope failure occurred in schist unit of Eúme Formation next to the axis of
Güllüba÷ small dam, in Eúme district in Uúak city, during the excavation of the slope at right abutment of the
dam. In this study, stability assessment of the wedge block was carried out by using kinematical and limiting
equilibrium methods. Moreover, influence of rock mechanic studies on rock slopes having discontinuities was
discussed. The strike and dip of the discontinuities exist within the metamorphic rocks are N30E/67SE and
N70E/75NW. These discontinuities cross each other along a line of intersection, whose dip angle is 44.6o and
dip direction is NE, parallel to dip direction of the cut slope. The intersection angle of the wedge was
daylighted on the slope surface as a result of the excavation at the toe of the slope and than the wedge failure
took place. Friction angle of the discontinuities forming the failure surface within schist was determined as
25o from both field and laboratory tilting tests. The factor of safety (F) of the wedge block was calculated as
1.03. This result means that the wedge block on the slope very close to the state of failure (F=1). The
excavation at the toe of the slope where the intersection line of the wedge was daylighted in the main reason
of the wedge failure.
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1 GøRøù
Uúak ili Eúme ilçesine ba÷lı Güllüba÷ köyü
arazilerinin sulanması amacıyla yapılan Güllüba÷
göleti yeri, Güllüba÷ köyünün yaklaúık 3 km
kuzeydo÷usunda yeralır ve ulaúım Uúak-Eúme
karayolundan sonra Güllüba÷ köy yolu ile
sa÷lanmaktadır.
Güllüba÷ göleti sulama amaçlı kil çekirdekli
kaya dolgu baraj olarak inúa edilmektedir. Gölet
inúaatının sıyırma kazıları yapıldıktan sonra sa÷
sahilde dere suyunu mansap kısmına aktarmak için
planlama projesinde belirtildi÷i gibi inúaatına
baúlanan kondüvi kazısı sonucunda yamaçtaki úist
birimleri içerisindeki e÷imleri biribirine do÷ru olan
ve iki çatlak yüzeyinin arakesit do÷rusunun topuk
kesimi kazı yüzeyinde yüzlek vermiú gölet
eksenine yakın kesimde geniú bir kama türü kayma
meydana gelmiútir.
Bu çalıúma kapsamında, farklı süreksizlik
yüzeyleri içeren mika úist biriminden oluúan
yamaçta yapılan kazısı sonucu meydana gelen
kama türü úev duraysızlı÷ının kinematik ve limit
denge
analizleri
yapılmıútır.
Mühendislik
projelerinde yapılacak úev kazılarında kaya
ortamındaki süreksizlik yüzeylerinin etkisi kaya
mekani÷i açısından incelenmiútir.

úistlerden oluútu÷u belirtilmektedir. Çalıúma
sahasından alınan örnekler üzerinde migmatik
gnays, kuvars biyotit úist, kuvars klorit úist, mika
kuvars úist türü metamorfik kayalar mevcuttur
(ùekil 3). Bu kayalardan alınan ince kesit örnekleri
ùekil 4’de görülmektedir. Metamorfik birimlerde
topo÷rafya yüzeyinden farklı derinliklerde
bozunma mevcuttur.

2 JEOLOJø VE TEKTONøK
Türkiye’nin batısında geniú bir alanda yayılım
gösteren Menderes kütlesi (Masifi) (MM) Alp
Da÷ları oluúum kuúa÷ı içerisinde yüzeyleyen bir
baúkalaúım karmaúı÷ıdır ve esas olarak,
Prekambriyen yaúlı bir temel ve onu üzerleyen
Paleozoyik-Erken Tersiyer yaúlı örtü serilerinden
oluúur (ùekil 1). Temel, kısmı migmatitleúme
sunan paragnays ve yüksek dereceli mika
úistlerden oluúan Geç Proterozoyik yaúlı
metaklastikler, bunlar içine sokulum yapmıú sin/post-tektonik Pan Afrikan ortognayslar ve kısmen
eklojitleúmiú
metagabrolardan
oluúmaktadır
(Koralay vd, 2011).
Batı Anadolu neotektonizması açılmalı tektonik
rejimle temsil edilir. Bu açılma sonucunda D-B,
KB-GD ve KD-GB do÷rultulu çöküntü ve yükselti
alanları oluúmuútur. Uúak ve yakın çevresindeki
çöküntü alanları KD-GB do÷rultulu aktif faylarla
sınırlanmıútır (ùekil 2).
Güllüba÷ göleti alanında Paleozoyik yaúlı úist
birimi ve alüvyon birimi yayılım göstermektedir.
Suyapı (2010) tarafından yapılan mühendislik
jeolojisi çalıúmasında úist biriminin Eúme
formasyonu olarak adlandırıldı÷ı ve genellikle
gözlü gnays, mikaúist, amfibolit úist ve klorit

ùekil 1. Menderes Masifi metamorfik karmaúı÷ının
genel da÷ılımı (Koralay vd. 2011).

ùekil 2.Batı Anadolu grabenlerinin basitleútirilmiú
haritası (Bozkurt, 2001).
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Gölet gövdesi inúaatı sırasında Kocadere’nin
suyunun mansap kesimine aktarılması için
yapılmakta olan aktarma tüneli yapısının temel
kazısı gölet taban seviyesi olan 650 m kotunda ve
sa÷ sahil yamacı boyunca yapılması gerekti÷inden
sa÷ sahilde yapılan yamaç topu÷u kazısı sonucu
farklı boyutlarda kama türü kaymalar meydana
gelmiútir.
Aktarma tüneli kazısı sonucu yamaç tabanında
yeralan mikalı kuvars úistlerde iki süreksizlik
takımı yeralmaktadır. Bunlar KB-GD do÷rultulu
(A1) ve KD-GB do÷rultulu (A2) çatlak
takımlarıdır (ùekil 5).

ùekil 3. Güllüba÷ gölet sahası ve yakın çevresinin
mühendislik jeolojisi haritası.
Alüvyon birimi kıú ve yaz aylarında akıúlı olan
Kocadere’nin taúıdı÷ı ve biriktirdi÷i metamorfik
birimlerin blok, çakıl, kum, silt ve kil
tortullarından oluúur (ùekil 3).

ùekil 5. Gölet sahası sa÷ sahil yamacındaki çatlak
yüzeylerinin ekvatoral eú-alan stereoneti üzerinde
gösterimi.

ùekil 4. Çalıúma alanında Uúak Formasyonu’na ait
metamorfik birimlerin ince kesit görünümleri.
3 KAYA ùEVLERøN DURAYLILIöI
Güllüba÷ gölet alanında tabanda göletin dere
seviyesinde siyah mika úistler yer almakta ve 0.5-2
cm arasında de÷iúen kalınlıklarda yapraklanma
göstermekte olup, dere suyunun da etkisiyle
bozunmaya
u÷ramıú
ve
zayıf
dayanım
göstermektedir. Bu seviyenin üstünde yer alan
migmatik gnays seviyesi yeralmakta ve úistosite
kalınlı÷ı 50 cm ile 70 cm arasında de÷iúmektedir.

ùekil 6. Gölet alanı sa÷ sahil yamacındaki A1 ve
A2 çatlak takımlarının oluúturdu÷u kama
bloklarının görünümü.
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20 m’lik uzunluk boyunca KB-GD do÷rultulu
A1 çatlak takımının ortalama çatlak aralı÷ı 101 cm,
çatlak açıklı÷ı 2 cm’den küçük olup, çatlaklar
genellikle dolgusuz ve bazı çatlaklarda dolguludur.
KD-GB do÷rultulu A2 çatlak takımında ise
ortalama çatlak aralı÷ı 53 cm, çatlak açıklı÷ı 3.5
cm’den küçük ve genellikle dolgusuz olup bazı
çatlaklarda dolguya rastlanmıútır. Bu çatlak
takımlarının birbirlerleriyle kesiúmesi sonucu
yüzeyleri arasında kama kütleleri oluúmaktadır.
Genellikle arakesit do÷rusu e÷im açıları 50o ‘den
yüksek oldu÷u için do÷al yamaç yüzeyini iki
noktada kesmemektedir.

ùekil 8. Güllüba÷ göleti sa÷ sahilinde aktarma
tüneli temel kazısı sırasında meydana gelen kama
türü kaymanın baúlangıç aúaması.

ùekil 7. Yüksek açılı úev kazısı sonucu
duraysızlaúan kama kütlesi kayma yüzeylerinin
görünümü.
Ancak aktarma tüneli inúaatı sırasında topukta
yapılan kazı sonucu arakesit do÷rusu úev yüzeyini
kesti÷inde kama kütleleri duraysızlaúmıútır. Fakat
bu kama kütleleri büyük boyutta olmadı÷ı için
projenin uygulanmasında önemli aksamaya neden
olmamıúlardır (ùekil 6 ve 7). Memba kesiminde
gölet ekseni yakınında yeralan do÷rultu ve e÷imleri
K30D/67GD (J1) ve K70D/75KB (J2) olan
süreksizlik yüzeylerinin oluúturdu÷u arakesit
do÷rusunun úev kazısı sonucu úev topu÷undaki
mika úist biriminin duraysızlaúması ve bunun
sonucunda kama yüzeyi arakesit do÷rusunun úev
yüzeyinde belirmesi sonucu kama türü kayma
meydana gelmiú ve baraj inúaatı çalıúmalarını
olumsuz etkilemiútir (ùekil 8 ve 9).
Kayma yüzeyindeki duraysız kama kütlesinin
kazılarak temizlenmesi sırasında da J1 süreksizlik
yüzeyinin topuk kesimindeki úist biriminin
kazılması sonucu düzlemsel kaymalar meydana
gelmiútir (ùekil 10).

ùekil 9. Kama türü kayma yüzeyinin duraysız kütle
temizlendikten sonrası görünümü.

ùekil 10. Kama türü kayma yüzeyinde meydana
gelen düzlemsel kaymanın görünümü
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Kama türü kayma yüzeyini oluúturan süreksizlik
yüzeylerinden alınan úist örneklerinin sürtünme
açısı deneyleri arazi ve laboratuvar ortamında
yapılmıútır.
Arazide
yapılan
deneylerle
laboratuvarda yapılan sürtünme açısı deney
sonuçları aynı olup, ortalama de÷er olarak
sürtünme açısı ( φ ) 25o elde edilmiútir (ùekil 11).
Aynı numuneler suda bekletilmiú ve yüzeyleri ıslak
tutulmuútur. ùist bloklarının ıslak yüzeyleri
arasındaki sürtünme açısı ( φ ıslak) 22o elde
edilmiútir. ùistler içindeki mika içeri÷i arttıkça
sürtünme açısı azalmaktadır.

ùekil 12. Gölet ekseni yanındaki kama türü
kaymanın kinematik analizi

Kama kütlesinin duraylılık analizi statik ve kuru
durum için Kovari ve Fritz (1975) geliútirilen,
Kumsar vd (2000) ve Aydan ve Kumsar (2010)
tarafından geniúletilen limit denge analiz yöntemi
kullanılarak yapılmıútır. Geliútirilen limit denge
analiz yönteminde ùekil 13’te verilen mekanik
modelde tanımlanan süreksizlik yüzeylerinin
kohezyonu (c) sıfır olması durumunda güvenlik
katsayısının (SF) eúitlik 1’deki gibi hesaplanması
önerilmiútir;
cos ia + tan φ
SF = λ
1
sin ia
Burada λ kamalanma faktörü olup aúa÷ıdaki
gibi tanımlanmıútır:
cos ω1 + cos ω 2
λ=
2
sin(ω1 + ω 2 )

ùekil 11. Arazide ve laboratuvarda yapılan
sürtünme açısı belirleme deneyleri.
Yapılan kinematik analizde kama türü kayma
yüzeyinin arakesit do÷rusu dalım yönü açısı K55D
ve dalım açısı da 44.6o olarak elde edilmiútir (ùekil
12). Sürtünme açısı 25o alındı÷ında ekvatoral eúalan
stereoneti
üzerinde
iki
süreksizlik
yüzeylerinin kesiúme noktası sürtünme dairesi ile
yapılan úev kazı yüzeyi arasında kalmakta, kama
kütlesi
duraysızlaúmakta
ve
kayma
gerçekleúmektedir.
Kama türü kayma kütlelerinin duraylılık
analizlerinin limit denge analiz ile incelenmesi için
statik ve kuru koúullarda Kovari ve Fritz (1975),
Hoek ve Bray (1981) tarafından analiz yöntemleri
geliútirilmiútir. Dinamik yükler altında kama türü
kayma kütlelerinin duraylılı÷ı Kumsar vd (1997a
ve 1997b), Aydan ve Kumsar (2002) tarafından
arazi ve laboratuvar ortamında incelenmiú, Kumsar
vd (2000) ve Aydan ve Kumsar (2002) tarafından
yapılan çalıúmada fiziksel deneyler yapılmıú,
önerilen matematiksel model kullanılarak fiziksel
modellerin duraylılıkları hesaplanmıútır. Elde
edilen deney sonuçları ile matematiksel model
sonuçları arasında önemli bir uyum oldu÷u
görülmüútür. Bu yöntem, Aydan vd (2006) ve
Aydan ve Kumsar (2010) tarafından blo÷un yer
de÷iútirme miktarını da kapsıyacak úekilde statik
ve dinamik koúullar için geliúletilmiútir.

Yapılan hesaplamada kamalanma faktörü λ =
2.17 ve güvenlik katsayısı SF = 1.03 olarak elde
edilmiútir. Bu da göstermektedir ki kama kütlesi
limit denge durumundadır ve úevde yapılacak
kazılar sonucunda kama türü kayma yüzeyinin
arakesit do÷rusu úev yüzeyini kesmesi durumunda
kama kütlesi duraysızlaúacaktır. Meydana gelen
kama türü duraysızlık da aktarma tüneli kazısı
sonucu arakesit do÷rusunun topu÷unun açılması
sonucu meydana gelmiútir.
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ùekil 13. Dinamik kuvvetlere maruz kalan bir
kama blo÷unun mekanik modeli (Kovari ve Fritz
1975; Kumsar vd. 2000; Aydan ve Kumsar, 2010).

4 SONUÇLAR
Uúak Eúme Güllüba÷ göleti Eúme Formasyonu
olarak tanımlanan metamorfik birimler üzerine
yapılacaktır. Bu formasyonun içerisinde KB-GD
ve KD-GB do÷rultulu süreksizlik yüzeylerinin
birbirleri ile kesiúmesi sonucu arakesit do÷rusunun
e÷im açısı oluúan kama kütleleri oluúmaktadır. Bu
kama kütlelerinin arakesit do÷rularının e÷imi 50o
‘den yüksek oldu÷u için do÷al yamaç içinde
kalmaktadır ve duraylı konumdadır. Aktarma
tüneli inúaatı için planlama projesine uygun
yapılan kazılarda yamaç topu÷unda dik úevler
oluútu÷undan dolayı arakesit do÷rusunun úev
yüzeyinde
belirmesi
ile
kama
blokları
duraysızlaúmıútır.
Baraj ekseni yanında yeralan büyük kama
blo÷unun
yapılan
topuk
kazısı
sonucu
duraysızlaútı÷ı ve kama türü kayma yüzeyi
üzerinde düzlemsel kaymanın da meydana geldi÷i
gözlenmiútir.
Süreksizliklerin çok oldu÷u metamorfik
birimlerde yapılan úev kazılarında ayrıntılı kaya
mekani÷i çalıúmaların yapılması, süreksizliklerin
do÷rultu ve e÷imleri, aralıkları, açıklı÷ı, dolgu
türü, fiziksel ve mekanik özelliklerinin ayrıntılı
belirlenmesi gereklidir.
Yapılan planlama projelerinde úev kazılarının
kaya kütlesi içindeki süreksizliklerin özellikleri
dikkate alınarak planlanması gereklidir.
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TKø BLø Orhaneli iúletmesi Çivili ve Sa÷ırlar sahalarında uygulanan çok
kanallı sismik yansıma çalıúması
Multichannel seismic reflection study in TKø BLø Çivili and Sa÷ırlar Sites
G.G.U. Aldaú & B. Kaypak
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli÷i

B. Ecevito÷lu
Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Do÷al Afetler ve Yer Bilimleri Araútırma Birimi

ÖZET: Bu çalıúma, Türkiye Kömür øúletmeleri (TKø) BLø Orhaneli øúletmesinin Çivili ve Sa÷ırlar sahalarında
planlanan yer altı üretimi öncesinde tektonik yapıyı tanımlayabilmek için, bu sahalardaki ana ve tali kırık
hatlarının, 1000 metrelik hedef derinli÷e kadar Çok-Kanallı Sismik Yansıma Yöntemiyle ortaya çıkartılması
ile ilgilidir. Çalıúmada Çok-Kanallı-Sismik-Yansıma yönteminin kullanılma sebebi, 1000m ye kadar
derinlikten bilgi getirebilmesi, çok güçlü yanal ayrımlılı÷a sahip olmasıdır. Bu amaçla ilgili sahalarda, daha
önce yapılan jeolojik gözlem ve sondaj çalıúmaları da dikkate alınarak yaklaúık 1000'er metre uzunlu÷unda iki
profil hattı planlanmıú ve çalıúmalar tamamlanmıútır. Çalıúma neticesinde her iki sahada kömürlü seviyeler ve
kömürlü seviyeleri kesen faylar belirlenmiútir. Ayrıca, sismik yansıma verileri içerisinden P-dalgası kırılma
sinyalleri de de÷erlendirilerek, her iki sahada alınan ölçü profilleri boyunca tomografik hız kesitleri
hazırlanmıútır.
ABSTRACT: This study is related to the determination of the primary and secondary fracture lines, to a depth
of 1000 meters by using multichannel seismic reflection method in TKø BLø Orhaneli Coal Mine Site in order
to define the tectonic structures prior to underground production planned in those sites. The reason of using
this method is that one can get information from a depth of up to 1000m. Method has very powerful lateral
resolution. For this purpose, in the relevant fields, two profile lines, approximately 1000 meters in length had
been planned and completed. As a result of the study, coal levels and coal rank levels crosscutting the faults
have been identified in both sites. In addition, the P-wave refraction signals are also evaluated in the seismic
reflection data and tomographic velocity profiles were prepared for the profiles in the both fields.

l GøRøù

gerekli olan sahanın tektonik yapı bilgisinin elde
edilmesi amaçlanmıútır. Jeolojik gözlem ve yerel
bilgi veren sondajların yanında, çok güçlü bir
yöntem
olan
Çok-Kanallı-Sismik-Yansıma
çalıúmasının uygulanması ile, güçlü bir kaynak
olan P-Gun kullanarak 1000 metreye kadar
derinlikten bilgi alınabilmektedir. Böylece, yer altı
üretimini planlayabilmek için çok önemli olan yer
altı yapısı ve tektonizma hakkında önemli bilgiler
elde edilebilecektir. Bu amaçla ilgili sahalarda,
daha önce yapılan jeolojik gözlem ve sondaj
çalıúmalarına dayanarak yaklaúık 1000'er metre
uzunlu÷unda iki profil hattı planlanmıú ve
çalıúmalar yapılmıútır. Bu bildiride, yöntem
hakkında kısa bilgi, veri toplama aúamaları, verileri
de÷erlendirme ve analiz kısımları ile her iki saha

Bu çalıúmada, “TKø-GLø Müessesesine Ba÷lı
Bursa Linyitleri øúletme Müdürlü÷üne Ait
Gümüúpınar, Sa÷ırlar ve Çivili Sektörlerindeki
Kömür Sahalarının Optimum De÷erlendirilme
Koúullarının Belirlenmesi ve Üretim Faaliyetleri
Halen Devam Eden Gümüúpınar Sektöründeki ùev
Stabilitesi Problemlerinin Çözümüne Yönelik
Avan Projelerin Hazırlanması” (Özçelik vd. 2013)
kapsamında, Çivili ve Sa÷ırlar sahalarındaki ana ve
tali kırık hatlarının, 1000 metrelik hedef derinli÷e
kadar Çok-Kanallı Sismik Yansıma Yöntemiyle
ortaya çıkartılması gerçekleútirilmiútir (Aldaú ve
Kaypak, 2013). Çivili ve Sa÷ırlar sahalarında, yer
altı üretimi için planlamaların yapılabilmesi için

299

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

için çok kanallı sismik yansıma metodu
m
ile
belirlenen jeofizik sonuçlar yer almaktad
dır.
l .1 Çalıúma sahası
Çalıúma, TKø GLø Müessesesi BLø Mü
üdürlü÷üne
ait
Sa÷ırlar
ve
Çivili
sahalarında
s
gerçekleútirilmiútir. ùekil 1, her iki sahay
yı ve profil
hatlarını gösteren google haritasıdır.
1.2 Çok kanallı sismik yansıma metodu
Çok kanallı Sismik Yansıma yöntemi yeeraltının iki
veya üç boyutlu, ayrıntılı yapısal ve stratigrafik
s
kesitinin elde edilmesinde kullanılır. Ekonomik
olarak daha çok petrol ve doo÷al gaz
araútırmalarında kullanılmakla birlikte geniú bir
úekilde sı÷ jeolojik araútırmalarda, köm
mür yata÷ı
araútırmalarında, mühendislik amaçlı oolarak kıyı
tesislerinin denizaltı zemin ve çöökel istif
úartlarının belirlenmesinde, liman, karayyolu, baraj
ve büyük yapıların inúası ile ilgili teemel kaya
problemlerinin çözümünde,
kültüreel olarak
arkeojeolojik çalıúmalarda, bilimsel amaaçlı olarak
kara ve denizde yerkabu÷u araútırmallarında da
kullanılmaktadır. Sismik yansımada teemel amaç
yer altını görüntüleyebilmektir. Bunun için
i
sismik
kaynak ve alıcılar kullanılır. Hedef yerrin bozucu
yüzeylerine varıp yansıyıp geri döneen sismik
dalgaları kaydetmektir (ùekil 2).

ùekil 2. Sismik yansıma metoodunun temel prensibi
(Seismic reflection image, 2013)
Sismik
yansıma
yöntem
mi
aúa÷ıdaki
yer
mühendislik bilgilerini sa÷lar:
a) Yer altı yapısı:
• Temel kaya derinnli÷i ve temel kaya
yüzey topografyası
• Yeryüzü ile temel kaya arasındaki di÷er
katmanların üç boyyutlu konumları
• Yer altı suyuna kkaynak olan jeolojik
birimlerin geometrrisi
• Tabakalara ait sism
mik P-dalgası hızları.
b) Tektonizma:
• Aktif/pasif faylarrın belirlenmesi ve
birbirleriyle iliúkilenndirilmesi
• Çatlak sistemlerininn belirlenmesi
• Varsa yer altı boúluklarının, dolguların,
zayıf zeminlerin (sıvvılaúma) tespiti
• Heyelan yüzeyleriinin ve e÷imlerinin
belirlenmesi
c) Zemin Hakim Periyodu:

ùekil 1. Çivili (a) ve Sa÷ırlar (b) sahalarını gössteren kömür sınırları çevrelenmiútir. Çevrelenmiú bölgge içindeki kesikli çizgiler
sırasıyla a) Çivili sahasındaki sismik yansıma haattı, b) Sa÷ırlar sahasındaki sismik yansıma hattını gösterrmekte iken, di÷er çizgiler
de eski sondajlarla belirlenmiú muhtemel fay hatllarını gösterir.
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Sismik kırılma yöntemiyle ulaúılabilen nüfuz
derinli÷i, yansımaya göre daha sı÷ olmaktadır.
Dolayısıyla, sismik kırılma yöntemiyle belirlenen
zemin hakim periyodları asıl olmaları gereken
de÷erden daha küçük kalabilirler ve yanıltıcı
olabilirler.
Yeterince güçlü bir sismik kaynak kullanılarak,
sismik
yansıma
yöntemiyle,
depremsellik
anlamında temel kaya belirlenebilir. Sismik yı÷ma
kesitlerden elde edilen yer altı yapısı geometrisi ve
atıú-düzeni sismik verilerden elde edilen yüzey
dalgaları (özellikle Rayleigh dalgaları) hızlarından
yararlanılarak, yeryüzünden temel kayaya (temel
kaya yüzlerce metre derinde olabilir) kadar olan
yer altı yapısının zemin hakim periyodu haritaları
hazırlanabilir. Yöntemden en iyi verim, 48 ve daha
çok kanallı sistemler kullanıldı÷ı zaman
alınmaktadır.

2 ÇALIùMA PROGRAMI
21.11.2012 tarihinde Çivili ve Sa÷ırlar sahasına
gidilerek, profil hatları yerinde belirlenmiútir.
Sonraki gün, belirlenen hatların koordinatları
alınarak, profil boyunca yapılacak atıúlar için 60
cm derinli÷inde çukurlar açılmıútır. Program
kapsamında, arazide çok kanallı sismik yansıma
yöntemi ile veri toplama, sismik veri iúlem ve
yorumlama aúamaları tamamlanarak çalıúma
bitirilmiútir.
2.1 Veri toplama
Çivili ve Sa÷ırlar sahalarında, fay yapılarının
bölgesel anlamda belirlenmesi için, her biri 1000
metre uzunlu÷unda, iki adet sismik yansıma hattı
atılmıútır (ùekil 1). Arazinin engebeli, ulaúımın zor
olması ve 600 metre nüfuz derinli÷ine inebilmek
için, P-Gun tipi sismik enerji kayna÷ı
kullanılmıútır. Bu sismik enerji kayna÷ı 36
namludan oluúmuú olup (Buffalo Gun olarak
bilinen) magnum türü av fiúe÷i kullanmaktadır.
Sismik enerji kayna÷ından maksimum verim
alabilmek ve güvenlik amacıyla P-Gun yaklaúık 60
cm derinli÷indeki çukurda, üstü sert bir
malzemeden yapılmıú battaniye ile örtülerek
ateúlenmektedir.

Sismik dalgalar farklı kaynak türleriyle üretilirler.
Bunlar;
1- A÷ırlık düúürmeli kaynaklar ( örne÷in çelik
plaka üzerine çekiçle vurarak)
2- Titreúimli a÷ırlık düúürme
3- Titreúimli kaynaklar (vibroseis)
4- Patlayıcılar
Bu çalıúmada, di÷er kaynaklara göre kullanım
kolaylı÷ı ve derinlerden bilgi getirebilmesi özelli÷i
nedeniyle Buffalo-Gun (Canyaran ve Ecevitoglu,
2002) adı verilen aúa÷ı atıúlı bir tabanca, sismik
kaynak
olarak
kullanılmıútır.
Dinamitin
bulundurulması,
korunması,
taúınması,
kullanılması ve imhası önemli bir tehlike arz
etti÷inden, sıkı bir emniyet ve denetleme düzenini
de
beraberinde
getirmektedir.
Dinamitin
bulundurulması ve taúınması resmi mercilerin
iznine tabi olup, patlatılmaları ise resmi lisans
gerektirmektedir.
Buffalo-Gun’da av fiúe÷i kullanıldı÷ından satın
alınması, bulundurulması, korunması, taúınması ve
kullanılmasında herhangi bir yasal sakınca
bulunmamaktadır. Dinamitin kullanımındaki gibi
enerjinin bir kısmının hava úoku olarak harcanması
olmamakta,
enerjinin
tümü
yeraltına
gönderilmektedir. Ayrıca yüzey dalgalarının
üremesinde kayda de÷er bir azalma görülmektedir.
Bu anlamda dinamite göre üstünlükleri vardır.
Titreúimli kaynaklar ise pahalı, her türlü arazi
úartlarına uymayan aletlerdir. A÷ırlık düúürme ile
ise istenen derinliklerden bilgi alma konusunda
sıkıntılar olabilmektedir.

Her iki sahadaki profiller boyunca Çok Kanallı
Sismik Yansıma Yöntemi 96 adet P-jeofonu
kullanılarak, Walk-Away Atıú tekni÷iyle (kayna÷ın
profil
boyunca
kaydırıldı÷ı
teknik)
gerçekleútirilmiútir (Evans, 1997). 96 kanallı
Sismik Yansıma Yönteminin kullanılmasının
amacı yeraltını görüntüleyen her yansıma
noktasının 48 kez teyit edilmesi ve görüntünün
netleútirilmesidir. Veri toplama aúama ve
parametreleri Çizelge 1’de özetlenmiútir.
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Çizelge 1. Çok kanallı sismik yansıma yöntemi
için uygulanan veri toplama parametreleri.
Sismik
Ekipman
Sismik Kaynak
Atıú-Alıcı
Düzeni
Atıú Sayısı
Alıcı Sayısı
Atıú Aralı÷ı
Alıcı Aralı÷ı
Örnekleme
Aralı÷ı
Kayıt Süresi

Veri toplama parametreleri
4 Geode’li (96 kanal) Geometrics Sistem.
14 Hz Düúey Jeofonlar
36 Fiúekli P-Gun
Kablo-Boyunca-Yürüme (Walk-Away)
Tekni÷i.
Çivili Hattı: 20 Atıú, Sa÷ırlar Hattı: 19
Atıú.
96 Jeofon
Çivili Hattı: 50 metre, Sa÷ırlar Hattı: 40
metre.
10 metre
1 milisaniye
4 saniye

•

•
•

•

2.2 Veri iúlem
Bu bölümde, 21-25 Kasım 2012 tarihleri arasında
Çivili ve Sa÷ırlar Sahalarında Çok Kanallı Sismik
Yansıma Yöntemi ile toplanan verilerin,
W_Geosoft
Visual_SUNT
v6.6
yazılımı
kullanılarak
yapılan
veri-iúlem
aúamaları
anlatılmıútır.
• Geometri tanımı: Daha sonraki veri iúlem
aúamalarında kolaylık sa÷laması açısından her
bir atıú için, atıú ve alıcı koordinatlarının her
bir sismik izin baúına yazılmasıdır.
• Statik Düzeltme (Yükseklik) : Statik düzeltme,
topo÷rafya ve düúük hız katmanlarının etkisini
gidermek için kullanılır.
• Süzgeç: Süzgeçler,
rüzgar gibi yüksek
frekanslı ve endüstri kaynaklı düúük frekanslı
gürültülerin ayıklanması için kullanılır. Güç
izgesine göre filtremiz 5, 10, 90, 100 Hz
arasında uygulanmıútır.
• AGC: Otomatik genlik kontrolü, dalganın artan
mesafeye ba÷lı yolculu÷u esnasında kaybetti÷i
genliklerin geri kazanımı için kullanılır.
Otomatik genlik kontrolü zaman penceresi, bu
uygulamada ölçüm zamanı 1 sn oldu÷undan
dolayı 250 ms alınmıútır.
• ølk kırılmaları sessizleútirme: ølk kırılmaları
veriden atarak sadece yansımaların kalmasını
sa÷lamak için yapılır
• Yüzey dalgalarını sessizleútirme: Yüzey
dalgalarını veriden atarak sadece yansımaların
kalmasını sa÷lamak için yapılır.
• Sıralama (ølk-Anahtar: CDP, økinci-Anahtar:
Cebirsel-Ofset) : Hız analizinden önce arazi
atıú düzeni verisinin Ortak Yansıma
Noktası(OYN)na göre sınıflanması iúlemidir.

Yı÷ma:
Ortak
yansıma
noktasından
yansıdıkları halde farklı dalga yolları izleyen
sismik dalgalar farklı zamanlarda alıcılara
ulaúacaklardır. Aynı noktadan yansıyan tüm
izlerin toplanarak tek bir iz haline getirilmesi
iúlemine “yı÷ma iúlemi” adı verilir. OYN
Sınıflaması yapılmıú veriye, hız analizi için
yı÷ma yapılmıútır.
Hız analizi
Zaman derinlik dönüúümü: Seçilmiú bir
zaman/hız modeline göre yapılan zaman (ms)
derinlik (m) çevrim iúlemidir. Bu iúlem hız
de÷iúimiyle birlikte sismik kesitlerdeki
bozulmaları giderir. Fay düzlemi e÷im açısını
elde etmek için bu hesaplamaların yapılması
gerekmektedir.
Yanal yumuúatma: Verilerin yorumlanmasını
kolaylaútırmak amacıyla sismik uzanımların
devamlılı÷ını arttıran Trace-Mix iúlemi 0.125,
0.25. 1, 0.25, 0.125. parametreleri ile
gerçekleútirilmiútir.

2.3 Sismik Yorum
Bu bölümde, TKø BLø Çivili ve Sa÷ırlar
Sahalarında yapılan Çok Kanallı Sismik Yansıma
Etüdü ile elde edilen verilerin 2.2’de anlatılan veri
iúlem aúamalarına göre iúlenen kesitleri, ortamdaki
süreksizliklerin
belirlenebilmesi
maksadıyla
yorumlanmıútır. Ayrıca, sismik yansıma kayıtları
içerisinde var olan fakat veri iúlem sırasında,
yansıma sinyallerini güçlendirmek amacıyla
genlikleri yok edilen “P-dalgası kırılma sinyalleri”
de sahadaki jeolojik birimlerin hız ve kalınlıkları
ile
ortamdaki
süreksizliklerin
kabaca
belirlenebilmesi için de÷erlendirilmiútir. Tüm
sismik yansıma kesitlerinde yatay eksenler CDP
(ortak yansıma noktası) numaralarını, düúey
eksenler ise derinli÷i (m) vermektedir. Tomografik
sismik kırılma hız kesitlerinde ise yatay eksenler
uzaklık (m), düúey eksenler ise deniz seviyesinden
olan yüksekliktir. øzleyen bölümlerde her bir saha
için sismik kesitlerin yorumlaması yapılmıútır.
2.3.1.Çivili sahası
Çivili Sahasına ait, veri iúlem sonucu elde edilen
yorumlanmamıú sismik kesit ùekil 3.’de
görülmektedir. ùekil 4, aynı kesitin yorumlanmıú
halini göstermektedir. Aynı veri üzerinde sismik
kırılma yöntemine göre yapılan de÷erlendirme ve
yorum ise ùekil 5’de verilmiútir.
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ùekil 3. Çivili sahasına ait yorumlanmamıú sismik yansıma kesiti. Yatay eksenler CDP (ortak yansıma noktası) numaralarını, düúey
eksenler ise derinli÷i (m) vermektedir. Toplam hat uzunlu÷u 955 m olup, her biri 5 m aralıklı olan 191 adet CDP elde edilmiútir.

ùekil 4. Çivili sahasına ait yorumlanmıú sismik yansıma kesiti. Yatay eksenler CDP (ortak yansıma noktası) numaralarını, düúey
eksenler ise derinli÷i (m) vermektedir. Kesit üzerindeki düúey çizgiler olası süreksizlikleri; yatay ve yataya yakın çizgiler farklı
jeolojik birimleri, kalın yatay çizgi ise olası kömürlü seviyeye karúılık gelmektedir. Her bir süreksizli÷e verilmiú kod numaraları ise
(C1-C9) yatay eksen boyunca gösterilmektedir. Toplam hat uzunlu÷u 955 m olup, her biri 5 m aralıklı olan 191 adet CDP elde
edilmiútir.
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ùekil 5. Çivili sahasına ait, yansıma verisinden elde edilmiú sismik kırılma kesiti. Koyu renkle çizilen düz ve kesikli çizgiler,
yansıma kesiti üzerinde yorumlanan süreksizliklerdir. Yüzeyde görülen noktalar ise sismik kaynak konumlarıdır.

Planlanan ve gerçekleútirilen Jeofizik Etüd,
Sismik Yansıma Etüdü olmasına ra÷men, elde
edilen veriler kırılma yöntemi ile de
de÷erlendirilerek yorumlanmıútır. Bunun sebebi,
litolojik birimlerin sismik hız de÷erlerinin de elde
edilmek istenmiú olmasıdır. Ayrıca kırılma
kesitlerinden kabaca litolojik birimlerin sınırları ve
bu
birimleri
kesen
süreksizlikler
saptanabilmektedir.
Süreksizlik
belirlemede,
kırılma verisinin hata payı yansımaya göre daha
fazla oldu÷u için, tomografik kesitlerde herhangi
bir süreksizlik belirlemeye yönelik yoruma
gidilmemiútir. øki kesit arasında bir iliúki
kurulabilmesi açısından, yansıma kesitleri üzerinde
yorumlanmıú süreksizlikler, kırılma kesitine
aktarılmıútır.
Çivili Sahasında yapılan sismik yansıma
etüdünde toplam 955m uzunlu÷undaki profil KDGB uzanımlı olup, hat baúı Çivili Köyü’nün
güneyinde yer almaktadır (ùekil 3). Yorumlanmıú
sismik yansıma kesitlerinden elde edilen sonuçlara
göre, yaklaúık 1000m derinli÷e kadar profil
boyunca 3 ana kırık (C1, C4 ve C9) ve bunlara
ba÷lı olarak geliúti÷i düúünülen 6 adet tali kırık
(C2, C3, C5, C6, C7, C8) belirlenmiútir. Bu
süreksizliklerin koordinatları ve hat baúına
uzaklıkları Çizelge 2’de verilmiú ve konumları
ùekil 4’de gösterilmiútir. Sismik kesit üzerinde
yorumlanan
süreksizliklerin
türü
ve
do÷rultularının, bölgede daha önceden yapılan
jeolojik gözlem ve sondaj verileri ile tespit edilen

süreksizliklerle uyumlu oldu÷u düúünülmektedir.
Ayrıca, sismik yansıma kesitlerinden litolojik
seviyeler de belirlenmiútir. Sahadaki sismik hatta
yakın mevcut sondaj (S108, S109, S115, S116,
S386, S386A) bilgilerinden de yararlanarak kömür
seviyesi sismik kesit üzerinde kalın yatay çizgi ile
belirlenmiútir (ùekil 4). Kesit üzerinde gösterilen
ince yatay çizgilerle iúaretli seviyeler ise farklı
litolojik birimlere karúılık gelmektedir.
Çizelge 2. Çivili sahasındaki yansıma profili ve
saptanan süreksizliklerin koordinatları
Konum
Adı
Hat Baúı
Hat Sonu
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Enlem(0)

Boylam(0)

39.883736
39.876922
39.882572
39.881155
39.880616
39.879754
39.879282
39.878493
39.878318
39.877850
39.877485

28.787260
28.780595
28.786123
28.784735
28.784197
28.783359
28.782899
28.782131
28.781952
28.781505
28.781141

Hat Baúına Olan
Uzaklık (m)
0
955
168
365
440
560
625
735
760
825
875

ùekil 5’de gösterilen tomografik sismik kırılma
kesitleri incelendi÷inde, yüzeyden yaklaúık 300m
derinli÷e (sismik kırılma yöntemiyle inilebilen
derinlik sınırı) kadar P-dalgası hızlarının 500-4000
m/s arasında de÷iúti÷i belirlenmiútir. Yansıma
kesitlerinde belirlenen seviyelerdeki kömürün hızı
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ise, tomografik kırılma kesitinde yaklaúık 27002900m/s olarak görülmektedir. Yer yer kırık
hatlarıyla yüksek hızlı birimlerin yüzeye do÷ru
sokulum yaptı÷ı saptanmıútır. Baúka bir deyiúle,
yüzeye yakın birimlerin yatay tabakalanma
sergiledi÷i, derinlerde faylarla kesilen birimlerin
ise yüzeye bu yatay tabakalaúmadan uzaklaúarak
ondüleli bir yapıda oldu÷u gözlenmektedir.

hat baúına uzaklıkları Çizelge 3’de verilmiú ve
konumları ùekil 7’de gösterilmiútir. Sismik kesit
üzerinde yorumlanan süreksizliklerin türü ve
do÷rultularının, bölgede daha önceden yapılan
jeolojik gözlem ve sondaj verileri ile tespit edilen
süreksizliklerle uyumlu oldu÷u düúünülmektedir.
Ayrıca, sismik yansıma kesitlerinden litolojik
seviyeler de belirlenmiútir. Sahadaki sismik hatta
yakın mevcut sondaj (S11, S14, S31, BS19, 132 A,
133A) bilgilerinden de yararlanarak kömür
seviyesi sismik kesit üzerinde kalın yatay çizgi ile
belirlenmiútir (ùekil 7).

2.3.2. Sa÷ırlar sahası
Sa÷ırlar Sahasına ait, veri iúlem sonucu elde edilen
yorumlanmamıú sismik kesit ùekil 6’da
görülmektedir. ùekil 7, aynı kesitin yorumlanmıú
halini göstermektedir. Bu hat üzerindeki atıú
aralı÷ının de÷iútirilmesinden dolayı atıú sayısı 19
ve profil boyu 840m olmuútur. Bu sahada da
Çivili’de oldu÷u gibi, yine sismik yansıma
kayıtları
üzerindeki
kırılma
verilerinden
tomografik kesitler elde edilmiútir (ùekil
8).Sa÷ırlar Sahasında yapılan sismik yansıma
etüdünde toplam 840 m uzunlu÷undaki profil KDGB uzanımlı olup, hat baúı KD yönündedir (ùekil
6). Yorumlanmıú sismik yansıma kesitlerinden elde
edilen sonuçlara göre yaklaúık 1000 m derinli÷e
kadar profil boyunca derinlere inen 3 ana kırık (S2,
S4 ve S6) ve nispeten daha sı÷ derinliklerde
gözlenen 4 adet kırık yapısı (S1, S3, S5 VE S7)
belirlenmiútir. Bu süreksizliklerin koordinatları ve

Çizelge 3. Sa÷ırlar sahasındaki yansıma profili ve saptanan
süreksizliklere ait konum koordinatları.
Konum Adı

Enlem(0)

Boylam(0)

Hat Baúı
Hat Sonu
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

39.876262
39.869741
39.875578
39.873852
39.873584
39.873122
39.872314
39.871839
39.871193

28.820479
28.813289
28.81972
28.817812
28.817539
28.817015
28.816133
28.815617
28.814892

Hat Baúına
Olan Uzaklık
(m)
0
840
108
310
395
465
585
655
750

ùekil 6. Sa÷ırlar sahasına ait yorumlanmamıú sismik yansıma kesiti. Yatay eksenler CDP (ortak yansıma noktası) numaralarını,
düúey eksenler ise derinli÷i (m) vermektedir. Toplam hat uzunlu÷u 840 m olup, her biri 5 m aralıklı olan 168 adet CDP elde
edilmiútir.
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ùekil 7. Sa÷ırlar sahasına ait yorumlanmıú sismik yansıma kesiti. Yatay eksenler CDP (ortak yansıma noktası) numaralarını, düúey
eksenler ise derinli÷i (m) vermektedir. Kesit üzerindeki düúey çizgiler olası süreksizlikleri; yatay çizgiler farklı litolojik birimleri,
kalın yatay çizgi ise olası kömürlü seviyeye karúılık gelmektedir. Her bir süreksizli÷e verilmiú kod numaraları ise (S1-S7) yatay
eksen boyunca gösterilmektedir. Toplam hat uzunlu÷u 840 m olup, her biri 5 m aralıklı olan 168 adet CDP elde edilmiútir.

WͲ
ĚĂůŐĂ


ùekil 8. Sa÷ırlar sahasına ait, yansıma verisinden elde edilmiú sismik kırılma kesiti. Koyu renkle çizilen düz ve kesikli çizgiler,
yansıma kesiti üzerinde yorumlanan süreksizliklerdir. Yüzeyde görülen noktalar ise sismik kaynak konumlarıdır.

Kesit üzerinde gösterilen ince yatay çizgilerle
iúaretli seviyeler ise farklı litolojik birimlere
karúılık gelmektedir. ùekil 8’de gösterilen
tomografik sismik kırılma kesitleri incelendi÷inde,
yüzeyden yaklaúık 300m derinli÷e (sismik kırılma
yöntemiyle inilebilen derinlik sınırı) kadar Pdalgası hızlarının 800-3800 m/s arasında de÷iúti÷i
belirlenmiútir. Yansıma kesitlerinde belirlenen
seviyelerdeki kömürün hızı ise, tomografik kırılma
kesitinde
yaklaúık
2500-2700m/s
olarak

görülmektedir. Çivili Sahasından farklı olarak,
kırıklarla kesilen birimlerin ondüleli yapıları
yüzeye kadar izlenebilmektedir. Profilin GD
kısmında (650-900m arasında) yüksek hızlı
birimlerin yüzeye do÷ru sokulum yaptı÷ı
gözlenmektedir. Ayrıca, sismik yansıma yöntemi
ile tespit edilen kırık yapılarının, tomografik
kırılma kesitinde gözlenen anomalilerle de uyumlu
oldu÷u söylenebilir.
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3 SONUÇLAR
•
•

•

•

•

•

Müdürlü÷üne, Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay
Bilimleri Enstitüsüne sonsuz teúekkürlerini
sunarlar.

Her iki sahadan da elde edilen sismik verilere
göre yaklaúık 1000m derinli÷e kadar yer altına
ait sinyal bilgisi alınabilmiútir.
Sismik yansıma kesitlerinin yorumlanması
sonucu, her iki sahada da kömürlü seviyeler
belirlenmiú olup, bu seviyeler Çivili sahası için
yüzeyden itibaren 200-250m, Sa÷ırlar sahası
için ise 100-150m derinliklerde bulunmaktadır.
Sismik kesitlerden elde edilen kömürlü
seviyelere iliúki bilgilerin, hatta yakın mevcut
sondaj verileri ile de uyumlu oldu÷u
gözlenmiútir.
Her iki sahada da kömürlü seviyeleri kesen
fayların oldu÷u belirlenmiú, olası konumları
ilgili profil ve haritalar üzerine iúlenmiútir.
Tespit edilen bu fayların, sahalardaki eski
sondaj verilerinden belirlenerek saptanmıú
faylarla uyumlu oldu÷u düúünülmektedir.
Sismik yansıma verileri içerisinden P-dalgası
kırılma sinyalleri de de÷erlendirilerek, her iki
sahada alınan ölçü profilleri boyunca
tomografik hız kesitleri çıkartılmıútır. Bu
kesitlere göre, Çivili sahasında kayaçların
yüzeydeki hızları, 500m/s’den baúlayıp 300350m derinlikte
4000m/s ‘ye kadar
çıkmaktadır. Sa÷ırlar sahası için bu de÷erler
800-3800m/s arasında de÷iúmektedir. Kömürlü
seviyelerin hızlarının Çivili sahasında 27002900m/s, Sa÷ırlar sahasında 2500-2700m/s
arasında yer aldı÷ı belirlenmiútir.
Tomografik kırılma kesitlerinin yaklaúık 300350m derinli÷e kadar sismik yansıma
kesitleriyle uyumlu oldu÷u saptanmıútır. Daha
derinlere ait sismik kırılma bilgisinin
olmaması, yansımaya göre nüfuz derinli÷inin
daha sı÷ olması ile iliúkilidir.
Sismik yansıma yöntemi, bu tür sahalarda,
kömürlü seviyelerin belirlenmesi ve saha
içerisindeki fayların tespit edilmesi için
kullanılan en güçlü jeofizik yöntemdir. Çünkü
bu yöntemle, yeraltının iki veya üç boyutlu,
yüksek çözünürlüklü yapısal ve stratigrafik
kesiti elde edilmektedir. Sahada hem
stratigrafik hem de yapısal ayrımlılı÷ın daha iyi
yorumlanabilmesi için, birbirine paralel ve dik
hatlarda sismik yansıma verilerinin toplanması
önerilir.
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Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü’nde sismik tehlike analizi çalıúmaları
ve Manisa Sarma Barajı sismik tehlike analizi örne÷i
Seismic Hazard Analysis used at DSI and Manisa Sarma Dam Seismic Hazard
Analysis, one of the most recent studies at DSI
R.Parlak, M.Genç, & K.Karakuú, ø.Görgüno÷lu
Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü, Ankara

ÖZET: Su kaynaklarından maksimum úekilde yararlanmak ve su miktarını do÷ru kontrol edebilmek amacıyla
farklı mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünden bugüne en çok tercih edilen yöntemlerden biri
ise baraj/gölet gibi büyük mühendislik yapıları inúa ederek suyu do÷ru bir úekilde depolamak ve sudan
maksimum úekilde yararlanmaktır. Ancak, bu tip büyük ve kompleks mühendislik yapılarında, yapının sismik
performansını belirlemek ve deprem anındaki davranıúlarını kestirmek oldukça zordur. Sismik Tehlike
Analizinde amaç eskiden olmuú deprem olaylarına ait eldeki verileri, jeolojik, sismolojik, istatistiksel ve di÷er
bilgilerle sistematik bir úekilde birleútirerek, göz önünde tutulan inúaat sahasında ileride beklenebilecek
sismik etkinlik için belirli olasılık de÷erlerini ve çalıúma sahasındaki sismik tehlikede belirgin rol oynayan
kayna÷a ba÷lı en kritik deprem göz önüne alınarak oluúabilecek en yüksek ivme de÷erini saptayabilmektir.
Sismik Tehlike Analizi Çalıúma yöntemleri ve DSø de yapılan en son çalıúmalardan Manisa Sarma Barajı
Sismik Tehlike analizinden bahsedilmiútir.
ABSTRACT: Different engineering solutions have been needed in order to get the maximum benefit from
water sources and to control water amount correctly. Up to now, one of the most preferred ways is to
construct huge engineering structures like dam/pond in order to store the water properly and to get maximum
benefit from water. However, to determine the seismic performance of the structure and to predict the
behavior of the structure at the time of earthquake is considerably difficult for those huge and complex
engineering structures. The purpose of Seismic Hazard Analysis is to determine the values of certain
probability for seismic activity that would be expected in the future at an examined construction site by
combining the available data from formerly occurred seismic events with geological, seismological, statistical
and other information in a systematic way and to determine the maximum acceleration value that may be
occurred considering the most critical earthquake depending on the source that plays the prominent role on
the seismic danger in the study area. In this study, the working methods of Seismic Hazard Analysis used at
DSI and Manisa Sarma Dam Seismic Hazard Analysis, one of the most recent studies at DSI have been
mentioned.
Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü geçmiúinden
günümüze kadar üstlenmiú oldu÷u görevleri baúarı
l GøRøù
ile tamamlamıú ve insanımızın hizmetine sunarak
kalkınmamıza ve refah düzeyimizin artmasına
büyük katkı sa÷lamıú ve sa÷lamaya devam
Su kaynaklarından maksimum úekilde yararlanmak
etmektedir.
Baraj gibi büyük ve kompleks
ve su miktarını do÷ru kontrol edebilmek amacıyla
mühendislik
yapılarında,
yapının
sismik
farklı
mühendislik
çözümlerine
ihtiyaç
performansını
belirlemek
ve
deprem
anındaki
duyulmaktadır. Dünden bugüne en çok tercih
davranıúlarını kestirmek oldukça zordur. Sismik
edilen yöntemlerden biri ise baraj/gölet gibi büyük
Tehlike Analizinde amaç önceden oluúmuú
mühendislik yapıları inúa ederek suyu do÷ru bir
depremlere ait eldeki verileri, jeolojik, sismolojik,
úekilde depolamak ve sudan maksimum úekilde
istatistiksel ve di÷er bilgilerle sistematik bir úekilde
yararlanmaktır. Ülkemizin su kaynaklarının
birleútirerek, göz önünde tutulan inúaat sahasında
yönetiminden ve geliútirilmesinden sorumlu olan
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ileride beklenebilecek sismik etkinlik için belirli
olasılık de÷erlerini ve çalıúma sahasındaki sismik
tehlikede belirgin rol oynayan kayna÷a ba÷lı olmuú
yada olabilecek en kritik deprem göz önüne
alınarak oluúabilecek en yüksek ivme de÷erini
saptayabilmektir

2. SøSMøK TEHLøKE NEDøR
Sismik bakımdan hareketli bir bölgede gelecekte
olabilecek depremlerin zamanı, yeri, büyüklü÷ü ve
di÷er özellikleri önceden kestirilemez. Deprem
mühendisli÷inde
karúılaúılan
en
önemli
sorunlardan birisi, belirli bir zaman aralı÷ında
olabilecek
depremlerin
inúaat
sahasında
yaratabilecekleri etkilerin, özellikle zemin hareketi
ile ilgili parametreler için beklenebilecek en büyük
de÷erlerin saptanmasıdır (Yücemen S.,2008).
Sismik Tehlike, zemin hareketi veya deprem
büyüklü÷üne iliúkin bir parametrenin inúaat
sahasındaki de÷erinin, öngörülen süre içinde belirli
bir düzeyi aúma olasılı÷ı olarak tanımlanmaktadır.
Sismik Tehlike Analizinde amaç,
önceden
oluúmuú depremlere ait eldeki verileri, jeolojik,
sismolojik, istatistiksel ve di÷er bilgilerle
sistematik bir úekilde birleútirerek, göz önünde
tutulan inúaat sahasında ileride beklenebilecek
sismik etkinlik için belirli olasılık de÷erlerini
saptayabilmektir.
Sismik
tehlike
analizi
çalıúmalarından Deterministik ve Olasılıksal
Yöntem kullanılmaktadır.
Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü’nde yapılan
Sismik Tehlike Analizi çalıúmalarında kulanılan
parametreler için gerekli olan veri akıúı MTA,
AFAD ve BÜ Kandilli Rasathanesi ile yapılan
protokoller ile sa÷lanmaktadır. MTA güncel diri
fay haritası (2012), AFAD ve BÜ Kandilli
rasathanesinden deprem verileri (1900-2013) ,
AFAD Deprem Bölgelendirme haritası (1996) bu
çalıúmalar için kulanılmaktadır.
2.1 Deterministik Yöntem
Deterministik sismik tehlike hesabının amacı ele
alınan sahadaki sismik tehlikede belirgin rol
oynayan kayna÷a ba÷lı en kritik mümkün
depremin göz önüne alınmasıdır. Bu deprem ile
hesaplanan yer hareketi parametreleri (maksimum
yer hareketi genli÷i, spektral ordinatlar) tasarım
yer hareketlerini temsil eder. Deterministik sismik
tehlike hesabı aktif fayda meydana gelebilecek en
büyük deprem magnitüdü ve sahanın bu faya göre
en yakın konumunu kaynak-saha mesafesi

cinsinden ifade ederek baraj ve ilgili yapıların
tasarımda belirleyici olan olayı tanımlamaktadır.
Bu analiz, uygun yer hareketi tahmin modelini
kullanarak yer hareketi seviyesini medyan veya bir
yüzdelik de÷erine karúılık gelen genliklerle
belirler. Deterministik yöntemde bir fay (çizgisel
kaynak) için en büyük magnitüd de÷eri deprem
kataloglarından veya fayla ilgili uzunluk ve
geometrinin bilinmesi halinde ampirik iliúkilerden
de yararlanılarak belirlenebilir. Deterministik
yöntem sonucu hesaplanan yer hareketi genli÷ine
karúılık
gelen
bir
tekerrür
süresi
yoktur.Oluúabilecek en büyük depremin barajgölet üzerinde meydana getirece÷i en yüksek yatay
yer ivmesi hesaplanır. Deterministik yöntem içn
gerekli parametreler;
¾ Faylar Hakkında Araútırma
¾ M Magnitüd Hesabı (L=Fayın Boyu)
¾ R Uzaklı÷ı (Çalıúma Alanının Kayna÷a
Uzaklı÷ı)
¾ Azalım øliúkileri (Nga)
2.2 Olasılıksal (Probabilistik) Yöntem
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizinde, belirli bir
zaman diliminde, inceleme alanında yer
hareketlerinin olabilirli÷i de÷erlendirilmektedir.
Olasılıksal
sismik
tehlike
hesabında,
depremlerin tekrarlama aralıkları, yer hareketi
parametrelerinin belirsizli÷i ve dikkate alınan
depremlerin sismik kaynaklar üzerindeki yerlerine
ait bilinmezlik olasılıksal bir temele ba÷lı olarak
göz önünde bulundurulur. Böylece baraj tasarımı
veya performans de÷erlendirmesi için seçilen yıllık
aúılma olasılıklarına karúılık gelen yer hareketi
parametreleri hesaplanır. Deprem tekrarlama
aralıkları, tehlike hesaplarına konu olan bölgedeki
sismik kaynaklarda geçmiúte vuku bulmuú
depremlerin magnitüd cinsinden yıllara ba÷lı
kümülatif da÷ılımını dikkate alan da÷ılım
fonksiyonları
ile
belirtilir.
Bu
da÷ılım
fonksiyonları belli bir magnitüd de÷erinin üstünde
oluúabilecek
depremlerin
birim
zamanda
gerçekleúme sayılarını (frekanslarını) verecek
úekilde ifade edilmelidir. Haritalanmıú diri faylar
üzerinde gerçekleúmesi beklenen depremler
çizgisel sismik kaynaklar ile modellenmelidir.
Çizgisel sismik kaynak ile modellenemeyen,
konumları ve geometrik özellikleri hakkında
önemli belirsizlik bulunan faylarda gerçekleúmesi
beklenen depremler ise alan ve arkaplan sismik
kaynakları ile modellenebilir.
Olasılıksal hesap; Proje sahası baz alınarak
yarıçapı yaklaúık 100 km olan dairesel alanda
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meydana gelmiú depremlerden, lokasyon ve
tektonik yapı göz önünde bulundurularak
oluúturulan
kaynakların
(çizgisel,alan,
arkaplan..vb) çeúitli istatiksel yöntemlerle belirli
parametreleri
hesaplanarak
yapılır..
Hesaplamalarda 100 km lik alan içerisinde kalan
Moment Magnitüd (Mw  4) depremleri kullanılır.
Kaynaklara düúen depremler poisson olasılık
yönteminin temelini oluúturan en küçük kareler
yöntemiyle her bir kareye düúen deprem sayısı ve
olasılı÷ı hesaplanır.

ùekil 2. Proje alanının Diri Fay Haritasındaki
konumu
Deterministik yöntemde MTA 2012 diri fay
haritasına göre proje yerine en yakın diri fay zonu
Gediz Grabeni olup 11 km mesafededir.
Gediz Grabeni Manisa’dan Pamukkale’ye kadar
uzanan yaklaúık 200 km uzunlu÷unda bir yapıdır.
Normal faylar için
Mmak =5.0+ 1.22 Log(R)
R=fay uzunlu÷u ( Wells ve Coppersmith 1994)
Denklemi
kullanılarak
üretebilece÷i maksimum
hesaplanmıútır.

ùekil 1. Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi
Algoritması
Olasılıklsal yöntem için gerekli parametreler;

Gediz
Grabeninin
magnitüd de÷erleri

Bu deprem büyüklü÷ü ve mesafe dikkate alınarak
kullanılan Kalkan&Gülkan(2004) ve Chiou &
Youngs (2008) ivme azalım iliúkileri ile elde
edilen sonuçlar aúa÷ıda verilen Çizelge 1’de
belirtilmiútir.

¾ Depremler (Mw)(Kandilli Verileri 19002013)
¾ Faylar (MTA-2012)
¾ Kaynak Parametreleri (Ȝ ve ȕ )
¾ Kaynak Geometrisi
¾ Azalım øliúkileri (NGA)
¾ Güncel Programlar

Çizelge
1.
Hesaplanan
(Deterministik Hesap)

2.3 Manisa Sarma Barajı Sismik Tehlike Analizi
Çalıúması

FAY ADI MMAX

Dsi 2.Bölge Müdürlü÷ü (øzmir) sınırları içerisinde
yer alan Manisa Sarma Barajı, Ege Bölgesinde
Gediz Havzasında yer almaktadır. Sarma Barajı
Manisa ili sınırları içerisinde olup Manisa iline 21
km uzaklıktadır. Sismik Tehlike Analizi
deterministik ve Olasılıksal yöntemler ile Güncel
programlar ve yeni nesil azalım iliúkileri
kulanılarak hesaplanmıútır.

Gediz
Grabeni

7.5

R
(km)

11

øvme

De÷erleri

MAKSøMUM YATAY YER
øVMESø DEöERLERø (g)
Chiou &
Kalkan Ortalama
&Gülkan
Youngs
(2008)
(2004)
0.31 g

0.30g

0.31 g

Proje yeri çevresinde, yarıçapı yaklaúık 100 km
olan dairesel alanda meydana gelmiú depremler
hesaplamalarda kullanılmıútır. Proje yeri, diri
faylar ve deprem kaynaklarının bulundu÷u
sismotektonik harita hazırlanmıútır.
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Sismik Tehlike Analizlerinde de÷erlendirilecek
deprem kaynakları, meydana gelmiú depremlerin
da÷ılımı ve fay zonları göz önüne alınarak
belirlenmiútir. Bu ba÷lamda, örnek proje yeri ve
çevresi için 2 adet alan kaynak ve 1 adet arkaplan
kayna÷ı belirlenmiútir.

YAS Dairesi Baúkanlı÷ı Jeofizik Etütler ve
Cihazlar ùube Müdürlü÷ünce Sismik Tehlike
Analizleri hazırlanmakta yada yüklenici firmalar
tarafından hazırlanan raporlar incelenmektedir.
Sismik Tehlike Analizlerinde Deterministik ve
Olasılıksal
Yöntemler
genelde
birlikte
kullanılmaktadır. Bu çalıúmada Manisa Sarma
Barajı sismik Tehlike Analizi bahsedilen
yöntemlerle de÷erlendirilip sunulmuútur.. Sismik
Tehlike Analizi için yapılan olasılıksal ve
deterministik yöntem sonuçları karúılaútırılmalı ve
baraj için öncelikli olan en emniyetli ve güvenilir
de÷er önerilmelidir.

KAYNAKLAR

ùekil 3. Manisa Sarma Barajı Sismotektonik
Haritası
Sarma
Barajı
tasarımına
esas
deprem
parametrelerinin
belirlenmesi
için
yapılan
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizinde Poisson
olasılık da÷ılımı kullanılmıú ve raporda belirtilen
deprem kaynakları, deprem parametreleri ve
azalım iliúkileri kullanılmıútır. Buna göre, de÷iúik
yapı ömürleri ve aúılma olasılıklarına karúılık gelen
maksimum yatay yer ivmesi (Peak Ground
Acceleration, PGA) de÷erleri aúa÷ıdaki Çizelge
2’de verilmiútir.
Çizelge 2. Hesaplanan øvme De÷erleri (Olasılık
Hesap)
Geri Dönüú
Periyodu
(Yıl)
144
475
2475

Aúılma
Olasılı÷ı

Gülkan&Kalkan (2004)
PGA (g)

100 yılda %50
50 yılda %10
50 yılda %2

0,16
0,25
0,38

Yucemen, M. Semih 2008, “Deprem Tehlikesinin
Tahmininde Olasılıksal Yontemler”,14. Bolum, Binalar
icin Deprem Muhendisli÷i Temel Ĉlkeleri, editorler,
E.Canbay v.d., Bizim Buro Basımevi, Ankara, Mayıs
2008.
Gürkan, P., vd. 1976 Deprem Mühendisli÷ine Giriú. DSø
Genel Müd. Ve ODTÜ E÷itim Seminerlerinde verilen
konferanslar Cilt–1 Ank.-1976 Prof. Dr. Polat Gürkan ve
di÷.
ICOLD, 1989 “Selecting Seismic Parameters for Large
Dams”, Bulletin 72, 1989
Birinci Barajlar Kongresi 2012
Wells ve Coppersmith 1994 New empirical relationships
among magnitude, rupture width,
rupture area, and surface displacement, Bull. Seism. Soc.
Am., 84, 974-1002.
Coburn , A.W.,Ugur Kuran, 1985 . Emergency Planning and
Earthquake Damage Reduction for Brusa Province.
Preliminary evaluation of seismic risk. The Martin Centre
for Architectural and Urban Studies and Earthquake
Research Department.
http://www.koeri.boun.edu.tr/bilgi/buyukluk.htm
http://www.deprem.gov.tr/sarbis/depbolge/Manisa .gif

Yapılan hesaplamalar sonucu güvenli tarafta
kalınması düúüncesiyle, Deterministik yöntemle
elde edilen 0,31 g (MDE=MCE) maximum yatay
yer ivmesi (PGA) de÷erinin Baraj tasarımında esas
alınması önerilmiútir.
3 SONUÇLAR
Baraj gibi büyük ve kompleks mühendislik
yapılarında,
yapının
sismik
performansını
belirlemek ve deprem anındaki davranıúlarını
kestirmek oldukça zordur. Bu amaçla Devlet Su
øúleri Genel Müdürlü÷ü Jeoteknik Hizmetler ve
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Ermenek Barajı ve HES projesinde gövde-yamaç duraylılı÷ı için yapılan
jeoteknik çalıúmalar
Geotechnical studies conducted for dam-abutment stability of the Ermenek Dam
and HEPP project
A. Koçbay& K. Karakuú
DSø Genel Müdürlü÷ü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Baúkanlı÷ı, Ankara

ÖZET: Barajların geometrisinin belirlenmesinde; baraj yerindeki jeolojik durum, topo÷rafya, baraj eksenindeki vadi
úekli, süreksizlikler ve kaya özellikleri çok önemlidir. Beton barajlar, tasarım yüklerine karúı denge durumlarını
geometrileri, a÷ırlıkları ve malzeme dayanımları ile sa÷layan barajlar olup, a÷ırlık ve kemer tipi olmak üzere iki gruba
ayrılırlar. Kemer barajlar silindirik veya çift e÷rilikli olarak tasarımlanırlar. Kemer barajlar yükleri, büyük ölçüde,
kemerlenme etkisi ile vadi tabanında anakayaya ileterek taúır. Bu nedenle bu tip barajlarda yamaç geometrisi ve jeolojik
birimin özellikleri büyük önem taúımaktadır. Bu çalıúmada, çift e÷rilikli kemer beton baraj tipinde inúa edilen ve
Türkiye’nin ikinci en yüksek barajı olan Ermenek Barajı’nda, gövde duraylılı÷ı ile ilgili olarak yapılan jeolojik,
jeoteknik çalıúmalar ele alınmıútır. Baraj gövdesi, Üst Kretase yaúlı ofiyolitik melanj içerisinde yer alan allokton
kireçtaúı birimi üzerinde inúa edilmiútir. Tabanda dere içerisinde yaklaúık 4-5 m kalınlı÷ındaki alüvyon kaldırılmıú ve
ana kaya olan kireçtaúında da 8 m kazı yapılmıútır. Kireçtaúları; kırıklı, çatlaklı ve yer yer karstik özelliktedir. Allokton
özelli÷inden dolayı yerleúim sırasında çok farklı basınç etkisinde kalmıú olup, çok farklı yönlerde ve büyüklüklerde
süreksizlikler meydana gelmiútir. Ermenek baraj yerinde inúaat çalıúmalarına baúlandı÷ı dönemde proje firması
tarafından ayrıntılı “Nihai Gövde Tasarımı” yapılmıútır. Bu tasarımda; baraj genel planı, úev kazıları, ana kayanın
jeolojik- jeoteknik özellikleri ile úev temas ve sınır koúulları çalıúılmıútır. Uygulama sırasında kireçtaúlarında yapılan
úev kazılarıyla birlikte karúılaúılan jeolojik duruma ba÷lı olarak, bu tasarımın ve özellikle úev duraylılık analizlerinin
kontrol edilmesi ve yenilenmesine gerek duyulmuútur. Bu kapsamda proje firması tarafından sondaj, yerinde deneyler
ve laboratuvar deneylerini kapsayan ilave bir jeoteknik çalıúma yapılarak baraj yamaç duraylılı÷ı için tasarım raporu
hazırlanmıú, ødare ile birlikte rapora son úekli verilmiútir. Yapılan duraylılık analizlerinde “kbslope” programı
kullanılmıú olup ankrajsız ve ankrajlı durum için güvenlik katsayıları hesaplanmıútır. Bu katsayıların ankrajsız durumda
ço÷unlukla sınır de÷er olarak kabul edilen 1.3’ten küçük çıktı÷ı hesaplanmıútır. Elde edilen verilere ba÷lı olarak
öngermeli ankrajların uygulanmasına karar verilmiútir.

ABSTRACT: In determining the dam geometry, geological conditions at a dam site, topography, valley pattern at dam
axis, discontinuities and rock parameters are extremely important. Concrete dams are the dams that provide their
balances against design loads by their geometries, gravities and material strength and are divided in two groups as
gravity and arch type. Arch dams are being designed as cylindrical or double curved. With these substantial arching
effects, in the valley plain, arch dams transfer the loads to the foundation rock. For this reason, in such type of dams,
slope geometry and geological characteristic of the units have prime importance. In this study, geological and
geotechnical studies performed related with the slope stability of the Ermenek Dam, which is the second highest dam
of Turkey constructed as double curved concrete arch dam type, were taken into consideration. The dam body was
constructed on allochthonous limestone taking place in Upper Cretaceous old ophiolitic mélange. From the basement of
the creek, an alluvium unit with a thickness of approximately 4-5 m was removed with additional 8 m rock excavation
for the dam foundation. Depending on its allochthonous characteristics, dam was affected by many various pressures
and there occurred discontinuities at many different directions and in dimensions. At the period which the construction
studies of the Ermenek Dam had been initiated, a detailed “Final Dam Body Design” was performed by the project
company. In this design, the general layout of the dam, slope excavations, geological and geotechnical properties of the
main rock, slope contact and boundary conditions were investigated. During the execution phase, depending on the
geological condition confronted with slope excavations in the limestones, the necessity of controlling and reviewing the
slope stability analyze had arisen. Within this frame, by carrying out some additional geotechnical studies, which
covered the field and laboratory studies and boreholes, dam slope stability detailed design report was prepared by the
project company. The program “kbslope” was used in the stability analyses and the safety factor in the situations with
and without anchors were calculated. Based on the values of safety factors generally calculated less than the limit value
of 1.3 it was decided to apply pre-stressing anchorages to improve the wedge stability during excavation.
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l GøRøù
Ermenek Barajı gövde tasarımı ile ilgili olarak
öncelikle
E/E/VP/08/RS/0001-Baraj
Yapısal
Analizi Raporu hazırlanmıútır (Verbundplan,
2004a). Bu rapor kapsamında barajın genel planı,
úev kazıları ve geometrisi, sınır koúulları, ana kaya
ve betona ait malzeme parametreleri vb yer
tanımlanarak modelleme çalıúmaları yapılmıútır.
Uygulamada gövde kazısına baúladıktan
sonra ise arazide nehir seviyesinden (505 m kotu)
gövde üst kotuna (700 kotu) kadar yapılan yeni
jeolojik gözlemlere, yamaçlardaki enjeksiyon
galerilerinden, ilave karotlu sondaj kuyularından
ve plaka yüklenme deneylerinden elde edilen
verilere göre, kazı-duraylılık analizleri tekrar
yapılmıútır. E/E/VP/08/RS/0004 no.lu Baraj
Mesnet Stabilitesi -Jeolojik ve Jeoteknik
øncelemeler Raporu hazırlanmıútır (Verbundplan,
2004b).
Bu rapordaki veriler ve yapılan sondajlar ile
deneylerden elde edilen son veriler kullanılarak ise
yamaçlarda uygulanacak destek sistemlerine esas
bilgilerin yer aldı÷ı E/E/VP/08/RS/0005 no.lu
Baraj Mesnet Stabilitesi-Jeolojik ve Jeoteknik
Bulgular Kazı-Kaya Destek Raporu hazırlanmıútır
(Verbundplan, 2004c). Bu çalıúmada, yukarıda
numaraları verilen raporlar kapsamında yapılan
çalıúmalar kısaca verilmeye çalıúılmıútır.
2 JEOLOJøK VE JEOTEKNøK ÇALIùMALAR
ønceleme alanında yaúlıdan gence do÷ru kiltaúı,
silttaúı, kumtaúı ve kireçtaúından oluúan Alt-Orta
Triyas yaúlı Tahtacı formasyonu, kireçtaúı, kiltaúı
ve silttaúından oluúan Triyas yaúlı Ilısu
formasyonu, marn ve kireçtaúından oluúan Jura
yaúlı Çetince Kalesi formasyonu, kireçtaúından
oluúan Kretase yaúlı Nadire formasyonu, spilit,
serpantin, radyolarit ve kireçtaúı bloklarından
oluúan Üst Kretase yaúlı ofiyolitik melanj, marn,
kumtaúı ve konglomeradan oluúan Üst Oligosen
yaúlı Görmel formasyonu, marn ve killi
kireçtaúından oluúan Alt-Orta Miyosen yaúlı
Ermenek formasyonu ve Kuvaterner yaúlı yamaç
molozu ile alüvyon yer almaktadır (Koçbay,
2006)(ùekil 1).

Nihai tasarım raporunda tanımlanan eklem setleri
Çizelge 1 ve ùekil 2’de verilmiútir. Baúlıca 6 ana
eklem seti tespit edilmiútir (Çizelge 1 ve ùekil 2).
Ancak bunlardan 1, 4 ve 5 çok benzer bir yönelime
sahip oldu÷u için tek set olarak de÷erlendirilmiútir.

ùekil 1. Ermenek barajı proje yerleúimi ve bölgenin
jeoloji haritası (Koçbay, 2006)
Çizelge 1: Nihai tasarıma göre önemli eklem setleri

Eklem seti no
2
3
1-4-5
6

Dalım yönü
(°)
343
55
314
187

Dalım açısı
(°)
80
70
60
54



2.1. Eklem setleri
Sol ve sa÷ sahilde yer alan süreksizlikler benzer
özelliklere ve yönelimlere sahip olmakla birlikte
hareket mekanizmaları farklı ve birbirlerinden
ba÷ımsız olaca÷ı için ayrı ayrı ele alınmıúlardır.

ùekil 2. Sol ve sa÷ yamaçların süreksizlik yönelimi ve
blok modelinde kullanılan ana eklemler
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Ayrıca jeolojik modeli daha iyi tanımlayabilmek
için planlama aúamasında açılan galeriler ile
uygulama aúamasında açılmıú galeriler, sondajlar
ve yapılan yüzey kazılarından elde edilen veriler

de kullanılmıútır. Sa÷ ve sol sahilde elde edilen
baúlıca süreksizliklerin numaraları, dalım yönleri,
dalım açıları, sürtünme açıları ile yerleri Çizelge 2
ve Çizelge 3’de verilmiútir.

Çizelge 2. Stabilite hesaplarında blok model için kullanılan sol sahil ana eklemleri
Eklem
sistemi

J2
J2
J3
J3
J3
J6

Blok
model için
eklem
numarası
L-J 2a
L-J 2b
L-J 3a
L-J 3b
L-J 3c
L-J 6
L-J 7
L-J 8
L-J 9

Dalım
yönü
[°]

Dalım
açısı
[°]

Sürtünme
açısı [°]

345
345
80
75
70
220
220
205
34

85
88
90
90
90
80
45
88
70

35
35
35
35
35
35
35
35
35

Do÷ada Gözlenen
y

x

z

Yer

497165
497169
497169
497142
497120
497176
497179
497164
497103

4048828
4048810
4048830
4048818
4048788
4048821
4048823
4048854
4048782

665
665
665
665
630
630
630
630
630

D/S
D/S
D/S
D/S
U/S
D/S
D/S
D/S
U/S

Galeri
no
G5
G5
GL2, G5
G5
G3
G3
G3
GL 2,3,4
G3

Çizelge 3. Stabilite hesaplarında blok model için kullanılan sa÷ sahil ana eklemleri
Eklem
sistemi

J 2 (1)

Blok
model için
eklem
numarası
R-J 3a
R-J 3b
R-J 3c
R-J 3d
R-J 5a
R-J 5b
R-J 5c
R-J 5d
R-J 5e
R-J 5f
R-J 5g

320

80

35

497167

4048712

630

D/S U/S

J 5 2 (1)

R-J 5h

340

40

35

497164

4049752

640

D/S U/S

Vadi

R-J 10

25

60

35

497135

4048731

630

U/S

G2 700

J 3.2
J 3.2
J 3.2
J 3.2

J 2 (1)
J 5 2 (2)

Dalım
yönü
[°]

Dalım
açısı
[°]

Sürtünme
açısı
[°]

Do÷ada Gözlenen
y

x

z

Yer

Galeri no

64
55
70
68
285
285
320
335
354
320

90
85
70
90
65
70
75
40
68
60

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

497182
497191
497119
497207
497200
497174
497195
497199
497182
497138

4048756
4048764
4048723
4048775
4048738
4048727
4048742
4048731
4048756
4048740

630
630
630
565
700
700
700
565
630
630

D/S
D/S
U/S
D/S
D/S
D/S
D/S
D/S
D/S
U/S

G2
G2
G2
G4
700 m
700 m
700
G4
G2
G2
G2 700 m

Çizelge 4. Sa÷ sahilde açılan sondajların listesi

Süreksizliklerin
pürüzlülü÷ü,
hareket
mekanizması
bakımından
önemlidir.
Süreksizliklerin kesme mukavemeti oranını ve
normal gerilme de÷erini hesaplamak için Barton
(1973) ve ISRM (2007) kullanılmıú olup bunun
için arazide JRC (pürüzlülük katsayısı) de÷erleri
belirlenmiútir.
2.2. Sondaj Çalıúmaları
Baraj kazısı esnasında sa÷ sahilde 700 m kotunda
toplam 10 adet araútırma sondajı açılmıútır (ùekil 3
ve Çizelge 4). Bunlardan e÷imli açılan özelikle
SKR 1, SKR 2 VE SKR 3 en yo÷un ve riskli eklem
seti olan 320/80 (R-J 5c, R-J5f ve RJ5g) ile
derinlerde olan iliúkiyi ortaya koyması bakımından
önemli olmuútur. Ayrıca, daha önce açılmıú olan
SK 313 (derinlik 482 m) numaralı kuyuya ait
verilerde kullanılmıútır.
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Sondaj Kuyu

Yön

E÷im

Derinlik

No

(°)

(°)

(m)

SKR 1

135

80

62,5

SKR 2

135

45

62,5

SKR 3

315

83

75,0

SKR 4

000

90

66,0

SKR 5

002

57

42,25

SKR 6

007

65

42,50

SKR 7

097

45

52,5

SKR 8

093

20

36,0

SKR 9

073

28

27,5

SKR 10

000

90

56,5
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ùekil 3. Sondaj yerlerini gösteren harita
Sol sahilde ise 700-715 m kotundan GSK 1, GSK 2
ve GSK 3 no.lu kuyular ile GL 2 numaralı
galeriden baraj temel altına do÷ru 3 adet kuyu
açılmıú ve süreksizliklerin devamlılıkları kontrol
edilmiútir.

Buna göre; GL2 galerisinde 12,5-20,7 GPa, GL4
galerisinde 14,1 GPa, GR3 galerisinde 10,8-16,4
GPa ve GR4 galerisinde 17,4 GPa de÷erleri elde
edilmiútir. Bu de÷erlere göre, sa÷ sahil için
ortalama 19,7 GPa ve sol sahil için ortalama 13,3
GPa de÷eri alınmıútır.

2.3. Arazi Deneyleri
Baraj yerinde nihai tasarım aúamasında açılmıú
olan galerilerde plaka yükleme deneyleri
yapılmıútır. Bu çalıúmalarda elde edilen veriler
Çizelge 5 de verilmiútir. Elde edilen de÷erler kaya
kütlesinin genel olarak yüksek dayanımlı ve iyi
kaliteli oldu÷unu göstermektedir. En küçük de÷er
7,14 GPa ile sa÷ sahilde vadiden 122 m içeride F2
fay zonuna yakın kesimde elde edilmiú olup
normal olarak kabul edilmiútir.
Uygulama aúamasında da sa÷ sahilde GR3,
GR4, sol sahilde GL2 ve GL4 enjeksiyon
galerilerinde plaka yükleme deneyleri yapılmıútır.

Süreksizlikler üzerinde yapılan pürüzlülük
ölçümlerinden bazıları örnek olarak Çizelge 6’da
verilmiútir.
2.4. Laboratuvar Çalıúmaları
Sa÷ ve sol sahilde yapılan sondajlardan laboratuvar
deneyleri için karot örnekleri alınmıútır. Bu
örnekler üzerinde tek eksenli ve üç eksenli basınç
dayanımı, Brazilian indirekt çekme deneyleri ile
pürüzlülü÷e yönelik olarak kesme kutusu deneyleri
yapılmıútır (ùekil 4).
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Çizelge 5. Yatay yönde ölçülen nihai tasarım plaka yükleme deney sonuçları

SOL SAHøL
GALERøLERø

SAö SAHøL
GALERøLERø

Yeri

Galeri no

G2
G2
G2
G2
G2
G4
G4
G4
Ortalama
G3
G3
G3
G5
G5
G5
Ortalama

Giriúten
mesafe
(m)

Deformasyon
modülü
ī (GPa)

Elastisite
modülü
(tanjant)
Et (GPa)

Elastisite
modülü
(sekant)
Es (GPa)

38,00
52,00
64,00
107,50
122,50
14,80
49,50
70,05

17,69
16,84
6,52
14,84
4,16
22,31
23,05
22,87
16,03
11,19
11,28
19,01
10,51
18,49
10,13
13,43

23,14
22,64
14,07
20,44
9,30
34,06
28,34
37,28
23,66
18,91
19,83
28,51
19,14
26,25
24,93
22,93

22,36
19,86
10,47
17,64
7,14
33,03
28,86
45,68
23,13
17,14
13,10
19,82
18,32
27,01
22,34
19,62

33,00
42,75
59,50
20,40
46,00
67,00

Çizelge 6. Sol ve sa÷ sahil süreksizlik pürüzlülü÷ü ölçümlerine örnekler
Sol sahil süreksizlik pürüzlülü÷ü JRC de÷erleri
Süreksizlikler
JRC Derz Pürüzlülü÷ü Katsayısı
Ortalama
10
20
30 40
50
60
70
80
90 100
Azimuth Dip øsim
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
JRC
L1
230
42
4
6
6
6
7
13
7
7
6
8
7
L2
340
40
7
8
12 15 12
8
6
6
6
4
8,4
L3
205
86
Lj 8
11 14
9
7
10
7
8
12
9
9
9,6
L4
220
88
Lj 6
10 18 15 15 20 13 14 16
14
18
15,3
L5
300
75
9
8
8
10
9
10
9
4
4
6
7,7
L6
345
85 Lj 2a
7
10 10 14 15 11 10 18
16
16
12,7
L7
215
70
F2
2
4
4
4
4
6
3
2
1
0
3
L8
340
83
9
7
8
6
7
16 18 18
8
9
10,6
L9
165
86
8
6
8
8
9
9
6
13
13
12
9,2
L10
230
55
10
7
6
8
6
6
3
4
3
5
5,8
Sa÷ sahil süreksizlik pürüzlülü÷ü JRC de÷erleri
Süreksizlikler
JRC Derz Pürüzlülü÷ü Katsayısı
Ortalama
30
40
50
60
70
80
90 100
10 20
JRC
Azimuth Dip øsim cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
R1
320
38
7
8
8
8
5
5
8
6
8
10
7,3
R2
354
68 Rj 5e 9
9
10
10
12
11
10
8
12
16
10,7
R3
285
30
8
4
3
3
7
7
4
4
11
10
6,1
R4
320
80 Rj 5g 14
8
11
9
10
9
6
7
6
12
9,2
R5
290
70 Rj 5b 20 13
12
12
18
15
6
7
8
10
12,1
R6
20
75
8
8
10
9
8
7
6
10
8,3
R7
105
85
6
6
5
6
8
11
8
15
17
12
9,4
R8
37
75
6
7
6
5
6
5
6
4
9
11
6,5
R9
305
86
7
7
12
10
4
5
8
8
8
10
7,9
R10
278
47
6
5
8
8
4
4
5
11
7
9
6,7
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ùekil 4. Kesme kutusu deney sonuçlarının analizi

ùekil 5. Sol sahil 3D sanal jeolojik modeli

Lineer regresyonla, en yüksek korelasyon
katsayısının φ = 37° ve c = 0,20 MPa için elde
edildi÷i belirlenmiútir.
Kayanın tek eksenli basınç mukavemeti sa÷
sahilden alınan örneklerde ortalama 126,5MPa ve
sa÷ sahilden alınan örneklerde ortalama 76 MPa,
üç eksenli basınç dayanımı deneylerinden
kohezyon de÷eri 10,4 MPa ve Brazilian indirekt
çekme testlerinin sonuçlarına göre çekme
mukavemeti 9,4 MPa olarak elde dilmiútir.

3 MODELLEME ÇALIùMALARI
Baraj yamaç duraylılı÷ı modelleme çalıúmalarında
temsilci eklem setleri kullanılmıútır. Bu eklem
setleri çok detaylı olarak incelenmiú ve elde edilen
veriler ile baraj yapısal analiz raporunda
(E/E/VP/08/RS/0001)
öngörülen
model
karúılaútırılmıútır. Her iki çalıúma arasında küçük
farklılıklar oldu÷u tespit edilmiú ve nihai tasarımda
buna göre küçük düzeltme ve düzenlemeler
yapılmıútır. Jeolojik modele dayanarak temsilci
bloklar tanımlanmıú ve blokların stabilitesi sol ve
sa÷ yamaç için ayrı ayrı araútırılmıútır.
Çalıúma alanı 5. Derece deprem Bölgesinde yer
almaktadır. Çalıúmalar statik ve dinamik koúullar
için yapılmıútır. Mevcut durumda yeraltısuyu
seviyesi yaklaúık olarak nehir seviyesindedir.
Dolayısıyla yapılacak kazı sırasında yeraltısuyu ile
ilgili herhangi bir sorun beklenmektedir.
Aúa÷ıda ùekil 5 ve ùekil 6’da, arazide
yüzeyden, galerilerden ve sondajlardan ölçülen
önemli süreksizlikler kullanılarak oluúturulan sa÷
ve sol sahil 3D sanal modelleri verilmiútir.

ùekil 6. Sa÷ sahil 3D sanal jeolojik modeli
Uygulaması sırasında ise jeolojik bulgular her kazı
adımından sonra tekrar kontrol edilmiú ve mevcut
jeolojik model ile karúılaútırılarak gerekmesi
durumunda
revizeler
yapılmıútır.
Kazının
tamamlanmasından sonra ise sonuçta oluúan
jeolojik modelin yardımı ile baraj duraylılık
analizi, kaya deformasyon davranıúı ve belirli
eklem setleri ile yeniden hesaplanmıútır. Buna
ba÷lı olarak, gövde ankaya konta÷ında yapılacak
enjeksiyon ve drenaj delgileri ile barajın belirli
bölümlerine yerleútirilecek olan ölçüm aletlerinin
yerleri ve pozisyonları belirlenmiútir.
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4 ùEV DURAYLILIöI

piramitlerini hesaplar. Her eklem piramidi için,
blok tipi, onun kayma modu ve stabilitesi
de÷erlendirilir. Blok üzerinde etkili olan bileúke
kuvvetin pozisyonu gerekli sürtünme açısını ve
ilgili kayma modunu belirtir. E÷er, hiçbiri bir ek
kuvvet dikkate alınmamıúsa, bileúke kuvvet
(sadece yerçekimi yükü altında) dairenin
merkezinde çizilir.

Baraj yeri için yapılan úev duraylılı÷ı analizlerinde
yukarıda özetleri verilen arazi ve laboratuvar
çalıúmaları yapılarak çok sayıda ve de÷iúik içerikte
veriler elde edilmiútir. Bu veriler kullanılarak
öncelikle do÷al durum için, daha sonra bu
çalıúmada detayları verilen kazı sırası ve sonrası
durum için ve son olarak inúaat sonrası su
tutulmasıyla beraber oluúacak reaksiyon kuvvetleri
için úev duraylılık analizleri yapılmıútır.
Stabilite analizleri blok teorisine dayanmaktadır
(Goodman ve Shi, 1985). Blok teorisinin temel
kavramı, kaya kütlesini bir süreksizlikler a÷ı ile
farklı bloklara bölmektir. Modelde bloklar için üç
farklı kategoriye ayrılmıútır.
Kategori I; desteksiz olarak dengesizdir.
Kategori II; hareket edebilecek potansiyel
kamalardır, fakat sürtünme direnci kayma
yüzeyinde yeterli oldu÷unda duraylıdırlar.
Kategori
III;
yüzeyinde
sürtünme
olmaksızın bile duraylı kalma e÷ilimindedir.
Analizde hemen hareket edecek pozisyondaki
bloklar kamalar olarak belirtilir. Tanım olarak, bir
kama sonlu, taúınabilir ve potansiyel olarak
dengesizdir. Kamalar di÷er blokların hareket
etmesini önler. Sonlu bir blok, kazı ile ilgili olarak
iç çatlama meydana gelmedi÷i sürece hiçbir risk
taúımaz. Blok teorisinin temel varsayımları ise
aúa÷ıda özetlenmiútir.
- Eklem yüzeyleri düzlemseldir,
- Eklem yüzeyleri blok boyunca uzanır,
- Analizlerde yeni hiçbir çatlama olaca÷ı
dikkate alınmaz, bütün bloklar tek parçadır,
- Eklem sistemleri tarafından tanımlanan
bloklar serttir, blok deformasyonu ve bozulma
dikkate alınmaz,
- Bloklar üzerinde etkili olan bütün
kuvvetlerin, ba÷lı blo÷un a÷ırlık merkezinde etkili
olaca÷ı düúünülür ve kuvvet momentleri dikkate
alınmaz,
- Konik úekilli bloklar hareket etmez.
Modelde ve analizlerde vadinin sa÷ ve sol
tarafları, Ermenek Nehrinin akıú yönüne göre
adlandırılmıútır. Bütün analizler, vadinin sa÷ ve sol
tarafları için ayrı ayrı yapılmıútır. Ayrıca sahiller
kendi içlerinde de nehrin memba (U/S) ve mansap
(D/S) tarafları olarak ikiye bölünmüútür.
Duraylılık analizleri için “kbSlope” adlı
program kullanılmıútır. kbSlope, kama analizleri
için, PanTechnica firmasının PT Computational
Workshop 1.0 versiyonunda modül olarak gömülü
ticari bir programdır. Program, bir kazı yüzeyi için
verilen bir eklem setinin bütün olası eklem

ùekil 7. Süreksizlik düzlemleri ve sol sahil memba için
potansiyel blok

ùekil 8. G1 blo÷unun önden arkadan görünüúü ve
stabilite çizimi

Mansap için baúlıca 5 blok (G2, G3, G4, G5 ve
G6) tanımlanmıútır (ùekil 9). Her blok için ayrı
ayrı hesaplama yapılmıútır. Bu hesaplamanın
tamamı Çizelge 7’de verilmiútir.
Kazı aúamasında; G1, G2, G3 ve G6 blokları için
teorik stabilite gereksinimleri için kohezyon
dikkate alınmadan temel varsayım olan φ=35°'yi
aúmaktadır. Dolayısıyla bu blokların destekleme
yapılmadı÷ı taktirde hareket etme ihtimalleri
oldu÷u belirlenmiútir.
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ùekil 9. Süreksizlik düzlemleri ve sol sahil mansap için
potansiyel bloklar

ùekil 11. Süreksizlik düzlemleri ve sa÷ sahil mansap
için potansiyel bloklar

Çizelge 7. Sol sahil potansiyel bloklar için elde edilen
de÷erlerin özet Çizelgesu

Sa÷ sahilde 20 adet blok tanımlanmıú ancak
hareket etme ihtimali olan 15 blok için
hesaplamalar yapılmıútır (Çizelge 8).

Blok
no

Eklem setleri

G1
G2
G3
G4
G5
G6

LJ2b-LJ9
LJ2b-LJ7
LJ2a-LJ7
LJ3a-LJ7
LJ3b-LJ7
LJ3a-LJ6

Gerekli içsel
sürtünme açısı
(φ
φ0 )
47,8
45,0
45,0
19,3
16,5
53,8

Gerekli
kohezyon
(MPa)
0,024
0,032
0,051
0,000
0,000
0,017

4.2. Sa÷ Sahil ùev Analizleri
Sa÷ sahil úev analizlerinde gövde yerleúimine göre
memba ve mansap blokları ayrı ayrı çalıúılmıútır
(ùekil 10 ve ùekil 11).

Kazı aúamasında; G10, G11, G13, G17,
G20 ve G26 blokları için teorik stabilite
gereksinimleri için kohezyon dikkate alınmadan
temel varsayım olan φ=35°'yi aúmaktadır.
Dolayısıyla bu blokların destekleme yapılmadı÷ı
taktirde hareket etme ihtimalleri oldu÷u
belirlenmiútir.
5 ANKRAJ HESAPLARI
ÇALIùMALARI

ve

DøZAYN

Arazi ve laboratuvar çalıúmaları sonucunda elde
edilen bütün veriler de÷erlendirilmiú ve yukarıda
özeti verilen duraylılık çalıúmaları sonucunda
ankrajsız ve ankrajlı olarak emniyet katsayıları
(EK) elde edilmiútir.
Hesaplamalarda sa÷lam kaya için; E= 70
GPa, φ
= 58°, c = 6 MPa ve σc= 100 MPa
de÷erleri elde edilmiútir. Ancak EK= 4 alınarak
analizlerde; E = 17 GPa, φ = 45°, c = 1,5 MPa ve
σc= 25 MPa de÷erleri, süreksizlikler için ise; φ =
37° ve c = 0,2 MPa de÷erleri kullanılmıútır.
Örne÷in;
Sol sahil;

ùekil 10. Süreksizlik düzlemleri ve sa÷ sahil memba
için potansiyel bloklar

- Ankrajsız ve kohezyonsuz

EK=1,17

- Ankrajlı, kohezyonsuz

EK=1,23

- Ankrajlı ve kohezyonlu

EK=1,91
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Blok no

Çizelge 8. Sa÷ sahil potansiyel bloklar için elde edilen de÷erlerin özet Çizelgesu
Eklem setleri
Kayma
Gerekli içsel
Yeri
Hacmi
Gerekli
modu
sürtünme açısı
(m3)
kohezyon
(MPa)
(φ
φ0)

G11
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G20

Memba
Memba
Memba
Memba
Memba
Memba
Memba
Memba
Mansap

1200
95000
230000
68000
87000
76000
118000
10000
8500

G21

Mansap

405000

G22
G23
G24

Mansap
Mansap
Mansap

1700
39000
146000

G25

Mansap

29500

G26

Mansap

8300

R-J5e
R-J5b - R-J10
R-J5b - R-J3c
R-J5f - R-J10
R-J5f - R-J3c
R-J5c - R-J10
R-J5b - R-J3c
R-J5b - R-J5c
R-J5c
R-J3a- R-J3d- RJ5d
R-J5a - R-J5e
R-J3d - R-J5e
R-J5g - R-J5e
R-J3d - R-J5e, RJ5g - R-J5h
R-J5e - R-J3d

- Ankrajsız ve kohezyonsuz EK=0,58
- Ankrajlı, kohezyonsuz EK=1,22
- Ankrajlı ve kohezyonlu EK=1,40
Sal sahil memba için;
- Ankrajsız ve kohezyonsuz EK=0,87
- Ankrajlı, kohezyonsuz EK=1,28
- Ankrajlı ve kohezyonlu EK=1,98
de÷erleri hesaplanmıútır.
Bu de÷erlere göre, kazıya paralel olarak
ankrajlar ile desteklemenin yapılması gerekti÷i
sonucuna varılmıútır. Yapılan ankrajların kotları,
adetleri ve derinlikleri Çizelge 9’da verilmiútir.
Çizelge 9. Ankrajlarla ilgili genel bilgiler

695
695
690
690
685
680
680
675
670
670
670
665
660
660

Adet
Sa÷ sahil
1
2
6
2
3
6
2
3
4
2
2
3
2
3

c= 0 MPa için
61,2
44,4
20,1
52,3
39,2
59,4
48,6
75,0
68,0

φ=350 için
0,008
0,039
0,000
0,061
0,017
0,081
0,052
0,035
0,029

Tek (R-J5d)

40,0

0,119

Çift
Çift
Tek (R-J5e)
Çift (R-J5h- RJ3d)
Çift

58,3
61,4
68,0

0,016
0,060
0,309

39,4

0,024

61,4

0,032

660
655
655
655
650
650
650
645
640
640
635
630
630
630
630
625
620
620

Sa÷ sahil için mansap için;

Kot
(m)

Tek
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Tek (R-J5c)
Tek

680
670
670
670
660
660
660
650
650
640
640
630
630
630

Uzunluk (m)

30
35
40
35
35
42
40
35
42
38
35
40
42
40
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3
1
1
1
1
5
2
3
4
4
3
2
3
2
1
3
3
3
Sol Sahil
3
1
1
4
2
2
2
4
1
4
1
2
1
2

35
40
35
30
42
35
30
30
40
35
30
40
35
25
20
30
35
30
25
40
35
30
42
40
35
42
40
42
40
42
40
25
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Uygulamada ise bunlardan bazıları iptal edilmiú
ve 104 adet 4000 m ankraj uygulaması
yapılmıútır.

- Laboratuvarda tek eksenli ve üç eksenli basınç
dayanımı, Brazilian indirekt çekme deneyleri ile
pürüzlülü÷e yönelik olarak kesme kutusu
deneyleri yapılmıútır. Kayanın tek eksenli basınç
mukavemeti sa÷ sahilde ortalama 126,5MPa, sol
sahilde ortalama 76 MPa, kohezyon de÷eri 10,4
MPa ve çekme mukavemeti 9,4 MPa olarak elde
dilmiútir.
- Duraylılık analizleri için “kbSlope” adlı
program
kullanılmıútır.
Modelleme
çalıúmalarında ana eklem setlerine ve jeolojik
özelliklere ba÷lı temsilci bloklar tanımlanarak
çalıúmalar sol ve sa÷ yamaç için ayrı ayrı
yapılmıútır.
- Sol sahilde 1 adeti membada ve 5 adeti
mansapta olmak üzere baúlıca 6 adet blok
tanımlanmıú ve tamamı için hesaplamalar
yapılmıútır.
- Sa÷ sahilde 20 adet blok tanımlanmıú ancak
hareket etme ihtimali olan 15 blok için
hesaplamalar yapılmıútır.
- Arazi ve laboratuvar çalıúmaları sonucunda
elde edilen bütün veriler de÷erlendirilmiú ve
yukarıda özeti verilen duraylılık çalıúmaları
sonucunda ankrajsız ve ankrajlı olarak emniyet
katsayıları elde edilmiútir. Hesaplamalarda
sa÷lam kaya için; E= 70 GPa, φ = 58°, c = 6
MPa ve σc= 100 MPa de÷erleri elde edilmiútir.
Ancak EK= 4 alınarak analizlerde; E = 17 GPa,
φ = 45°, c = 1,5 MPa ve σc= 25 MPa de÷erleri,
süreksizlikler için ise; φ = 37° ve c = 0,2 MPa
de÷erleri kullanılmıútır. Bu de÷erlere göre
emniyet katsayılarının, birçok blok için birden
küçük ve bire yakın çıktı÷ı hesaplanmıútır. Buna
göre, kazıya paralel olarak ankrajlar ile
desteklemenin yapılması gerekti÷i sonucuna
varılmıútır.
- Sa÷ sahilde 86 adet, sol sahilde 30 adet olmak
üzere 116 adet toplam 4191 m ankraj
yapılmasına karar verilmiútir. Uygulamada ise
bunlardan bazıları iptal edilmiú, 104 adet 4000 m
ankraj uygulaması yapılmıútır.

Bununla birlikte sa÷ ve sol sahildeki gerçek
deformasyon de÷erleri kurulan ölçüm aletleri
yardımlarıyla kazı esnasında ve yapılacak ön
germeli ankrajlar sonrasında ölçülmesine karar
verilmiútir.
6 SONUÇLAR
- Barajın geometrisinin belirlenmesinde, baraj
yerindeki jeolojik durum, topo÷rafya, baraj
aksındaki vadi úekli, süreksizlikler ve kaya
parametreleri çok önemlidir.
- Kemer barajlar yükleri, büyük oranda
kemerlenme etkisi ile vadi tabanında ana kayaya
ileterek taúır. Bu nedenle bu tip barajlarda yamaç
geometrisi ve jeolojik birimin özellikleri büyük
önem taúımaktadır.
- Baraj gövdesi Üst Kretase yaúlı ofiyolitik
melanj içerisinde yer alan allokton kireçtaúı
birimi üzerinde inúa edilmiútir. Tabanda dere
içerisinde yaklaúık 4-5 m kalınlı÷ındaki alüvyon
kaldırılmıú ve ana kaya olan kireçtaúında da 8 m
kazı yapılmıútır.
- Gövde tasarımı, uygulamada gövde kazısına
baúladıktan sonra karúılaúılan duruma göre
yenilenmiútir. Bu kapsamda ilave sondaj,
yerinde ve laboratuvar deneyleri yapılmıútır.
- Sol ve sa÷ sahilde yer alan süreksizlikler
benzer özelliklere ve yönelimlere sahip olmakla
birlikte hareket mekanizmaları farklı ve
birbirlerinden ba÷ımsız olaca÷ı için ayrı ayrı ele
alınmıú ve baúlıca 6 ana eklem seti tespit
edilmiútir.
- Süreksizliklerin pürüzlülü÷ü ve hareket
mekanizması tespit edilerek JRC (pürüzlülük
katsayısı) de÷eri hesaplanmıútır.
- Baraj kazısı esnasında sa÷ sahilde 700 m
kotunda toplam 10 adet, sol sahilde 3 adet
araútırma sondajı açılmıú, ayrıca daha önce
açılmıú olan SK 313 numaralı kuyuya ait veriler
kullanılmıútır.
- Sa÷ sahilde GR3, GR4, sol sahilde GL2 ve
GL4 enjeksiyon galerilerinde plaka yükleme
deneyleri yapılmıútır. Buna göre; GL2
galerisinde 12,5-20,7 GPa, GL4 galerisinde 14,1
GPa, GR3 galerisinde 10,8-16,4 GPa ve GR4
galerisinde 17,4 GPa de÷erleri elde edilmiútir.
Bu de÷erlere göre, sa÷ sahil için ortalama 19,7
GPa ve sol sahil için ortalama 13,3 GPa de÷eri
kullanılmıútır.
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Ermenek Barajı ve HES projesinde gövde-yamaç duraylılı÷ı için yapılan
jeoteknik çalıúmalar
Geotechnical studies conducted for dam-abutment stability of the Ermenek Dam
and HEPP project
A. Koçbay& K. Karakuú
DSø Genel Müdürlü÷ü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Baúkanlı÷ı, Ankara

ÖZET: Barajların geometrisinin belirlenmesinde; baraj yerindeki jeolojik durum, topo÷rafya, baraj eksenindeki vadi
úekli, süreksizlikler ve kaya özellikleri çok önemlidir. Beton barajlar, tasarım yüklerine karúı denge durumlarını
geometrileri, a÷ırlıkları ve malzeme dayanımları ile sa÷layan barajlar olup, a÷ırlık ve kemer tipi olmak üzere iki gruba
ayrılırlar. Kemer barajlar silindirik veya çift e÷rilikli olarak tasarımlanırlar. Kemer barajlar yükleri, büyük ölçüde,
kemerlenme etkisi ile vadi tabanında anakayaya ileterek taúır. Bu nedenle bu tip barajlarda yamaç geometrisi ve jeolojik
birimin özellikleri büyük önem taúımaktadır. Bu çalıúmada, çift e÷rilikli kemer beton baraj tipinde inúa edilen ve
Türkiye’nin ikinci en yüksek barajı olan Ermenek Barajı’nda, gövde duraylılı÷ı ile ilgili olarak yapılan jeolojik,
jeoteknik çalıúmalar ele alınmıútır. Baraj gövdesi, Üst Kretase yaúlı ofiyolitik melanj içerisinde yer alan allokton
kireçtaúı birimi üzerinde inúa edilmiútir. Tabanda dere içerisinde yaklaúık 4-5 m kalınlı÷ındaki alüvyon kaldırılmıú ve
ana kaya olan kireçtaúında da 8 m kazı yapılmıútır. Kireçtaúları; kırıklı, çatlaklı ve yer yer karstik özelliktedir. Allokton
özelli÷inden dolayı yerleúim sırasında çok farklı basınç etkisinde kalmıú olup, çok farklı yönlerde ve büyüklüklerde
süreksizlikler meydana gelmiútir. Ermenek baraj yerinde inúaat çalıúmalarına baúlandı÷ı dönemde proje firması
tarafından ayrıntılı “Nihai Gövde Tasarımı” yapılmıútır. Bu tasarımda; baraj genel planı, úev kazıları, ana kayanın
jeolojik- jeoteknik özellikleri ile úev temas ve sınır koúulları çalıúılmıútır. Uygulama sırasında kireçtaúlarında yapılan
úev kazılarıyla birlikte karúılaúılan jeolojik duruma ba÷lı olarak, bu tasarımın ve özellikle úev duraylılık analizlerinin
kontrol edilmesi ve yenilenmesine gerek duyulmuútur. Bu kapsamda proje firması tarafından sondaj, yerinde deneyler
ve laboratuvar deneylerini kapsayan ilave bir jeoteknik çalıúma yapılarak baraj yamaç duraylılı÷ı için tasarım raporu
hazırlanmıú, ødare ile birlikte rapora son úekli verilmiútir. Yapılan duraylılık analizlerinde “kbslope” programı
kullanılmıú olup ankrajsız ve ankrajlı durum için güvenlik katsayıları hesaplanmıútır. Bu katsayıların ankrajsız durumda
ço÷unlukla sınır de÷er olarak kabul edilen 1.3’ten küçük çıktı÷ı hesaplanmıútır. Elde edilen verilere ba÷lı olarak
öngermeli ankrajların uygulanmasına karar verilmiútir.

ABSTRACT: In determining the dam geometry, geological conditions at a dam site, topography, valley pattern at dam
axis, discontinuities and rock parameters are extremely important. Concrete dams are the dams that provide their
balances against design loads by their geometries, gravities and material strength and are divided in two groups as
gravity and arch type. Arch dams are being designed as cylindrical or double curved. With these substantial arching
effects, in the valley plain, arch dams transfer the loads to the foundation rock. For this reason, in such type of dams,
slope geometry and geological characteristic of the units have prime importance. In this study, geological and
geotechnical studies performed related with the slope stability of the Ermenek Dam, which is the second highest dam
of Turkey constructed as double curved concrete arch dam type, were taken into consideration. The dam body was
constructed on allochthonous limestone taking place in Upper Cretaceous old ophiolitic mélange. From the basement of
the creek, an alluvium unit with a thickness of approximately 4-5 m was removed with additional 8 m rock excavation
for the dam foundation. Depending on its allochthonous characteristics, dam was affected by many various pressures
and there occurred discontinuities at many different directions and in dimensions. At the period which the construction
studies of the Ermenek Dam had been initiated, a detailed “Final Dam Body Design” was performed by the project
company. In this design, the general layout of the dam, slope excavations, geological and geotechnical properties of the
main rock, slope contact and boundary conditions were investigated. During the execution phase, depending on the
geological condition confronted with slope excavations in the limestones, the necessity of controlling and reviewing the
slope stability analyze had arisen. Within this frame, by carrying out some additional geotechnical studies, which
covered the field and laboratory studies and boreholes, dam slope stability detailed design report was prepared by the
project company. The program “kbslope” was used in the stability analyses and the safety factor in the situations with
and without anchors were calculated. Based on the values of safety factors generally calculated less than the limit value
of 1.3 it was decided to apply pre-stressing anchorages to improve the wedge stability during excavation.
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l GøRøù
Ermenek Barajı gövde tasarımı ile ilgili olarak
öncelikle
E/E/VP/08/RS/0001-Baraj
Yapısal
Analizi Raporu hazırlanmıútır (Verbundplan,
2004a). Bu rapor kapsamında barajın genel planı,
úev kazıları ve geometrisi, sınır koúulları, ana kaya
ve betona ait malzeme parametreleri vb yer
tanımlanarak modelleme çalıúmaları yapılmıútır.
Uygulamada gövde kazısına baúladıktan
sonra ise arazide nehir seviyesinden (505 m kotu)
gövde üst kotuna (700 kotu) kadar yapılan yeni
jeolojik gözlemlere, yamaçlardaki enjeksiyon
galerilerinden, ilave karotlu sondaj kuyularından
ve plaka yüklenme deneylerinden elde edilen
verilere göre, kazı-duraylılık analizleri tekrar
yapılmıútır. E/E/VP/08/RS/0004 no.lu Baraj
Mesnet Stabilitesi -Jeolojik ve Jeoteknik
øncelemeler Raporu hazırlanmıútır (Verbundplan,
2004b).
Bu rapordaki veriler ve yapılan sondajlar ile
deneylerden elde edilen son veriler kullanılarak ise
yamaçlarda uygulanacak destek sistemlerine esas
bilgilerin yer aldı÷ı E/E/VP/08/RS/0005 no.lu
Baraj Mesnet Stabilitesi-Jeolojik ve Jeoteknik
Bulgular Kazı-Kaya Destek Raporu hazırlanmıútır
(Verbundplan, 2004c). Bu çalıúmada, yukarıda
numaraları verilen raporlar kapsamında yapılan
çalıúmalar kısaca verilmeye çalıúılmıútır.
2 JEOLOJøK VE JEOTEKNøK ÇALIùMALAR
ønceleme alanında yaúlıdan gence do÷ru kiltaúı,
silttaúı, kumtaúı ve kireçtaúından oluúan Alt-Orta
Triyas yaúlı Tahtacı formasyonu, kireçtaúı, kiltaúı
ve silttaúından oluúan Triyas yaúlı Ilısu
formasyonu, marn ve kireçtaúından oluúan Jura
yaúlı Çetince Kalesi formasyonu, kireçtaúından
oluúan Kretase yaúlı Nadire formasyonu, spilit,
serpantin, radyolarit ve kireçtaúı bloklarından
oluúan Üst Kretase yaúlı ofiyolitik melanj, marn,
kumtaúı ve konglomeradan oluúan Üst Oligosen
yaúlı Görmel formasyonu, marn ve killi
kireçtaúından oluúan Alt-Orta Miyosen yaúlı
Ermenek formasyonu ve Kuvaterner yaúlı yamaç
molozu ile alüvyon yer almaktadır (Koçbay,
2006)(ùekil 1).

Nihai tasarım raporunda tanımlanan eklem setleri
Çizelge 1 ve ùekil 2’de verilmiútir. Baúlıca 6 ana
eklem seti tespit edilmiútir (Çizelge 1 ve ùekil 2).
Ancak bunlardan 1, 4 ve 5 çok benzer bir yönelime
sahip oldu÷u için tek set olarak de÷erlendirilmiútir.

ùekil 1. Ermenek barajı proje yerleúimi ve bölgenin
jeoloji haritası (Koçbay, 2006)
Çizelge 1: Nihai tasarıma göre önemli eklem setleri

Eklem seti no
2
3
1-4-5
6

Dalım yönü
(°)
343
55
314
187

Dalım açısı
(°)
80
70
60
54



2.1. Eklem setleri
Sol ve sa÷ sahilde yer alan süreksizlikler benzer
özelliklere ve yönelimlere sahip olmakla birlikte
hareket mekanizmaları farklı ve birbirlerinden
ba÷ımsız olaca÷ı için ayrı ayrı ele alınmıúlardır.

ùekil 2. Sol ve sa÷ yamaçların süreksizlik yönelimi ve
blok modelinde kullanılan ana eklemler

326

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Ayrıca jeolojik modeli daha iyi tanımlayabilmek
için planlama aúamasında açılan galeriler ile
uygulama aúamasında açılmıú galeriler, sondajlar
ve yapılan yüzey kazılarından elde edilen veriler

de kullanılmıútır. Sa÷ ve sol sahilde elde edilen
baúlıca süreksizliklerin numaraları, dalım yönleri,
dalım açıları, sürtünme açıları ile yerleri Çizelge 2
ve Çizelge 3’de verilmiútir.

Çizelge 2. Stabilite hesaplarında blok model için kullanılan sol sahil ana eklemleri
Eklem
sistemi

J2
J2
J3
J3
J3
J6

Blok
model için
eklem
numarası
L-J 2a
L-J 2b
L-J 3a
L-J 3b
L-J 3c
L-J 6
L-J 7
L-J 8
L-J 9

Dalım
yönü
[°]

Dalım
açısı
[°]

Sürtünme
açısı [°]

345
345
80
75
70
220
220
205
34

85
88
90
90
90
80
45
88
70

35
35
35
35
35
35
35
35
35

Do÷ada Gözlenen
y

x

z

Yer

497165
497169
497169
497142
497120
497176
497179
497164
497103

4048828
4048810
4048830
4048818
4048788
4048821
4048823
4048854
4048782

665
665
665
665
630
630
630
630
630

D/S
D/S
D/S
D/S
U/S
D/S
D/S
D/S
U/S

Galeri
no
G5
G5
GL2, G5
G5
G3
G3
G3
GL 2,3,4
G3

Çizelge 3. Stabilite hesaplarında blok model için kullanılan sa÷ sahil ana eklemleri
Eklem
sistemi

J 2 (1)

Blok
model için
eklem
numarası
R-J 3a
R-J 3b
R-J 3c
R-J 3d
R-J 5a
R-J 5b
R-J 5c
R-J 5d
R-J 5e
R-J 5f
R-J 5g

320

80

35

497167

4048712

630

D/S U/S

J 5 2 (1)

R-J 5h

340

40

35

497164

4049752

640

D/S U/S

Vadi

R-J 10

25

60

35

497135

4048731

630

U/S

G2 700

J 3.2
J 3.2
J 3.2
J 3.2

J 2 (1)
J 5 2 (2)

Dalım
yönü
[°]

Dalım
açısı
[°]

Sürtünme
açısı
[°]

Do÷ada Gözlenen
y

x

z

Yer

Galeri no

64
55
70
68
285
285
320
335
354
320

90
85
70
90
65
70
75
40
68
60

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

497182
497191
497119
497207
497200
497174
497195
497199
497182
497138

4048756
4048764
4048723
4048775
4048738
4048727
4048742
4048731
4048756
4048740

630
630
630
565
700
700
700
565
630
630

D/S
D/S
U/S
D/S
D/S
D/S
D/S
D/S
D/S
U/S

G2
G2
G2
G4
700 m
700 m
700
G4
G2
G2
G2 700 m

Çizelge 4. Sa÷ sahilde açılan sondajların listesi

Süreksizliklerin
pürüzlülü÷ü,
hareket
mekanizması
bakımından
önemlidir.
Süreksizliklerin kesme mukavemeti oranını ve
normal gerilme de÷erini hesaplamak için Barton
(1973) ve ISRM (2007) kullanılmıú olup bunun
için arazide JRC (pürüzlülük katsayısı) de÷erleri
belirlenmiútir.
2.2. Sondaj Çalıúmaları
Baraj kazısı esnasında sa÷ sahilde 700 m kotunda
toplam 10 adet araútırma sondajı açılmıútır (ùekil 3
ve Çizelge 4). Bunlardan e÷imli açılan özelikle
SKR 1, SKR 2 VE SKR 3 en yo÷un ve riskli eklem
seti olan 320/80 (R-J 5c, R-J5f ve RJ5g) ile
derinlerde olan iliúkiyi ortaya koyması bakımından
önemli olmuútur. Ayrıca, daha önce açılmıú olan
SK 313 (derinlik 482 m) numaralı kuyuya ait
verilerde kullanılmıútır.
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Sondaj Kuyu

Yön

E÷im

Derinlik

No

(°)

(°)

(m)

SKR 1

135

80

62,5

SKR 2

135

45

62,5

SKR 3

315

83

75,0

SKR 4

000

90

66,0

SKR 5

002

57

42,25

SKR 6

007

65

42,50

SKR 7

097

45

52,5

SKR 8

093

20

36,0

SKR 9

073

28

27,5

SKR 10

000

90

56,5
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ùekil 3. Sondaj yerlerini gösteren harita
Sol sahilde ise 700-715 m kotundan GSK 1, GSK 2
ve GSK 3 no.lu kuyular ile GL 2 numaralı
galeriden baraj temel altına do÷ru 3 adet kuyu
açılmıú ve süreksizliklerin devamlılıkları kontrol
edilmiútir.

Buna göre; GL2 galerisinde 12,5-20,7 GPa, GL4
galerisinde 14,1 GPa, GR3 galerisinde 10,8-16,4
GPa ve GR4 galerisinde 17,4 GPa de÷erleri elde
edilmiútir. Bu de÷erlere göre, sa÷ sahil için
ortalama 19,7 GPa ve sol sahil için ortalama 13,3
GPa de÷eri alınmıútır.

2.3. Arazi Deneyleri
Baraj yerinde nihai tasarım aúamasında açılmıú
olan galerilerde plaka yükleme deneyleri
yapılmıútır. Bu çalıúmalarda elde edilen veriler
Çizelge 5 de verilmiútir. Elde edilen de÷erler kaya
kütlesinin genel olarak yüksek dayanımlı ve iyi
kaliteli oldu÷unu göstermektedir. En küçük de÷er
7,14 GPa ile sa÷ sahilde vadiden 122 m içeride F2
fay zonuna yakın kesimde elde edilmiú olup
normal olarak kabul edilmiútir.
Uygulama aúamasında da sa÷ sahilde GR3,
GR4, sol sahilde GL2 ve GL4 enjeksiyon
galerilerinde plaka yükleme deneyleri yapılmıútır.

Süreksizlikler üzerinde yapılan pürüzlülük
ölçümlerinden bazıları örnek olarak Çizelge 6’da
verilmiútir.
2.4. Laboratuvar Çalıúmaları
Sa÷ ve sol sahilde yapılan sondajlardan laboratuvar
deneyleri için karot örnekleri alınmıútır. Bu
örnekler üzerinde tek eksenli ve üç eksenli basınç
dayanımı, Brazilian indirekt çekme deneyleri ile
pürüzlülü÷e yönelik olarak kesme kutusu deneyleri
yapılmıútır (ùekil 4).

328

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Çizelge 5. Yatay yönde ölçülen nihai tasarım plaka yükleme deney sonuçları

SOL SAHøL
GALERøLERø

SAö SAHøL
GALERøLERø

Yeri

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Galeri no

G2
G2
G2
G2
G2
G4
G4
G4
Ortalama
G3
G3
G3
G5
G5
G5
Ortalama

Giriúten
mesafe
(m)

Deformasyon
modülü
ī (GPa)

Elastisite
modülü
(tanjant)
Et (GPa)

Elastisite
modülü
(sekant)
Es (GPa)

38,00
52,00
64,00
107,50
122,50
14,80
49,50
70,05

17,69
16,84
6,52
14,84
4,16
22,31
23,05
22,87
16,03
11,19
11,28
19,01
10,51
18,49
10,13
13,43

23,14
22,64
14,07
20,44
9,30
34,06
28,34
37,28
23,66
18,91
19,83
28,51
19,14
26,25
24,93
22,93

22,36
19,86
10,47
17,64
7,14
33,03
28,86
45,68
23,13
17,14
13,10
19,82
18,32
27,01
22,34
19,62

33,00
42,75
59,50
20,40
46,00
67,00

Çizelge 6. Sol ve sa÷ sahil süreksizlik pürüzlülü÷ü ölçümlerine örnekler
Sol sahil süreksizlik pürüzlülü÷ü JRC de÷erleri
Süreksizlikler
JRC Derz Pürüzlülü÷ü Katsayısı
Ortalama
10 20 30 40 50 60 70 80
90 100
Azimuth Dip øsim
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
JRC
230
42
4
6
6
6
7
13
7
7
6
8
7
340
40
7
8
12 15 12
8
6
6
6
4
8,4
205
86
Lj 8
11 14
9
7
10
7
8
12
9
9
9,6
220
88
Lj 6
10 18 15 15 20 13 14 16
14
18
15,3
300
75
9
8
8
10
9
10
9
4
4
6
7,7
345
85 Lj 2a
7
10 10 14 15 11 10 18
16
16
12,7
215
70
F2
2
4
4
4
4
6
3
2
1
0
3
340
83
9
7
8
6
7
16 18 18
8
9
10,6
165
86
8
6
8
8
9
9
6
13
13
12
9,2
230
55
10
7
6
8
6
6
3
4
3
5
5,8
Sa÷ sahil süreksizlik pürüzlülü÷ü JRC de÷erleri
Süreksizlikler
JRC Derz Pürüzlülü÷ü Katsayısı
Ortalama
30
40
50
60
70
80
90 100
10 20
JRC
Azimuth Dip øsim cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
320
38
7
8
8
8
5
5
8
6
8
10
7,3
354
68 Rj 5e 9
9
10
10
12
11
10
8
12
16
10,7
285
30
8
4
3
3
7
7
4
4
11
10
6,1
320
80 Rj 5g 14
8
11
9
10
9
6
7
6
12
9,2
290
70 Rj 5b 20 13
12
12
18
15
6
7
8
10
12,1
20
75
8
8
10
9
8
7
6
10
8,3
105
85
6
6
5
6
8
11
8
15
17
12
9,4
37
75
6
7
6
5
6
5
6
4
9
11
6,5
305
86
7
7
12
10
4
5
8
8
8
10
7,9
278
47
6
5
8
8
4
4
5
11
7
9
6,7
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ùekil 4. Kesme kutusu deney sonuçlarının analizi

ùekil 5. Sol sahil 3D sanal jeolojik modeli

Lineer regresyonla, en yüksek korelasyon
katsayısının φ = 37° ve c = 0,20 MPa için elde
edildi÷i belirlenmiútir.
Kayanın tek eksenli basınç mukavemeti sa÷
sahilden alınan örneklerde ortalama 126,5MPa ve
sa÷ sahilden alınan örneklerde ortalama 76 MPa,
üç eksenli basınç dayanımı deneylerinden
kohezyon de÷eri 10,4 MPa ve Brazilian indirekt
çekme testlerinin sonuçlarına göre çekme
mukavemeti 9,4 MPa olarak elde dilmiútir.

3 MODELLEME ÇALIùMALARI
Baraj yamaç duraylılı÷ı modelleme çalıúmalarında
temsilci eklem setleri kullanılmıútır. Bu eklem
setleri çok detaylı olarak incelenmiú ve elde edilen
veriler ile baraj yapısal analiz raporunda
(E/E/VP/08/RS/0001)
öngörülen
model
karúılaútırılmıútır. Her iki çalıúma arasında küçük
farklılıklar oldu÷u tespit edilmiú ve nihai tasarımda
buna göre küçük düzeltme ve düzenlemeler
yapılmıútır. Jeolojik modele dayanarak temsilci
bloklar tanımlanmıú ve blokların stabilitesi sol ve
sa÷ yamaç için ayrı ayrı araútırılmıútır.
Çalıúma alanı 5. Derece deprem Bölgesinde yer
almaktadır. Çalıúmalar statik ve dinamik koúullar
için yapılmıútır. Mevcut durumda yeraltısuyu
seviyesi yaklaúık olarak nehir seviyesindedir.
Dolayısıyla yapılacak kazı sırasında yeraltısuyu ile
ilgili herhangi bir sorun beklenmektedir.
Aúa÷ıda ùekil 5 ve ùekil 6’da, arazide
yüzeyden, galerilerden ve sondajlardan ölçülen
önemli süreksizlikler kullanılarak oluúturulan sa÷
ve sol sahil 3D sanal modelleri verilmiútir.

ùekil 6. Sa÷ sahil 3D sanal jeolojik modeli
Uygulaması sırasında ise jeolojik bulgular her kazı
adımından sonra tekrar kontrol edilmiú ve mevcut
jeolojik model ile karúılaútırılarak gerekmesi
durumunda
revizeler
yapılmıútır.
Kazının
tamamlanmasından sonra ise sonuçta oluúan
jeolojik modelin yardımı ile baraj duraylılık
analizi, kaya deformasyon davranıúı ve belirli
eklem setleri ile yeniden hesaplanmıútır. Buna
ba÷lı olarak, gövde ankaya konta÷ında yapılacak
enjeksiyon ve drenaj delgileri ile barajın belirli
bölümlerine yerleútirilecek olan ölçüm aletlerinin
yerleri ve pozisyonları belirlenmiútir.

330

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

4 ùEV DURAYLILIöI

piramitlerini hesaplar. Her eklem piramidi için,
blok tipi, onun kayma modu ve stabilitesi
de÷erlendirilir. Blok üzerinde etkili olan bileúke
kuvvetin pozisyonu gerekli sürtünme açısını ve
ilgili kayma modunu belirtir. E÷er, hiçbiri bir ek
kuvvet dikkate alınmamıúsa, bileúke kuvvet
(sadece yerçekimi yükü altında) dairenin
merkezinde çizilir.

Baraj yeri için yapılan úev duraylılı÷ı analizlerinde
yukarıda özetleri verilen arazi ve laboratuvar
çalıúmaları yapılarak çok sayıda ve de÷iúik içerikte
veriler elde edilmiútir. Bu veriler kullanılarak
öncelikle do÷al durum için, daha sonra bu
çalıúmada detayları verilen kazı sırası ve sonrası
durum için ve son olarak inúaat sonrası su
tutulmasıyla beraber oluúacak reaksiyon kuvvetleri
için úev duraylılık analizleri yapılmıútır.
Stabilite analizleri blok teorisine dayanmaktadır
(Goodman ve Shi, 1985). Blok teorisinin temel
kavramı, kaya kütlesini bir süreksizlikler a÷ı ile
farklı bloklara bölmektir. Modelde bloklar için üç
farklı kategoriye ayrılmıútır.
Kategori I; desteksiz olarak dengesizdir.
Kategori II; hareket edebilecek potansiyel
kamalardır, fakat sürtünme direnci kayma
yüzeyinde yeterli oldu÷unda duraylıdırlar.
Kategori
III;
yüzeyinde
sürtünme
olmaksızın bile duraylı kalma e÷ilimindedir.
Analizde hemen hareket edecek pozisyondaki
bloklar kamalar olarak belirtilir. Tanım olarak, bir
kama sonlu, taúınabilir ve potansiyel olarak
dengesizdir. Kamalar di÷er blokların hareket
etmesini önler. Sonlu bir blok, kazı ile ilgili olarak
iç çatlama meydana gelmedi÷i sürece hiçbir risk
taúımaz. Blok teorisinin temel varsayımları ise
aúa÷ıda özetlenmiútir.
- Eklem yüzeyleri düzlemseldir,
- Eklem yüzeyleri blok boyunca uzanır,
- Analizlerde yeni hiçbir çatlama olaca÷ı
dikkate alınmaz, bütün bloklar tek parçadır,
- Eklem sistemleri tarafından tanımlanan
bloklar serttir, blok deformasyonu ve bozulma
dikkate alınmaz,
- Bloklar üzerinde etkili olan bütün
kuvvetlerin, ba÷lı blo÷un a÷ırlık merkezinde etkili
olaca÷ı düúünülür ve kuvvet momentleri dikkate
alınmaz,
- Konik úekilli bloklar hareket etmez.
Modelde ve analizlerde vadinin sa÷ ve sol
tarafları, Ermenek Nehrinin akıú yönüne göre
adlandırılmıútır. Bütün analizler, vadinin sa÷ ve sol
tarafları için ayrı ayrı yapılmıútır. Ayrıca sahiller
kendi içlerinde de nehrin memba (U/S) ve mansap
(D/S) tarafları olarak ikiye bölünmüútür.
Duraylılık analizleri için “kbSlope” adlı
program kullanılmıútır. kbSlope, kama analizleri
için, PanTechnica firmasının PT Computational
Workshop 1.0 versiyonunda modül olarak gömülü
ticari bir programdır. Program, bir kazı yüzeyi için
verilen bir eklem setinin bütün olası eklem

ùekil 7. Süreksizlik düzlemleri ve sol sahil memba için
potansiyel blok

ùekil 8. G1 blo÷unun önden arkadan görünüúü ve
stabilite çizimi

Mansap için baúlıca 5 blok (G2, G3, G4, G5 ve
G6) tanımlanmıútır (ùekil 9). Her blok için ayrı
ayrı hesaplama yapılmıútır. Bu hesaplamanın
tamamı Çizelge 7’de verilmiútir.
Kazı aúamasında; G1, G2, G3 ve G6 blokları için
teorik stabilite gereksinimleri için kohezyon
dikkate alınmadan temel varsayım olan φ=35°'yi
aúmaktadır. Dolayısıyla bu blokların destekleme
yapılmadı÷ı taktirde hareket etme ihtimalleri
oldu÷u belirlenmiútir.
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østatistiksel yaklaúım kullanılarak bazı kayaç özelliklerinden kesme
kuvvetinin belirlenmesi
Determination of cutting force from some properties of rock using statistical
method
A. E. Dursun
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, 65080, Zeve Kampüsü/VAN

M. K. Gökay
Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, 42075, Kampüs/KONYA

ÖZET: Mekanize kazı sistemlerinde kullanılacak makinelerin seçiminin kayaç özelliklerine uygun olarak
yapılması bu tür makinelerin daha verimli çalıúmasını sa÷lamaktadır. E÷er kazılacak formasyon ve úartlar
uygunsa mekanize kazı ile çok verimli kazılar yapılabilmektedir. Kayaçların kesilebilirli÷inde kayaçların
dayanım, sertlik, kırılganlık, aúındırıcılık, doku ve jeolojik yapısı gibi özelliklerinin etkili oldu÷u
bilinmektedir. Bu nedenle bu çalıúmada do÷rusal kesme deneylerinden elde edilen kesme kuvveti ile
kayaçların bazı özellikleri arasındaki iliúkiler araútırılmıútır. Bunun için Konya ve civarından temin edilen 24
çeúit farklı mermer, traverten ve tüflerden oluúan kayaçlar küçük boyutlu kesme deneylerine tabi tutulmuú ve
kayaları kesmek için gerekli olan kesme kuvveti belirlenmiútir. Daha sonra kaya mekani÷i deneyleri ile
kayaçların tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı çekme dayanımı, Schmidt çekici sertli÷i ve P dalga hızı
de÷erleri belirlenmiútir. Kesme ve kaya mekani÷i deneyleri sonucu elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik
programı ile ikili ve çoklu regresyon analizine tabi tutularak de÷erlendirilmiú ve çeúitli matematiksel eúitlikler
istatistiksel yöntemler kullanılarak geliútirilmiútir.
ABSTRACT: Selection of excavation machines according to rock characteristics enables appropriate and
efficient working of these machines. If formation and conditions are suitable, it can be excavated more
efficiently by mechanized excavation. Rock properties that are known to influence rock cuttability are
strength, hardness, brittleness, abrasivity, texture and geological structure. For this reason, in this study,
relations between cutting force obtained from small-scale rock cutting tests and some rock properties were
investigated. For this, small-scale rock cutting tests were performed on twenty-four rock samples including
marble, travertine and tuff obtained from sites around Konya and cutting force which is required to cut
volume of rock was determined. And then, rock mechanics tests were performed for determination of uniaxial
compressive strength, Schmidt hammer rebound hardness, Brazilian tensile strength and P-wave velocity
values of rocks. Data obtained from rock cutting and rock mechanics tests were evaluated using simple and
multiple regression analyses with SPSS statistical software (Version 15.0) and various mathematical
equations were developed using statistical methods.

1 GøRøù

formasyonlarda kazı yapabilecek tiplere sahiptir ve
bu tiplerin geliútirilmesi konusunda özellikle son
yıllarda
önemli
ilerlemeler
sa÷lanmıútır.
Teknolojik geliúmelere ba÷lı olarak yüksek
yatırımlar gerektiren madencilik sektöründe, en
uygun verimlilik düzeyini yakalamak ve iúletme
maliyetlerini düúürmek için hazırlık ve üretim gibi

Mekanize kazı, kayacı kazı makineleri ile çeúitli
keskiler yardımıyla mekanik olarak kesip
parçalama esasına dayanan bir kazı yöntemidir.
Mevcut mekanize kazı makinelerinde kullanılan
ileri teknoloji sayesinde mekanik kazıcılar çok
aúındırıcı formasyonlar dıúında hemen hemen tüm
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her aúamada mekanize kazı kaçınılmaz olmaktadır.
Bu görüú ıúı÷ı altında son yıllarda; metro kazıları,
su tünelleri, demiryolu tünelleri, karayolu tünelleri,
yeraltı depolama projelerinde tünel açma
makinelerinin
kullanımı;
yeraltı
kömür
madencili÷inin hazırlık aúamasında kollu galeri
açma makinelerinin, üretim aúamasında da
tamburlu
kesici-yükleyicilerin
ve
sürekli
kazıcıların kullanımı artmaktadır. Bu artıúa ba÷lı
olarak mekanize kazı yöntemlerinin önemi de
artmıútır. Kazıcı makine alacak firmaların
alacakları makineleri kullanarak kazı yapacakları
kayaç türlerini bilmeleri ve bu kayaçların
özelliklerine göre kazıcı makine seçmeleri
beklenir. Bu duruma özen göstermeyen úirketler,
aldıkları kazıcı makineden yeterli verim
sa÷layamadıkları için firmalarının zarar etmesine
neden olabilirler.
Bu nedenle mekanize kazı sistemlerinde kazı
performansının güvenli bir úekilde kestirimi çok
önemlidir. Kazı performansının kestirimi; teknik,
ekonomik olarak uygulanabilirli÷in ve kazı
hızlarının kestirimi olarak tanımlanabilir ve kazı
iúlerinin
ekonomikli÷ini
hayati
derecede
etkilemektedir. Bu da mekanize kazı sistemlerinde
kullanılacak
makinenin
seçiminin
kayaç
özelliklerine uygun olarak yapılmasını ve bu tür
makinelerin verimli çalıúmasını sa÷lamakta ve
mekanize kazıyı di÷er kazı sistemlerine göre daha
avantajlı duruma getirmektedir. Makine, kazı
yapılacak formasyonun özelliklerine göre seçilmez
ve tasarlanamaz ise; birçok sorunlarla karúılaúılır
hatta bazen kazı sisteminin de÷iútirilmesi
gerekebilir. Bunun için kullanılacak makinelerin
ve keskilerin seçimi çok önemli olmakta ve iúe
baúlamadan
önce
kesilecek
formasyonun
kazılabilirlik
özelliklerinin
belirlenmesi
gerekmektedir. Bu amaçla laboratuvarda bir dizi
deney yapılarak kayacın kazılabilirli÷i belirlenir ve
uygun keski tipi belirlenerek makine seçimine
geçiú yapılır.
Mekanize kazıda ekonomikli÷i ve kapasiteyi
belirleyen di÷er önemli bir faktör ise formasyonla
direk temas halinde olan keskilerin performansıdır.
Bu nedenle, mekanik kazı makinelerinin ve
keskilerin
seçiminden
önce,
kayaçların
kesilebilirlik
özelliklerinin
belirlenmesi
gerekmektedir.
Kazılacak
formasyonun
özelliklerine uygun makine ve keski seçildi÷i
taktirde kazı için en uygun parametreler
belirlenmiú oldu÷u için hem kayaç kazısı verimli
bir úekilde yapılacak hem de harcanan enerji
sarfiyatı önemli miktarlarda azalacaktır.
Mekanize kazı sistemlerinde kazı iúlemi makine
tarafından sa÷lanan itme ve dönme kuvvetlerinin

keskiler tarafından kayaca iletilmesi ile
sa÷lanmaktadır. Bir kazı makinasında keskinin
kayaca batmasıyla birlikte, kayaç içerisinde aúırı
yüksek gerilmelerden dolayı keski ucu altında
ezilmiú bir bölge oluúur. Bu gerilmeler ezilmiú
bölgede basınç ve çekme çatlaklarının baúlamasına
ve kaya kütlesi içerisine do÷ru ilerlemesine neden
olur. Ezilmiú bölgedeki gerilmeler çok yüksek
oldu÷unda bir veya daha fazla sayıdaki çatlak bir
di÷er keskinin neden oldu÷u çatla÷a do÷ru ilerler.
Böylece keski etrafında bir rahatlama bölgesi
oluúur (Pickering vd. 2006). Keski bu bölgedeki
kayaç parçacıklarını ve kırıntılarını yerinden
çıkartır. Bu süreç boyunca keski üzerinde bir takım
kuvvetler meydana gelir. Kazı bölgesinden çıkan
kırıntıların boyutları bu kuvvetlerin büyüklü÷ünü
belirler. Keskinin kayaca batmasıyla birlikte keski
üzerinde rol oynayan kuvvetler yükselmeye baúlar
ve kırıntı yerinden koptu÷u an hızlı bir úekilde en
düúük de÷ere düúer. Daha sonra, yeni bir kırıntı
oluúuncaya kadar düzgün olarak yükselmeye
devam eder. E÷er oluúan kırıntıların boyutları çok
büyükse yüksek kuvvetler, çok küçükse de düúük
kuvvetler harcanır (Ranman,1985).
Bu nedenle kayaç-keski etkileúimi kayaçların
kesilebilirli÷inde önemli rol oynamaktadır. Bir
keski, kesme yaparken üç kuvvet bileúeninin
etkisine u÷rar. Bunlar; kesme do÷rultusunda
etkiyen kesme kuvveti (FC), kesme do÷rultusuna
dik yönde etkiyen normal kuvvet (FN), ve FC ile
FN’in bulundu÷u düzleme dik olarak etkiyen yanal
kuvvet (FS)’dir (Bilgin,1989). Yanal kuvvet
genellikle küçüktür. Küçük keski aralı÷ı / kesme
derinli÷i oranlarında yanal kuvvet keskiyi yana
do÷ru itecek úekilde geliúir. Normal kuvvet ise
keskiyi istenilen derinlikte tutmak için gerekli itme
kuvvetine karúılık gelir. ùekil 1’de keski kuvvet
bileúenleri gösterilmiútir.

ùekil 1. Keskilere etkiyen kuvvetlerin bileúenleri (Tiryaki,
1994)

Bu üç kuvvetinde kazıcı makine seçiminde
önemli oldu÷u ve seçilecek makinenin çeúitli
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østanbul Teknik Üniversitesi ve Colorado School
of Mines’da bulunan deney setleridir. Çeúitli
araútırmacılar bu deney setini kullanarak
kayaçların
kazılabilirlik
özelliklerini
belirlemiúlerdir (Bilgin vd. 1997, Kel vd. 2001,
Çopur vd. 2001, Balcı &Bilgin 2005, Balcı
&Bilgin 2007, Tunçdemir 2002)
Küçük boyutlu deney seti ise ilk olarak McFeatSmith &Fowell (1977, 1979) tarafından
geliútirilmiútir ve daha sonra çeúitli araútırmacılar
yaygın olarak bu deney setini kullanarak
kayaçların kesilebilirli÷ini belirlemiúlerdir (Bilgin
1982, Bilgin & Shariar 1988, Çomaklı, 2010,
Dursun 2011a, b, Dursun 2012, Tiryaki & Dikmen
2006, Tumaç vd. 2007).
Ayrıca geliúen teknoloji sayesinde çeúitli
modelleme programları kullanılarak keski üzerine
etkiyen kuvvetler tahmin edilmiútir. Bazı
araútırmacılar
tarafından
bu
programlar
kullanılarak kesme mekanizması modellenmeye
çalıúılmıútır (Yılmaz vd. 2007, Su & Akçın
2009,Su 2010, Su& Akçın 2011, Huang vd. 1999,
Lei & Kaitkay 2003, Bilgin vd. 2006).
Bu araútırmada ise küçük boyutlu kesme seti
kullanılarak kama tip (chisel tip) bir keskiye gelen
kesme
kuvveti
yük
hücresi
yardımıyla
ölçülmüútür. Daha sonra üzerinde kesme deneyleri
yapılan kayaçların tek eksenli basınç dayanımı,
Brazilian çekme dayanımı, Schmidt çekici sertli÷i
ve P dalga hızı ile kesme kuvveti arasındaki iliúki
ikili ve çoklu regresyon analizine tabi tutularak
istatistiksel olarak belirlenmeye çalıúılmıútır.

özelliklerinin belirlenmesi için kullanıldı÷ı
bilinmektedir. Bir kazı makinasından yüksek
verim ve randıman elde edebilmek, kesici
kafasının ihtiyacı olan gücü belirlemek ve
optimum ilerleme hızlarını do÷ru tahmin
edebilmek için bu kuvvetlerin kesin ve do÷ru bir
úekilde hesaplanması gerekir. Böylece kaya
birimine uygun bir kazı makinası seçimi de
oldukça kolay olacaktır. Bu nedenle kazı iúine
baúlamadan önce formasyonun kesilebilirlik
özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun
için laboratuarda bir dizi deneyler yapılarak
kayaçların kesilebilirlik özellikleri belirlenir ve
uygun bir keski tipi belirlenerek makine seçimine
geçilir.Kayaçların kesilebilirli÷inin belirlenmesi
için kesme kuvveti birincil önemli parametredir.
Çünkü birim hacimdeki (1 m3) kayacı kesmek için
gerekli enerji olarak tanımlanan spesifik enerjinin
(MJ/m3 veya kWh/m3) belirlenmesinde kesme
kuvveti
kullanıldı÷ından
kesilebilirli÷in
belirlenmesinde kesme kuvveti büyük önem
taúımaktadır.Keski
üzerinde
rol
oynayan
kuvvetlerden kesme do÷rultusunda etkiyen kesme
kuvveti (FC) geçmiúten günümüze kadar çeúitli
araútırmacıların ortaya koydu÷u kayaç kesme
kuramlarıyla tahmin edilebilmektedir. Ayrıca,
laboratuvarda do÷rusal kesme setinde yürütülen
yardımlı (etkileúimli) ve yardımsız (etkileúimsiz)
kesme deneylerinden de belirlenmektedir. Bunun
yanı sıra, ilerleyen teknolojiyle birlikte geliútirilen
çeúitli bilgisayar programları veya sayısal
yöntemler de kullanılmaktadır.
Kesme teorileri ile kesme kuvvetinin
belirlenmesinde kayaç özellikleri, keski geometrisi
ve çeúitli paremetrelerin analitik iúlevi olarak keski
kuvvetlerinin tahmini için kullanılmıútır. Kama tip
keskiler için kesme teorileri; Merchant (1945),
Evans (1962), Nishimatsu (1972), Roxborough
(1973) ve Göktan (1995) tarafından çeúitli
eúitlikler
geliútirilerek
kesme
kuvvetinin
belirlenmesine çalıúılmıútır.
Kesme kuvvetlerinin belirlenmesi için yapılan
di÷er çalıúmalarda ise küçük ve tam boyutlu
laboratuvar kayaç kesme setleri geliútirilmiútir. Bu
deney setlerinin geliútirilmesi ile kesme
teorilerindeki bazı yetersizlikler giderilmiú ve hem
kayaçların birçok özelli÷i de kesme deneylerinde
kullanılarak tahmin modelleri oluúturulmuútur. Bu
deneylerle
kesme
kuvveti
ölçülerek
belirlenmektedir. Ayrıca, kayacın kazılabilirli÷i,
kazı makinesinin performans tahmini, spesifik
enerji de÷erleri, net ilerleme hızı da kolayca
hesaplanabilmektedir.
Tam boyutlu kesme seti dünyada birkaç
araútırma merkezinde bulunmaktadır. Bunlar

2 KESME KUVVETø VE BAZI KAYAÇ
ÖZELLøKLERøNøN BELøRLENMESø
2.1 Küçük boyutlu kesme deneyleri
Bu çalıúmada kesme deneylerinde kullanılan
kesme deney seti McFeat-Smith & Fowell (1977,
1979) ve Bilgin &Shariar (1988) tarafından
kullanılan makinenin bir benzeri olan planya
tezgâhıdır. Bunun için Klopp marka 4 kW’lık bir
elektrik motoruyla tahrik edilen 450 mm stroke
boyuna sahip kaya kesme kafasının hareketi bir
kayıú kasnak mekanizması ile olan mekanik bir
planya tezgâhı modifiye edilerek yük hücresi, AC
tip motor hız kontrol cihazı, akım-gerilim
dönüútürücü, enerji analizörü gibi bazı ekipmanlar
monte
edilmiú
ve
kesme
deneylerinde
kullanılmıútır (ùek. 2).
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ùekil 2. Küçük boyutlu kesme deney seti

ùekil 3. Kama tip bir keskiye ait tasarım parametreleri
(Bilgin, 1982)

Kesme deneyleri Selçuk Üniversiteesi Maden
Mühendisli÷i bölümü laboratuvarındaa bulunan
do÷rusal kesme deney setinde gerçekleútirilmiútir.
Bu do÷rusal kesme deney seti fonksiyo
onel olarak
üç ana kısımdan oluúmaktadır. Anna gövde,
hareketli baúlık ve hareketli iú tablasıı (ùek. 2).
Kesme deneyleri esnasında 30x30
0x10 cm
boyutundaki kayaç numunesi plannyanın iú
tablasına yerleútirilerek baúlık kısmınnın git-gel
hareketi ile kayaç numunesi üzerine olu
uk açmakta
böylece kesme iúlemi gerçekleútirrilmektedir.
Deneylerde
planya
makinesinin
tablasına
yerleútirilen kayaç numunesi aúa÷ı-yukaarı ve sa÷asola hareket ettirilerek kesme derinli÷i ve
v keskiler
arası mesafe gibi parametrelerde kolayca
ayarlanabilmektedir.Kesme
deeneylerinde
kullanılan keskiler tungsten karbürdenn yapılmıú
kama tip (chisel tip) bir keskidir. ùekil 3’de kama
tip bir keskiye ait tasarım parametreleri (keski
geometrisi) verilmiútir. Keski geometrrisinden de
anlaúılaca÷ı üzere her bir parametrrenin kazı
etkiledi÷i
sırasında
kazı
performansını
bilinmektedir. Kesme deneyleri esnassında bazı
kesme parametreleri belirlenerek bu de÷÷erler sabit
tutulmuútur. Bu parametreler; kesme açısı
a
(-5°),
temizleme açısı (5°), kesme derinli÷ii (2 mm),
keski geniúli÷i (12,7 mm), kesme hızı (~
~36 cm/sn),
keski ucu tungsten karbid % 10 koballt, keskiler
arası mesafe yardımsız ve veri toplamaa hızı 1000
Hz olarak belirlenmiútir.
Kesme deneylerinde keskiye kesmee yönünde
etkiyen kesme kuvvetini ölçmek içinn 750 kg
kapasiteli platform tip bir yükk hücresi
kullanılmıútır. Bu yük hücresi planya makinesinin
m
baúlık kısmına özel bir ba÷lama sistemii ile monte
edilmiútir.Kama tip keski ise bu yük hücresinin
üzerine bir vidalama sistemi ve keski tutucu ile
birlikte monte edilmiútir.Yük hücresinden
h
kuvvetler kgf cinsinden elde edilmektediir.

Kuvvet okuması ise M
Matlab’ta hazırlamıú
oldu÷umuz simülasyon pprogramı yardımıyla
Simulink blok diyagramları iile kayıt edilmektedir.
Kesme kuvvetine ait Simuulink blok diyagramı
ùekil 4’de verilmiútir. Sim
mulink devresinde ilk
olarak verilen Matlab fonkksiyonu geri besleme
iúaretini Analog giriú vasıtasıyla simulink ortamına
almaktadır. økinci Matlab fonksiyonu kontrol
iúaretini outfc programı vaasıtasıyla simulinkten
veri toplama kartına gönddermektedir. Böylece
kesme kuvveti sinyalleri bilggisayara kayıt edilerek
hesaplamalar yapılmaktadır.

ùekil 4. Kesme kuvvetine ait Simullink blok úeması

Kesme deneyleri Konya vve civarındaki mevcut
do÷al taú ocaklarından tem
min edilen mermer,
traverten ve tüf numunelerindden oluúan toplam 24
kayaç örne÷i üzerinde gerçekleútirilmiútir.
Araziden blok veya düzensiiz úekilde laboratuara
getirilen kayaç numuneleri önce deneyler için
istenilen úekil ve boyutlardda (karot veya blok
úeklinde) hazırlanmıú daha sonra deneylere tabi
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tutulmuútur. ølk aúamada; kayaç bloklarından
alınan karot örnekleri kullanılarak kayaçların
fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiútir.
økinci aúamada ise; yaklaúık 30x30x10 cm
boyutlarında hazırlanan kayaç blokları üzerinde
kazı mekani÷i deneyleri yapılarak kesme kuvveti
de÷erleri belirlenmiútir. Kesme kuvveti sonuçları
Çizelge 1’de verilmiútir.

Bu çalıúmada kayaç numunelerinin P dalga hızı
de÷erleri MATEST marka dijital göstergeli 55 kHz
gönderici ve alıcıya (çevirgeç) sahip sonik test
cihazıyla tespit edilmiútir. Sonik hız deneylerinde
tek eksenli basınç deneyi için hazırlanmıú 54 mm
çapında yaklaúık 135-137 cm uzunlu÷unda her
kaya tipi için 10’ar adet silindirik karot örnekleri
kullanılmıútır. Deney esnasında geçirgenli÷i daha
iyi sa÷lamak için jel kullanılmıútır. Kayaçların P
dalga hızı de÷erleri Çizelge 1’de verilmiútir.

2.2 Kayaçların bazı özelliklerinin belirlenmesi

Çizelge 1. Kayaçların kesme kuvveti de÷erleri ile kaya
mekani÷i deney sonuçları

Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü
laboratuvarına getirilen 24 çeúit model kayaç
örne÷inin, tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı
çekme (Brazilian) dayanımı, Schmidt sertli÷i ve P
dalga hızı de÷erleri kaya mekani÷i deneyleri
yapılarak belirlenmiútir. Blok veya düzensiz
úeklinde getirilen kaya bloklarından karot alma
makinesi ile silindirik 54 mm (NX) boyutunda her
bir kayaç biriminden 20 adet karot örnekleri
alınarak ISRM (2007) standartlarına göre deneyler
yapılmıútır.
Bu çalıúmada kayaçların tek eksenli basınç
dayanımı de÷erlerini belirlemek için 24 kayaç
örne÷ine ait her bir kayacı temsil eden 10 adet 54
mm (NX) çapında, L/D oranı 2,5-3,0 olan
silindirik karot örnekleri hazırlanmıútır. Hazırlanan
bu örnekler Selçuk Üniversitesi, Maden
Mühendisli÷i Bölümü laboratuvarında bulanan
300 ton kapasiteli hidrolik pres kullanılarak tek
eksenli basınç deneyine tabii tutulmuútur. Bu
deneyler sırasında presin yükleme hızı olarak 2
kN/sn olarak seçilmiútir (ISRM, 2007). Kayaçların
tek eksenli basınç dayanımı de÷erleri Çizelge 1’de
verilmiútir.
Bu çalıúmada kayaçların çekme dayanımı
de÷erlerini belirlemek için dolaylı çekme
(Brazilian) deney yöntemi kullanılmıútır. Her kaya
için 10 adet yaklaúık kalınlı÷ı 27-29 mm olacak
úekilde numuneler hazırlanmıútır. Brazilian
deneyleri tek eksenli basınç deneylerinin de
yapıldı÷ı hidrolik preste yapılmıútır. Hidrolik pres
yükleme hızı olarak 0,2 kN/sn olarak seçilmiútir
(ISRM, 2007). Kayaçların çekme dayanımı
de÷erleri Çizelge 1’de verilmiútir.
Bu çalıúmada kayaçların yüzey sertli÷ini
belirlemek için L tipi dijital Schmidt çekici
kullanılmıútır. Bu deneyde laboratuvara getirilen
blok veya düzensiz úekilli 24 adet kayaç örne÷i
üzerinde farklı noktalara 20 vuruú yapılmıú ve en
yüksek 10 de÷erin ortalaması alınarak kayaçların
sertlikleri Schmidt çekici ile belirlenmiútir.
Kayaçların Schmidt sertli÷i de÷erleri Çizelge 1’de
verilmiútir.

Kayaç Türleri

FC
(N)

ıc
(MPa)

ıt
(MPa)

RL

Vp
(km/s)

Traverten 1
Traverten 2
Traverten 3
Traverten 4
Traverten 5
Traverten 6
Traverten 7
Traverten 8
Traverten 9
Traverten 10
Traverten 11
Bej Mermer 1
Bej Mermer 2
Bej Mermer 3
Beyaz Mermer
Pembe Mermer
Siyah Mermer
Tüf 1
Tüf 2
Tüf 3
Tüf 4
Tüf 5
Tüf 6
Tüf 7

1118,38
1015,38
1471,19
1422,68
1508,98
1251,10
1385,63
996,22
1497,18
1328,02
1297,16
2146,90
1814,30
1991,31
1898,73
1735,35
1684,10
664,14
197,54
228,33
451,47
309,47
319,21
266,81

18,56
27,55
30,69
32,23
25,95
28,11
14,82
19,22
22,45
28,19
43,95
71,98
80,73
56,16
54,63
58,87
71,18
19,67
4,44
7,86
11,86
11,23
8,23
9,35

1,75
2,94
2,96
3,74
2,86
3,01
2,96
2,79
3,44
4,24
4,83
6,51
4,43
6,04
4,22
4,76
6,88
1,96
1,05
1,39
1,52
1,59
1,19
1,78

47,78
45,63
53,30
61,67
52,71
49,16
48,05
45,52
51,29
53,93
53,52
70,14
65,49
69,63
61,44
70,50
80,26
47,75
26,66
27,27
33,79
28,59
30,21
25,95

4,03
4,16
4,70
5,22
4,88
5,38
4,57
4,31
4,19
4,92
4,12
6,58
6,54
5,98
6,26
4,22
6,39
2,63
1,88
2,17
2,28
2,23
2,21
2,29

FC: Ort. kesme kuvveti, ıc: Tek eksenli basınç dayanımı, ıt: Dolaylı çekme
dayanımı, RL: Schmidt çekici sertli÷i, Vp: P dalga hızı

3 KAYAÇ ÖZELLøKLERø KULLANILARAK
KESME
KUVVETø
DEöERLERøNøN
øSTATøSTøKSEL YAKLAùIM øLE TAHMøN
EDøLMESø
Bu çalıúmada kayaç özellikleri kullanılarak kesme
kuvvetinin tahmin edilmesine çalıúılmıútır. Bunun
için kayaçların tek eksenli basınç dayanımı (ıc),
dolaylı çekme dayanımı (ıt), Schmidt sertli÷i (RL)
ve P dalga hızı (Vp) de÷erleri ile küçük boyutlu
kesme deneyleri sonucu elde edilen kesme kuvveti
(FC) de÷erleri SPSS 15.0 programı ile ikili ve
çoklu regresyon analizlerine tabi tutularak
istatistiksel olarak de÷erlendirilmiú ve kesme

339

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

kuvvetinin tahmini için matematiksel eúitlikler
elde edilmiútir.
Bu çalıúmada de÷iúkenler arasındaki iliúki
do÷rusal regresyon analizi ile belirlenmiútir.
Do÷rusal regresyon analizinde parametre tahmini
en küçük kareler tekni÷i kullanılarak yapılır. Basit
do÷rusal regresyon modeli birçok durum için
elveriúli olabilir ancak gerçek hayatta birçok
modelin açıklanması için iki veya daha fazla
açıklayıcı de÷iúkene gerek duyulmaktadır. Birden
çok açıklayıcı de÷iúkenli modeller çoklu regresyon
modeli olarak adlandırılmaktadır. økili regresyonda
ise biri ba÷ımlı di÷eri ise ba÷ımsız de÷iúken olmak
üzere iki de÷er kullanılarak bir tahmin modeli
oluúturulmaktadır (Kalaycı, 2005).
SPSS 15.0 programı ile ilk olarak tüm veriler
için korelasyon matrisi oluúturulmuú de÷iúkenler
arasındaki
iliúki
korelasyon
analizi
ile
belirlenmiútir
(Çiz.2).
Korelasyon
analizi
sonucunda
korelasyon
katsayılarına
göre
de÷iúkenler arasında yüksek bir iliúki oldu÷u (r
>0,70) görülmüútür. FC de÷erleri ile sırasıyla ıc,ıt,
RL ve Vp de÷erleri arasında 0,840, 0,865, 0,934 ve
0, 941 korelasyon katsayısı bulunmuútur.

Daha sonra yapılan ikili ve çoklu regresyon
analizi sonuçlarına göre 5 adet istatistiksel tahmin
modeli oluúturulmuútur. Bu modeller aúa÷ıda
Eúitlik 1, 2, 3, 4 ve 5’de verilmiútir. Bu modellerin
regresyon analizi özeti ise Çizelge 3’de verilmiútir.

FC
1

ıc
0,840
1

Vp
0,941
0,841
1

RL
0,934
0,896
0,894
1

(1)

Model 2: FC = 134,885 + 314,083.ıt

(2)

Model 3: FC = 36,904.RL – 678,461

(3)

Model 4: FC = 374,129.Vp – 425,581

(4)

Model 5: FC = 218,316.Vp + 20,856.RL +
0,721.ıt – 2,629.ıc – 724,586

(5)

Bu modellere göre kayaç özelliklerinin hepsinin
kullanılarak oluúturulan 5. Model (R2= 0,930) en
iyi model olarak belirlenmiútir. Bu modelin
anlamlılı÷ını gösteren F istatisti÷i ve bu de÷erin
anlamlılık düzeyini gösteren (Sig.) de÷eridir. Bu
sig. (p) de÷eri<0,01 oldu÷unda bu modelin anlamlı
bir model oldu÷una ulaúılır. Yani F de÷eri anlamlı
bulunduysa üzerinde çalıúılan modelin tümüyle
istatistiksel olarak anlamlı oldu÷u sonucu
çıkmaktadır. E÷er bu de÷er (Sig.) 0,05’in üzerinde
olsaydı iliúkinin anlamsız (rastlantısal) oldu÷u
yorumu yapılacaktır. Di÷er modellerde de aynı
úekilde anlamlılık de÷erinin (Sig.) 0.000 çıkması
yine bu modellerinde istatistiksel olarak anlamlı
oldu÷unu göstermektedir (Çiz.3). Model 5 ile
tahmin edilen kesme kuvveti ile küçük boyutlu
kesme deneyleri sonucu elde edilen kesme kuvveti
de÷erleri arasındaki iliúki ise ùekil 5’de
gösterilmiútir. Böylelikle hem bu dört kayaç
özelli÷inin bir arada hem de ayrı ayrı kullanılarak
oluúturulan modellerin kayaçları kesmek için
gereken kesme kuvvetini tahmin etmede
kullanılabilece÷i görülmüútür.

Çizelge 2. De÷iúkenler arasındaki korelasyon katsayısı

FC
ıc
Vp
RL
ıt

Model 1: FC = 448,544 + 22,740.ıc

ıt
0,865
0,898
0,847
0,918
1

FC: Ort. Kesme Kuvveti, ıc: Tek eksenli basınç dayanımı, ıt: Dolaylı
çekme dayanımı, RL: Schmidt çekici sertli÷i, Vp: P dalga hızı

Çizelge 3. Regresyon analizi sonucu elde edilen modellerin SPSS çıktıları

Model

De÷iúkenler

R

R2

Düzeltilmiú
R2

Std.
Hata

1
2
3
4
5

ıc
ıt
RL
Vp
ıc,ıt, RL, Vp

0,840
0,865
0,934
0,941
0,965

0,705
0,748
0,872
0,886
0,930

0,692
0,736
0,866
0,881
0,916

338,790
313,411
223,096
210,522
177,356
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Anlamlılık
(Sig.)
de÷eri
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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ùekil 5. Model 5 ile tahmin eddilen kesme kuvveti de÷erleri ile ölçülen de÷erler arasındaaki iliúki

4 SONUÇLAR ve TARTIùMA

yüksek laboratuvar koúulları gerektiren ve yüksek
kalitede kayaç örne÷ine ihtiyaç duyan bir
sistemdir. Bu nedenle uyguulayıcı mühendislerin
kolay, pratik ve kısa zamannda kesme kuvvetine
ulaúacakları ve ona göre kazzıcı makine seçiminde
do÷ru karar verecekleri ggüvenilir ve hassas
metotlara ihtiyaçları vardır. Bu
B çalıúma ile bu tür
zorluklar aúılarak daha pratiik ve ucuz bir kesme
kuvveti tahmini sunulmakk istenmiútir. Sonuç
olarak istatistiksel olarak elde edilen tahmin
modellerinin
kayaçların
kesilebilirli÷inin
belirlenmesinde önemli bir pparametre olan kesme
kuvvetinin
kayaç
özellliklerinden
tahmin
edilebilece÷i görülmüútür.

Kazı makinasının kesici kafasına mo
onte edilen
keski üzerinde rol oynayan kesme kuvvetleri
kayacın kazılabilirli÷inin belirlenmeesinde en
önemli
etkenlerdir.
Bu
nedenlee
kesme
kuvvetlerinin daha kolay, ucuz ve prattik yollarla
ve kısa zamanda tahmin edilmesi gereekmektedir.
Bu çalıúmada kesme kuvvetlerin
ni kayaç
özelliklerinden tahmin etmek için birr araútırma
yapılmıútır. Bunun için 24 çeúit kayaçç örne÷inin
tek eksenli basınç dayanımı, dolayylı çekme
dayanımı, Schmidt çekici sertli÷i ve P dalga hızı
de÷erleri ile küçük boyutlu kesme denneylerinden
ölçülen kesme kuvveti SPSS 15.0
0 istatistik
programı ile regresyon analizine tabi tuutulmuú ve
kesme kuvveti tahmin modelleri oluútu
urulmuútur.
Regresyon analizleri sonucunda 5 farklı
matematiksel eúitlik elde edilmiútir. Bu modellerin
istatistiksel olarak anlamlı oldukları regresyon
analizi sonucunda belirlenmiú ve kesm
me kuvveti
tahmininde
kullanılabilece÷i
gö
örülmüútür.
Böylelikle kesilebilirli÷i direk olarak
k etkileyen
bazı kayaç özelliklerinden kesme kuvvetinin
kesme deneylerine ihtiyaç duyulm
madan bu
eúitlikler yardımıyla bulunabilece÷i gö
örülmüútür.
Çünkü kesme deneyleri pahalı, zam
man alıcı,
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Kayaçların kırılganlık özellikleri ile kazılabilirlik parametreleri
arasındaki iliúkilerin incelenmesi
Investigation on relationships between brittleness properties and cuttability
parameters of rocks
S.Yaúar, A.O.Yılmaz, & M. Çapik
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Trabzon

ÖZET: Kırılganlık kayaçların önemli mekanik özelliklerindendir. Kırılganlık aynı zamanda kazı mekani÷i
açısından da önemli bir yer teúkil etmektedir. Kayaçlar kazı mekani÷i açısından incelendi÷inde iki tür kazı
profiline sahiptirler; kırılgan ve sünek profil. Kırılganlı÷ın kesin bir tanımı yapılmamıú olmasıyla birlikte
genellikle kayaçların mekanik özellikleri yardımıyla bulunabilmektedir. Kırılganlı÷ın mekanik dayanımlar
yardımıyla bulunabilmesi için çeúitli kırılganlık indeksleri önerilmiútir. Ayrıca kırılganlı÷ın deneysel olarak
bulunabilmesi için NTNU tarafından geliútirilen kırılganlık (S20) deneyi gibi darbe dayanımı deneyleri ortaya
atılmıútır. Bu çalıúmada 5 adet kayaç ve bir cevher örne÷ine tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı çekme
dayanımı, kırılganlık (S20), küçük boyutlu kazı ve CERCHAR aúındırıcılık indeksi deneyleri uygulanmıútır.
Küçük boyutlu kazı deneyi sırasında elde edilen kesme kuvveti (FC), normal kuvvet (FN) ve spesifik enerji
(SE) de÷erleri ile birlikte CERCHAR aúındırıcılık indeksi (CAI) de÷eri ile kırılganlık indeksleri ve kırılganlık
(S20) deneyi sonuçları karúılaútırılmıútır. Sonuç olarak tek eksenli basınç dayanımı ve dolaylı çekme
dayanımlarının çarpımı ile bulunan kırılganlık indeksi ile kazılabilirlik parametreleri arasında anlamlı
iliúkilere ulaúılmıútır. Kırılganlık (S20) deneyi ile kazılabilirlik parametreleri arasında anlamlı iliúkilere
ulaúılamamıútır.
ABSTRACT: Brittleness is one of the most crucial properties of rocks. Also brittleness has a critical point in
excavation mechanics. If rocks are investigated from the cutting mechanics’ point of view, rocks are groupped
in two types of cutting profiles. These are: brittle and ductile cutting profiles. Although there is no exact
definition of brittleness, it could be found via mechanical strenght parameters. A few index are suggested for
determination of brittleness with mechanical strength values. Furthermore some impact strength tests are
developed for assignment of brittleness like brittlenes test which is developed by NTNU. In recent study some
experiments are applied to five rock and an ore sample. These experiments are uniaxial compressive strength,
indirect tensile strength, brittleness (S20), small scale cutting test and CERCHAR abbrassivity index tests.
Cutting force (FC), normal force (FN) and spesific energy (SE) values obtained from small scale cutting rig
and CERCHAR abbrassivity index (CAI) value are compared with brittleness index and brittleness (S20) test.
As a result, Fair relationships are found between cuttability parameters and brittleness index which is found
by muliplication of compressive strength and tensile strength. However no significant relationships are found
between brittleness (S20) test and cuttability parameters.
Aynı zamanda kırılganlık kazılabilirlik parametresi
olarak da kullanılabilmektedir.
Kayaçlar kazı profili açısından incelendi÷inde
ikiye ayrılır. Bunlar, kırılgan ve sünek kazı
profilleridir. Kazı profillerine ait kuvvet-zaman
grafikleri
incelendi÷inde
úu
çıkarımlar
yapılabilmektedir: Sünek kayaçların kazısında
kuvvet belirli bir de÷ere kadar yükselmekte ve
küçük dalgalanmalarla birlikte o de÷erde sabit

l GøRøù
Kırılganlık kayaçların en önemli mekanik
parametrelerinden birisidir. Kırılganlık farklı
yükleme koúulları altındaki yenilme özellikleri ile
ilgili malzeme özelliklerindendir (Çopur vd.,
2003). Kırılganlıkla ilgili genel kural daha kırılgan
kayacın daha küçük deformasyonda kırıldı÷ıdır.
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kalmaktadır. Kırılgan kazı profilinde ise kuvvet
belirli bir de÷ere yükselip ardından düúmekte ve
tekrar yükselip düúmektedir. Bu iniú çıkıú döngüsü
kazı bitimine kadar devam etmektedir. Bu döngü
parça koparma (chipping) olayı sebebiyle
gerçekleúmektedir. ùekil 1’de sünek ve kırılgan
kazı profillerine ait örnek kuvvet zaman grafikleri
görülmektedir.

B2 =
B3 =

σc −σt
σc +σt
σ c xσ t
2

Kırılganlı÷ın kesin bir tayin yöntemi olmamakla
birlikte artan kırılganlıkla kayaçların úu özelliklere
sahip oldukları bilinmektedir (Hucka ve Das,
1974):
• Düúük uzama de÷eri
• Çatlak yenilmesi
• Küçük tanelerin oluúumu
• Basınç dayanımının çekme dayanımına
oranının yükselmesi
• Yüksek esneklik
• Yüksek içsel sürtünme açısı
• Batma sırasında çatlak oluúumu
Kırılganlık tayini genellikle ampiriktir ve
ço÷unlukla tek eksenli basınç dayanımı ve çekme
dayanımı de÷erlerinden yararlanılarak bulunur.
Literatürde karúılaúılan ba÷ıntılardan bazıları úu
úekildedir (Hucka ve Das, 1974 ve Altında÷,
2002):
B1 =

σc
σt

(1)

(3)

Burada; ıc tek eksenli basınç dayanımı, ıt
çekme
dayanımıdır.
Kırılganlı÷ın
ampirik
yöntemler dıúında deneysel olarak belirlenebilmesi
amacı ile bir takım darbe dayanım deneyleri ortaya
atılmıútır. Protodyakonov tarafından önerilen darbe
dayanım deneyi bunlardan bir tanesidir
(Protodyakonov, 1963). Bu deneyde kırılganlık úu
formül yardımı ile belirlenmektedir:
B 4 = mσ c

ùekil 1. Sünek ve kırılgan kazı profillerinin örnek
kuvvet-zaman grafikleri (Deketh, 1998).

(2)

(4)

Burada, m oluúan küçük parçaların yüzdesidir.
Di÷er bir darbe dayanım deneyi ise NTNU’da
geliútirilen kırılganlık (S20) deneyidir (Blindheim
ve Bruland, 1998). Bu deneyde 11,2 mm’nin
altındaki tanelerin yüzdesi kırılganlık miktarı
olarak belirlenmektedir.
Kırılganlık, kazılabilirlik parametresi olarak
kullanılmaktadır.
Kaya
kazılabilirli÷inin
laboratuvarda tayini için birtakım deney setleri
imal edilmiútir. Bunlar tam boyutlu kazı seti ve
küçük boyutlu kazı setidir.
Tam boyutlu kazı deneyinde gerçek keskiler ve
büyük kaya parçaları ( 70 cm x 50 cm x 50 cm )
kullanılabilmektedir. Kazı makinelerinde keski
kuvvetlerinin bulunmasında en kesin yöntem tam
boyutlu kazı deneyinde kesme yapmaktır. Bu kazı
setinde farklı tipte keskilerde kullanılabilmektedir.
Keskilere gelen kesme kuvveti, normal kuvvet ve
yanal kuvvet dinamometre vasıtasıyla ölçülerek
bilgisayara gönderilmektedir (Feriduno÷lu ve
Bilgin, 2010). ùekil 2’de tam boyutlu kazı setinin
úematik görünümü görülmektedir.

ùekil 2. Tam boyutlu kazı setinin úematik
görünümü
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Küçük boyutlu kazı seti bir kayacın
kazılabilirlik tayininin do÷rudan yapılabilmesi için
geliútirilmiútir. Deney, Uluslararası Kaya Mekani÷i
Derne÷i (ISRM) tarafından standart deney yöntemi
olarak önerilmiútir Deneyde 76 mm veya daha
küçük çaplı karot numuneleri veya 20 cm x 10 cm
x
10
cm
boyutlarında
blok
numune
kesilebilmektedir. ùekil 3’te, østanbul Teknik
Üniversitesi Kazı Teknolojileri ve Maden
Makineleri Laboratuvarı’nda bulunan küçük
boyutlu kazı seti görülmektedir.

Genel bir görüú olarak kırılganlık mekanize kazı
ile iliúkilendirilmiútir (Çopur vd., 2003). Birçok
araútırmacı mekanize kazı ile kırılganlık arasındaki
iliúkileri incelemeye çalıúmıútır. Evans ve
Pomeroy’a göre keskinin darbe enerjisi
kırılganlıkla ters orantılıdır (Evans ve Pomeroy,
1966). Bir araútırmacı 3 farklı kömür numunesi
üzerinde yaptı÷ı yerinde kazılabilirlik deneyleri
sonucunda spesifik enerjinin kırılganlıkla do÷ru
orantılı olarak arttı÷ını göstermiútir (Singh, 1987).
Altında÷, farklı çalıúmalardan elde etti÷i ham
verileri inceleyerek yayınladı÷ı çalıúmasında, tek
eksenli basınç dayanımı ve çekme dayanımının
çarpımı ile elde edilen kırılganlık indeksinin
artması ile spesifik enerjinin arttı÷ını tespit etmiútir
(Altında÷, 2003). NTNU’daki bir grup bilim adamı
kırılganlık (S20) deneyini tünel açma makinelerinin
performans
tahmininde
kullanmıúlardır
(Trondheim, 1994). Di÷er araútırmacı (1) ve (2)
no’lu ba÷ıntılarda verilen kırılganlık indeksleri ile
tünel açma makinelerinin ve sondaj makinelerinin
performansları
arasında
anlamlı
iliúkilere
ulaúmıútır (Kahraman, 2002). Bir araútırmacı
yaptı÷ı çalıúmada (3) no’lu ba÷ıntıda verilen
kırılganlık indeksi ile sondaj makinelerinin
performansları arasında korelasyon elde etmiútir
(Altında÷, 2002). Çopur vd., batma deneylerinden
elde edilen kırılganlık indeksi ile kazı verimlili÷i
arasında anlamlı iliúkiler elde etmiúlerdir (Çopur
vd., 2003). Bir grup araútırmacı tayin ettikleri kaya
kütlesi kırılganlık indeksi ile kömür iúletmesinde
çalıúan kollu galeri açma makinesinin anlık kazı
hızının arttı÷ını, keski tüketim miktarının
azaldı÷ını göstermiúlerdir. Daha önce yapılan
çalıúmalardan da görülebilece÷i gibi kırılganlı÷ın
kazı ve delgi performansları üzerine etkileri
konusunda çeliúkili sonuçlar ortaya çıkmaktadır.



ùekil 3. Küçük boyutlu kazı seti
Numune sabitlendikten sonra kesme açısı -5o,
temizleme açısı 5o ve geniúli÷i 12,7 mm olan kama
uçlu keski ile 5mm kesme derinli÷inde kazı
yapılmaktadır (McFeat-Smith ve Fowell, 1977’den
alıntılayan, Bilgin ve Shahriar, 1988). Kesme
sırasında oluúan kuvvetler gerilimölçer ile
donatılmıú dinamometre ile bilgisayara kayıt edilir.
Mekanize kazı keskilerin kayacı parçalaması
esasına dayanmaktadır (Bilgin, 1989). Farklı keski
türleri ile kazıdaki yenilme türleri ile ilgili farklı
teorik açıklamalar bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları, çekme çatla÷ı, elastisite teorisi ve
plastisite teorisidir. Tüm durumlarda benzer
mekanizmalar bulunmaktadır: Keski kayacın içine
battı÷ında yüksek basınç gerilmelerine ba÷lı olarak
ezilmiú bir bölge oluúmaktadır ve çekme
gerilmeleri dairesel dalgalar halinde ezilmiú
bölgenin etrafında yayılmaktadır (Özdemir, 1995).
E÷er kayaç kırılgan ise gerilme dalgaları çekme
çatlaklarını oluúturmaktadır. Sünek yenilme
profilinde kesme, çekme çatlaklarının yerini
almaktadır. Gerçekte, mekanik kırılma iúlemi,
çekme ve kesme yenilmesi türlerinin her ikisini de
farklı derecelerde içinde barındırmaktadır (Çopur
vd., 2001).

Bu çalıúmada, literatürde daha önce karúılaúılan
üç farklı kırılganlık indeksi ve kırılganlık deneyi
sonuçları küçük boyutlu kesme deneyinden elde
edilen kesme kuvveti, normal kuvvet ve spesifik
enerji de÷erleri ve Cerchar aúındırıcılık indeksi
de÷eri ile karúılaútırılarak daha önce elde edilen
farklı sonuçların hangisiyle örtüútü÷ü incelenmeye
çalıúılmıútır.
2 DENEYSEL ÇALIùMALAR
Deneysel çalıúmada kullanılan örnekler Do÷u
Karadeniz Bölgesi’nin çeúitli illerinden temin
edilmiútir. Çalıúma süresince 5 farklı kayaç ve 1
cevher
numunesi
kullanılmıútır.
Kayaç
örneklerinin adları ve temin edildikleri yerler
Çizelge 1’de gösterilmiútir. Numune temininin
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ardından karot alma, tek eksenli basınç dayanımı,
dolaylı çekme dayanımı, küçük boyutlu kesme
deneyi ve CERCHAR aúındırıcılık deneyi
gerçekleútirilmiútir.
Çizelge 1. Kayaç
alındıkları yerler
Numune Adı
Kireçtaúı I
Bazalt
Kumtaúı
Kireçtaúı II
Tüf
Bakır

numunelerinin

adları

ve

Alındı÷ı Yer
Gümüúhane
Gümüúhane
Gümüúhane
Trabzon
Bayburt
Trabzon

2.1 Tek eksenli basınç dayanımı deneyi
Tek eksenli basınç dayanımı deneyleri 54 mm çapa
sahip
karot
numuneleri
üzerinde
gerçekleútirilmiútir. Boy/çap oranı, 2/1 olacak
úekilde karot numuneleri kesilerek düzeltilmiútir.
Yükleme hızı 1kN/sn olarak sabitlenmiútir.

Laboratuvarı’nda
gerçekleútirilmiútir.
úartları úu úekilde belirlenmiútir:
Kesme derinli÷i
Kesme açısı
Temizleme açısı
Keski geniúli÷i
Keski ucu

Deney

: 5 mm,
: -5o,
: 5o,
: 12,7 mm,
: Tungsten karbid,
% 10 kobalt.

Deney, 54 mm’lik karot örnekleri üzerinde
gerçekleútirilmiútir. Karot örnekleri numune
kutusuna yerleútirilmiú ve deney baúlatılmıútır.
Ardından kazı sırasında keskiye gelen üç boyuttaki
kuvvetler dinamometre vasıtasıyla elektrik yüküne
dönüútürülmüútür. Arabirimler sayesinde elektrik
yüküne çevrilen kuvvet kgf cinsinden bilgisayara
saniyede 2000 veri hızıyla kaydedilmiútir. ùekil
4’te Kireçtaúı II numunesinin kazısı sırasında
oluúan kuvvetlerin kaydedilmesiyle oluúan kuvvetzaman grafi÷i görülmektedir. Bu çalıúmada
yalnızca kesme kuvveti ve normal kuvvete yer
verilmiútir, yanal kuvvet ihmal edilmiútir.

2.2 Dolaylı çekme dayanımı deneyi
Dolaylı çekme dayanımı deneyleri 54 mm’lik karot
numunelerine uygulanmıútır. Numunelerin boy/çap
oranı, 1/2 olarak alınmıútır ve deney sırasındaki
yükleme hızı 0,2 kN/sn olarak sabitlenmiútir.
2.3 Kırılganlık (S20) deneyi
Kırılganlık deneyi (S20), darbe sonucu kayacın
kırılmaya karúı gösterdi÷i direncin dolaylı
ölçülmesini belirleyen bir deney yöntemidir
(Yaralı ve Kahraman, 2011). Öncelikle kırıcıda
kırılan numune 16 mm ile 11,2 mm elek arasında
sınıflandırılır. 16 mm üstü malzeme yo÷unluk
tayini için kullanılır. 16 mm ile 11,2 mm arasında
kalan malzemeden 2,65 g/cm3 eúde÷er yo÷unluk
için 500 g örnek hazırlanır. Örnek, numune
kutusuna yerleútirilir. 14 kg a÷ırlı÷ındaki tokmak
20 kez kutunun üzerine düúürülür. Ardından
kutudan çıkarılan numune 11,2 mm elekten elenir
ve elek altı malzeme hassas terazide tartılır. Elek
altındaki malzeme ilk a÷ırlı÷a bölünerek
kırılganlık de÷eri bulunur.
2.4 Küçük boyutlu kesme deneyi
Küçük boyutlu kesme deneyi østanbul Teknik
Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü Kazı
Teknolojileri
ve
Maden
Makinaları

ùekil 4. Kireçtaúı II numunesinin kuvvet-zaman
grafi÷i
2.5 CERCHAR aúındırıcılık deneyi
CERCHAR aúındırıcılık deneyinde 90o uç açılı,
2000 kg/cm2 çekme dayanımına sahip HRC
(Rockwell) sertli÷i 55 olan uçlar kullanılmaktadır.
Deney aletine yerleútirilen ucun altına örnek
yerleútirilir. 70 N yük altında örne÷in üzerine
oturtulan uç 1 cm çekilir. Kullanılan uç mikroskop
altında incelenmek üzere kodlanarak kaldırılır. Her
uç tek sefer kullanılmıútır. Deney karot kesme
testeresi ile düzeltilmiú yüzeylere uygulanmıútır.
Her örnek üzerinde 3 deney yapılmıútır. Deneyin
ikinci aúamasında uçlar Leica marka mikroskop
altında 40x büyütme altında incelenmiútir. Yatık
olarak mikroskop altına konulan uçlardan birbirine
90o olacak úekilde ölçüm alınmıútır. Uçtaki her
1/10 mm’lik körelme 1 CERCHAR’a (CAI) eúit
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olmaktadır. Bilgisayardan alınan iki görüntü ve
ucun deneyden önceki orijinal hali ùekil 5’te
verilmiútir.

Çizelge 3. Küçük boyutlu kesme deneyi ve Cerchar
aúındırıcılık indeksi deneylerinin sonuçları
Numune
Adı

FC/d,
kgf/mm

Kireçtaúı I
Bazalt
Kumtaúı
Kireçtaúı II
Tüf
Bakır

76,53
93,92
45,61
33,80
31,90
140,31

Orijinal uç





ùekil 5. Bakır
görülmektedir

örne÷inde

kullanılan

uç

FN/d,
kgf/m
m
238,31
310,62
82,35
17,11
20,49
469,7

SE,
MJ/m3

CAI

37,28
42,85
28,56
17,35
18,03
70,57

1,03
0,94
0,70
0,47
2,69
0,55

Çizelge 4. Mekanik deneyinin sonuçları
3 BULGULAR

Numune
Adı

Kırılganlık indeksleri B1, B2 ve B3 ile kırılganlık
(S20) deneyi sonuçları bu çalıúmada kazılabilirlik
parametreleri olarak tanımlanan kesme kuvveti,
normal kuvvet, spesifik enerji ve Cerchar
aúındırıcılık deneyi sonuçları ile karúılaútırılmıútır.
Parametreler arasındaki iliúkilerin varlı÷ı belirli bir
metodolojiye uyarak ortaya konulmuútur. Bu
yöntemde parametreler arasındaki korelasyon
katsayısı göz önüne alınmıútır. Parametreler
arasındaki iliúkiler Çizelge 2’ye göre incelenerek
korelasyon katsayısı 0,5’ten büyük olan
parametrelerin arasında iliúki oldu÷u öne
sürülmüútür.

Kireçtaúı I
Bazalt
Kumtaúı
Kireçtaúı II
Tüf
Bakır

r

88,51
120,07
62,83
50,88
63,71
108,97

ıt,
MPa
10,44
10,21
5,31
3,66
8,73
11,8

S20,
%
49,02
36,07
44,35
61,19
51,73
49,21

Çizelge 5. 3 farklı kırılganlık indeksi
Numune
Adı
Kireçtaúı I
Bazalt
Kumtaúı
Kireçtaúı II
Tüf
Bakır

Çizelge 2. Korelasyon katsayısına göre iliúkinin
kuvveti (Kalaycı, 2010).

0,00-0,25
0,26-0,49
0,50-0,69
0,70-0,89
0,90-1,00

ıc,
MPa

øliúki kuvveti
Çok zayıf
Zayıf
Orta
Yüksek
Çok yüksek

B1

B2

B3

8,48
11,76
11,83
13,90
7,32
9,23

0,79
0,84
0,84
0,87
0,76
0,80

462,02
612,96
166,81
93,11
278,97
642,92

Burada; normalize edilmiú kesme kuvveti
(FC/d), normalize edilmiú normal kuvvet (FN/d),
spesifik enerji (SE), Cerchar aúındırıcılık indeksi
(CAI), tek eksenli basınç dayanımı (ıc), dolaylı
çekme dayanımı (ıt), kırılganlık (S20), B1, B2 ve B3
kırılganlık indeksleridir.

Kesme deneyleri gerçekleútirilirken teknik
zorunluluklardan
dolayı
farklı
kesme
derinliklerinde
deneyler
gerçekleútirilmiútir.
Kesme kuvveti (FC) ve normal kuvvet (FN)
derinli÷e ba÷lı olarak lineer olarak artmaktadır
(Roxborough ve Rispin, 1973, Roxborough ve
Pedroncelli, 1982, Bilgin, 1977 , Roxborough,
1985 ve Bilgin vd., 2006). Bundan dolayı kesme
kuvveti (FC) ve normal kuvvet (FN) derinli÷e (d)
bölünerek normalize edilmiútir.

Çizelge 6. Korelasyon katsayıları matrisi

FC/d
FN/d
SE
CAI
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B1

B2

B3

S20

-0,20
-0,22
-0,22
-0,29

-0,08
-0,09
0,09
-0,19

0,90
0,93
0,85
0,73

-0,41
-0,47
-0,39
-0,15
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S20

B1

B2

B3

-0,09

-0,02

-0,60

ùekil 8. Spesifik enerjinin kırılganlık indeksi ile
de÷iúimi
Cerchar Aúındırıcılık
øndeksi, CAI

Çizelge 7. Korelasyon katsayıları matrisi



Kesme Kuvveti, FC/d,
kgf/mm

Çizelge 6 ve 7’ye göre, kazılabilirlik
parametreleri ile kırılganlık indeksleri ve deneyi
arasındaki iliúkiler incelenmiútir. Yalnızca
korelasyon katsayısı 0,50’den büyük olan
iliúkilerin grafikleri oluúturulmuútur.
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ùekil 9. CERCHAR aúındırıcılık
kırılganlık indeksi ile de÷iúimi
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ùekil 6. Kesme kuvvetinin kırılganlık indeksi ile
de÷iúimi
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ùekil 10. Kırılganlık de÷erinin kırılganlık indeksi
ile de÷iúimi
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ùekil 7. Normal kuvvetin kırılganlık indeksi ile
de÷iúimi

Spesifik Enerji, SE,
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ùekil 6-10’daki grafikler ve korelasyon
katsayıları matrisleri incelendi÷inde úu çıkarımlar
yapılabilmektedir.
Daha
önce
literatürde
karúılaúılan kırılganlık indeksleri ile kazılabilirlik
parametreleri karúılaútırıldı÷ında, B1 ve B2
kırılganlık indekslerinin bu veri grubu için
kazılabilirlik parametreleri üzerinde herhangi bir
etkisine rastlanmamıútır. Ancak Altında÷ (2000)
tarafından önerilen gevreklik (B3) indeksinin
kazılabilirlik parametreleri üzerinde kuvvetli
etkileri oldu÷u görülmektedir. B3 indeksi ile kesme
kuvveti ve normal kuvvet arasında çok kuvvetli bir
iliúkiye ulaúılmıútır. Ayrıca B3 indeksi ile spesifik
enerji ve Cerchar aúındırıcılık indeksi arasında
kuvvetli iliúkiler elde edilmiútir. Kırılganlı÷ın kazı
verimlili÷i üzerindeki etkileri konusunda çeliúkili
bulgular olmasına ra÷men bu çalıúmadaki sonuçlar
Altında÷ (2003)’ün elde etti÷i sonuçlar ile
örtüúmektedir.
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Bu sonuçlara ek olarak kırılganlık (S20) deneyi
ile kazılabilirlik parametreleri arasında zayıf
iliúkilere ulaúılmıútır. Ayrıca kırılganlık indeksi B3
ile kırılganlık (S20) de÷eri arasında orta kuvvette
ters orantılı bir iliúki elde edilmiútir.

5 SONUÇLAR
Kırılganlık kaya ve kazı mekani÷i açısından
önemli bir yer teúkil etmektedir. Ancak
kırılganlı÷ın kazı mekani÷indeki yeri henüz tam
belirlenebilmiú de÷ildir. Bu çalıúmada daha önce
literatürde karúılaúılmıú olan kırılganlık indeksleri
ile küçük boyutlu kesme deneyinden elde edilen
parametreler karúılaútırılmıútır. Bu incelemelerin
Altında÷ (2000) tarafından önerilen sonucunda tek
eksenli basınç dayanımı ile dolaylı çekme
dayanımının çarpımı ile tanımlanan kırılganlık
indeksi (B3) ile kesme kuvveti (FC), normal kuvvet
(FN), spesifik enerji (SE) ve Cerchar aúındırıcılık
indeksi (CAI) de÷erleri arasında kuvvetli ve çok
kuvvetli iliúkilere ulaúılmıútır. Bu sonuçlar
literatürde karúılaúılan bazı sonuçlar ile
örtüúmektedir. Ayrıca kırılganlık (S20) deneyi ile
kırılganlık indeksi (B3) arasında ters orantılı orta
kuvvette bir iliúki elde edilmiútir. Kırılganlık
deneyi (S20) ile di÷er kırılganlık indeksleri arasında
herhangi bir iliúki elde edilememiútir. Ayrıca
kırılganlık (S20) deneyi ile kazılabilirlik
parametreleri arasında zayıf iliúkilere ulaúılmıútır.
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Tektelli blok kesme makinesiyle hakiki mermer kesimi için kesilebilirlik
aba÷ının geliútirilmesi
Development of cuttability chart for a real marble cutting with monowire cutting
machine
E. Yılmazkaya & Y. Özçelik
H.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Ankara, TURKEY

ÖZET: Tektelli (monotelli) blok kesme makineleri do÷al taú bloklarının sayalanması iúleminde ve bloklardan
levha kesme iúlemlerinde kullanılabilen makinelerdir. Kesim iúleminin yapıldı÷ı tesislerde mümkün olan en
düúük maliyetle ve istenen kalitede ürünün üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalıúmanın amacı, tektelli blok
kesme makinesi ile kesimler yaparak, elmas telli kesme yönteminde birim enerji ve birim aúınmaya ba÷lı
olarak Afyon Beyaz hakiki mermer numunesi için kesilebilirlik aba÷ının geliútirilmesidir. Bu amaca ulaúmak
için Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü’nde geliútirilen bilgisayar kontrollü, tam otomatik,
üç boyutlu kesim yapabilen tektelli kesme makinesi kullanılmıútır. Laboratuvara getirilen hakiki mermer
blo÷u üzerinde farklı tel dönüú hızlarında (çevresel hız) ve farklı tel iniú hızlarında (kesim hızı) kesimler
gerçekleútirilmiútir. Elde edilen sonuçlar kullanılarak Design Expert 7.1 programı ile Afyon Beyaz hakiki
mermer numunesi için elmas boncuklardaki birim aúınmayı ve kesimde harcanan birim enerjiyi göz önüne
alan kesilebilirlik aba÷ı geliútirilmiútir.
ABSTRACT: Monowire block cutting machines can be used for natural stone block squaring operations and
slab cutting operations from natural stone blocks. The plants where the cutting operations are performed
demand high product quality with minimum operational costs. The purpose of this study is to develop
cuttability chart for Afyon White real marble sample based on unit wear and unit energy in monowire cutting
system and also perform cutting optimization. For this purpose, the full automatically servo controlled
monowire cutting system which can cut blocks in three dimensions were developed in Hacettepe University
Mining Engineering Department. Cutting experiments were performed at different wire rotation speed
(peripheral speed) and wire downward movement speed (cutting speed) on the real marble block which is
transported to the laboratory. A cuttability abacus in monowire cutting system taking into consideration the
unit energy consumption during cutting operation and unit wear on diamond beads was developed with
Design Expert 7.1 software for Afyon White real marble sample by using the results obtained.
ülkemizde hem de dünyada süs eúyası, döúeme ve
kaplama malzemesi, inúaat sektörü gibi farklı
alanlarda önceli÷ini sürdürmektedir.

l GøRøù
Do÷al taúlar tarihleri boyunca yapıların tamamında
ya da bu yapıların süslenmesinde kullanılmıútır.
ønsano÷lu taúa el eme÷i göz nuru ile ruh verirken,
gerek temel iúlerde gerekse süslemede çevre ile
uyumluluk içinde ve do÷ada yaúama katkıda
bulunacak tarzda boyutlandırma ve úekillendirme
yaptı÷ını
da
görebilmekteyiz.
Geçmiúten
günümüze kadar gelen çeúmelerde, tapınaklarda ve
di÷er mimari yapılarda bu tarz mimari unsurlara
sıkça rastlamak mümkündür (Kulaksız, 1999).
Tarih boyunca insanlar tarafından yaygın olarak
kullanılan do÷al taúlar, günümüzde de hem

Tüketimi son derece yaygın olan do÷al taúın
hayatımıza giriúi, mermer ocaklarından blok
halinde
mermer
kesimi
yapılmasıyla
baúlamaktadır. Mermer yatırımının esası ve birinci
aúamasını ocak iúletmesi oluúturmaktadır (Polat,
2002).
Do÷al taú ocaklarında blok üretiminden nihai ürüne
kadar olan birçok aúamada kullanılan vazgeçilmez
ekipmanlardan bir tanesi de elmas telli kesme
makinesidir. Elmas telli kesme yöntemi, do÷al taú
ocaklarının % 90’ından fazlasında yaygın olarak
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kullanılmaktadır. Yöntem, kullanıcıların talepleri
do÷rultusunda geçmiúten günümüze kadar sürekli
geliúim göstermiútir. Elmas telli kesme
makinelerinin
ocaklarda
kullanımının
yaygınlaúması, do÷al taú madencili÷inde yeni bir
dönem açmıútır (Yılmazkaya, 2007).
Do÷al taú oca÷ından üretimi gerçekleútirilen büyük
ebatlardaki veya düzensiz boyutlardaki blokların
ticari boyutlara indirgenmesi veya düzensiz
boyutlu blokların küp veya dikdörtgen prizması
úeklinde düzenlenmesine blok boyutlandırma
(sayalama) adı verilir. Mermer ve kireçtaúı üretimi
yapılan ocaklarda alınan blokların sayalanması
iúleminde çeúitli makineler kullanılmaktadır
(Kulaksız, 1999). Bu makinelerden bir tanesi de
monotelli (tektelli) kesme makinesidir (ùekil 1).
Tektelli blok kesme makineleri do÷al taú
bloklarının sayalanması iúleminde ve bloklardan
levha kesme iúlemlerinde kullanılabilen önemli
makinelerdir. Üzerinde bulunan iki adet kasnaktan
bir tanesi teli döndürmeye yararken, di÷eri ise telin
gerilmesini sa÷lar. Tele döndürme hareketi
verildikten sonra kasnakların ba÷lı oldu÷u sistem
aúa÷ı do÷ru inerek kesimi gerçekleútirir.

ùekil 1. Do÷al taú iúletmecili÷inde kullanılan
tektelli kesme makineleri (monoteller) (Pellegrini
Meccanica, 2013)
Kesim iúleminin yapıldı÷ı tesislerde mümkün
olan en düúük maliyetle ve istenen kalitede ürünün
üretilmesi
amaçlanmaktadır.
Tektelli
blok
kesiminde kesim ekonomisini etkileyen en önemli
performans parametreleri,
kesim sırasında
harcanan enerji ve kesimi gerçekleútiren elmas
boncuklarda kesim sırasında meydana gelen
aúınmalardır. Kesim sırasında meydana gelen
yüksek aúınmalar sonucunda kesim verimlili÷i
düúmekte ve bu da tel ömrünün kısalmasına sebep
olmaktadır (Yılmazkaya, 2007). Bu nedenle,
tektelli
kesim
makinelerinde
kesme
performanslarının kesilen kayaç özelliklerine ve
çalıúma parametrelerine ba÷lı olarak ayrıntılı bir

biçimde incelenmesi gerekmektedir. Böyle bir
çalıúmada ancak bilgisayar kontrollü hassas bir
makine ile mümkündür.
Bu çalıúmanın amacı tektelli kesmede kesme
performansı parametreleri olan birim aúınma ve
birim enerji de÷erleri temel alınarak Afyon Beyaz
ticari isimli do÷al taú için kesilebilirlik aba÷ının
oluúturulması ve kesim optimizasyonlarının
gerçekleútirilmesidir. Bu amaca ulaúmak için,
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli÷i
Bölümü’nde geliútirilmiú olan bilgisayar kontrollü,
tam otomatik ve üç boyutlu kesim yapabilen
tektelli kesme makinesi ile kesme deneyleri
gerçekleútirilmiútir. Kesimler sonucunda elde
edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda
kesim abakları oluúturulmuú ve birim aúınma ve
birim enerjiye göre optimum kesim noktası
belirlenmiútir. Do÷al taú sektöründe böyle bir
optimizasyon çalıúmasının eksikli÷i, iúletmelerde
kesilen kayaçlara uygun parametrelerde kesimlerin
yapılmamasına neden olmaktadır. Bu optimizasyon
çalıúmasıyla, kesilecek kayaca uygun kesim
parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiútir.

2 ÇALIùMA METODOLOJøSø
Bu çalıúmada Afyon Beyaz ticari isimli hakiki
mermerin bilgisayar kontrollü tektelli kesme
sistemiyle kesiminde oluúan birim aúınma ve birim
enerji de÷erleri temel alınarak kesilebilirlik
abaklarının geliútirilmesi ve kesim optimizasyonu
yapılmıútır. Bu amaçla, do÷al taúın, tektelli kesme
makinesiyle farklı çevresel hız ve farklı kesme
hızlarında kesimleri gerçekleútirilmiútir. Yapılan
kesimlerde elmas boncuklarda meydana gelen
aúınmalar ve kesim sırasında tüketilen enerji
de÷erleri baz alınarak Afyon Beyaz ticari isimli
do÷al taú için kesim abakları oluúturulmuútur.
Çalıúmada takip edilen yöntem ùekil 2’de
verilmiútir.

2.1 Tektelli Blok Kesme Makinesinin Tanıtımı
Tektelli blok kesme makineleri do÷al taú
bloklarının sayalanması iúleminde ve bloklardan
levha kesme iúlemlerinde kullanılabilmektedir.
Makinede kesme iúlemi elmas tel kullanılarak
gerçekleútirilmektedir.
Elmas
telli
kesme
yönteminin kullanıldı÷ı bir yerde elmas telin
verimli bir biçimde kullanımı düúük miktarda
elmas tel aúınmasını, telin daha uzun ömürlü
olmasını ve yüksek kesim hızlarıyla kesim
yapılabilmesini sa÷lamaktadır ve bu da iúletme
maliyetlerini düúürmektedir.
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ùekil 2. Çalıúmada takip edilen yöntem
Elmas telli kesme yöntemi kullanılarak yapılan
kesim iúlemlerinde birçok de÷iúken parametre
bulunmaktadır. Yatırım maliyetleri oldukça yüksek
olan tektelli kesme makinalarının kesme
sistemlerinin ayrıntılı bir biçimde incelenip
anlaúılması, verimli bir úekilde kullanılabilmelerini
sa÷layacak ve do÷al taú iúleme tesislerinin
verimliliklerini artırıp üretim maliyetlerini
düúürecektir. Bu nedenle, tektelli kesme makinesi
tasarımı yapılırken endüstride kullanılan tektelli
kesme makinelerinden farklı olarak, kesimde
önemli rol oynayan bazı parametrelerin
izlenebilmesi amacıyla çeúitli sensörler ve ölçüm
cihazlarıyla donatılmıútır (Yılmazkaya, 2013).
Tasarımı yapılan ve imal ettirilen bilgisayar
kontrollü tam otomatik tektelli blok kesim
makinesinin görünümü ùekil 3’te verilmiútir.

Makineyle, 1,2 m yüksekli÷indeki ve 1,2 m
geniúli÷indeki bloklar kesilebilmektedir.

ùekil 3. Tektelli blok kesme makinesinin genel
görünümü
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Çalıúmada kullanılan tektelli blok
makinesi dört ana birimden oluúmaktadır:
¾ Mekanik birim
¾ Hidrolik birim
¾ Elektrik ve elektronik birim
¾ Otomasyon birimi

kesim

Mekanik birim: Makinanın mekanik olarak düúey
düzlemde tel hareketini sa÷layan yukarı-aúa÷ı
köprü hareketi ve yatay düzlemde kesim hizasını
ayarlayan sa÷a-sola vagon hareketi bulunmaktadır.
Kesme iúlemi, köprünün aúa÷ı do÷ru hareketiyle
sa÷lanmaktadır. Mekanik birim, motorlar-diúli
kutuları ve vidalı millerden oluúmaktadır.
Hidrolik birim: Makinede, elmas telin gerginli÷ini
sa÷lama ve tablayı ekseni etrafında döndürmek
amaçlarıyla hidrolik sistemler kullanılmaktadır.
Hidrolik birim; kesim tablası (vagonu) ve tel
germe sisteminden oluúmaktadır.
Elektrik ve elektronik birim: Makine, kesimler
sırasında uygulanmak istenen kesim koúullarının
düzgün úekilde makineye iletilmesi ve kesim
sırasında belirlenmesi istenen parametrelerin do÷ru
ve hassas úekilde ölçülmesine uygun elektrik ve
elektronik donanımda üretilmiútir. Tektelli blok
kesim makinesinin elektrik ve elektronik
tasarımında úu ekipmanlar kullanılmıútır; Yük
hücreleri, Titreúim ölçerler, Debi ölçer,
Sonlandırma úalterleri ve Kontrol paneli.
Otomasyon birimi: Tektelli blok kesim
makinesinin bilgisayar üzerinden otomatik olarak
kontrol edilebilmesine olanak sa÷layan bir
otomasyon birimi mevcuttur.

2.2 Deneylerde Kullanılan Kayacın Özellikleri
Çalıúmanın ilk aúamasında, tektelli kesme sistemi
ile yapılacak kesim deneylerinde kullanılacak
kenar uzunlukları en az 1 m x 1 m x 1 m (en az 1
m3) boyutundaki Afyon Beyaz blokları
laboratuvara getirilmiútir. Daha sonra, nakliyesi
gerçekleútirilen do÷al taúın fiziksel ve mekanik
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kayaçtan
numune alınmıú ve Hacettepe Üniversitesi Maden
Mühendisli÷i
Bölümü
Kaya
Mekani÷i
Laboratuvarında TS 699 ve ISRM standartlarına
uygun olarak kayacın fiziko-mekanik özellikleri
belirlenmiútir. Belirlenen fiziko-mekanik özellikler
Çizelge 1’de verilmiútir.

Çizelge 1. Çalıúmada kullanılan numunenin bazı
fiziko-mekanik özellikleri
Numune Adı

Afyon Beyaz

Birim Hacim A÷ırlık (g/cm3)

2,70

A÷ırlıkça Su Emme (%)

0,05

Görünür Gözeneklilik (%)

0,15

Shore Sertli÷i Indeksi
Tek Eksenli Basma Dayanımı
(MPa)
Dolaylı Çekme Dayanımı (MPa)

49
51,45
6,22

E÷ilme Dayanımı (MPa)

12,93

Darbe Dayanımı (MPa)

3,0

Böhme Yüzey Aúınma Dayanımı
(cm3/50cm2)

37,09

Kesim deneyleri öncesinde, ilk olarak kesimlerin
gerçekleútirilece÷i parametrelerin de÷erlerinin
belirlenmesi iúlemi yapılmıútır. Bu aúamada,
literatürde daha önce tektelli kesme makineleriyle
yapılmıú olan çalıúmalarda kullanılmıú çevresel hız
ve kesme hızı de÷erleri, endüstride kullanılan
makinelerdeki hız de÷erleri ve geliútirilen
makinenin sınırları göz önünde bulundurulmuú ve
deneme kesimleri buna uygun parametrelerde
yapılmıútır. Deneme kesimleri yapıldıktan sonra
kesimlerde belirlenen telin gösterdi÷i tepkisel
kuvvet de÷erleri, teldeki titreúim miktarları ve
kesim performans parametreleri olan birim aúınma
ve birim enerji de÷erleri göz önünde tutularak
çalıúmada kullanılacak kesim parametreleri
belirlenmiútir. Tüm bu incelemeler sonucunda,
çalıúmada tel dönüú hızı olarak 25-35 m/s aralı÷ı,
kesme hızı olarak ise 10-20 mm/dk aralı÷ı
seçilmiútir. Bu çalıúmada kullanılan çalıúma
parametreleri ùekil 4’te verilmiútir.

ùekil 4. Kesimlerin gerçekleútirildi÷i çevresel hız
ve kesme hızı de÷erleri
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Daha sonra, Hacettepe Üniversitesi Maden
Mühendisli÷i Bölümü Mermer Teknolojileri
Laboratuvarı’nda
kurulumu
gerçekleútirilen
bilgisayar kontrollü tektelli kesim sistemi
kullanılarak belirlenen kesim parametrelerinde
kesim deneyleri gerçekleútirilmiútir. Özçelik ve
Yılmazkaya (2010), elmas boncuklar üzerinde
yaptıkları çalıúmada elmas boncu÷un ömrü
boyunca performansının 3 farklı davranıú
gösterdi÷ini belirlemiúlerdir. Çalıúmada boncuk
çapının 10600 mm de÷erinin altına düútü÷ünde
elmas boncu÷un farklı davranıú göstermeye
baúladı÷ını ve kesme performansının düútü÷ünü
belirlemiúlerdir. Bu nedenle bu çalıúmada da elmas
telde ölçümü yapılan boncukların çapları 10600
mm de÷erinin altına düútü÷ünde elmas tel aynı
özellikteki yeni bir elmas tel ile de÷iútirilmiú ve
kesimlere sürekli olarak yeni tel ile devam
edilmiútir.

istatistiksel bilgiler ise sırasıyla Çizelge 3 ve
Çizelge 4’te verilmiútir.
Çizelge 2. Çalıúmada kullanılan
tasarım özellikleri

istatistiksel

Çalıúma Tipi

Faktöriyel

Baúlangıç Tasarım

En Uygun Tasarım, Nokta De÷iúimli

Tasarım Modeli

2 Faktöriyel (2FI)

Deney Sayısı

30

Çizelge 3. Faktörlere ait tanımlayıcı istatistiki
bilgiler
Faktör

A

B

Çevresel Hız

Kesme Hızı

m/s

mm/dk

Tipi

Sayısal

Sayısal

Min.

25,00

10,00

Maks.

35,00

20,00

Ortalama

30,13

15,00

Std. Sapma

3,57

3,42

Adı
Birimi

2.3 østatistiksel De÷erlendirmeler
Bu çalıúma kapsamında verilerin analizi ve Afyon
Beyaz mermer numunesi için tel dönüú hızı ve tel
iniú hızının optimum noktalarını belirlemek
amacıyla özel bir istatistiksel analiz programı olan
Design Expert 7.1 kullanılmıútır.
Design Expert 7.1, deneysel optimizasyon
iúlemleri için geliútirilmiú, deneylerin etkin bir
biçimde farklı yöntemlere göre en uygun úekilde
tasarımını yapabilen ve yaygın olarak kullanılan
bir programdır. Belirlenen tasarıma göre deneyler
yapıldıktan ve elde edilen sonuçlar programa
girildikten sonra ba÷ımlı de÷iúkenler için (yanıtlar)
en uygun model eúitlikler türetmekte ve türetilen
eúitlikler
yardımıyla
optimum
noktaların
belirlenmesi iúlemini yapabilmektedir. Optimum
çalıúma noktaları ve bu noktalarda yapılacak
deneyler sonucunda elde edilebilinecek tahmini
sonuçların (yanıtlar) görüntülenmesi bu programla
mümkündür (Özçelik ve Kanbir, 2010).

Çizelge 4. Yanıtlara ait tanımlayıcı istatistiki
bilgiler
Yanıt
Adı
Birimi
Veri Say.

2.3.1 Tasarım Özetinin Oluúturulması
østatistiksel analizler aúamasında ilk olarak
faktörler ve yanıtlarla ilgili her bir de÷iúkene
iliúkin özellikleri yansıtan bilgiler analiz edilmiútir.
Bu bilgiler de÷iúkenlere iliúkin da÷ılımları
betimlemek için ortalama ve standart sapma gibi
bilgilerden ve ayrıca modelleme çalıúmalarında
kullanılacak
yöntem
ve
modellerin
tanımlanmasından oluúmaktadır. Bu çalıúmada
kullanılan tasarım özellikleri Çizelge 2’de, faktör
ve yanıtlarla ilgili betimsel (tanımlayıcı)

Y1

Y2

Birim Enerji
2

kWh/m

Birim Aúınma
μm/m2

30

30

Analiz

Poli.

Poli.

Min.

1,07

11

Maks.

2,24

24

Ort.

1,71

17,22

Std Sap

0,37

3,9

Oran

2,09

2,18

Model

Kübik

Kübik

Tanımlayıcı istatistiklere ilaveten birim aúınma
ve birim enerji ile kesim hızı arasındaki birebir
iliúkiler farklı çevresel hızlarda incelenmiú ve elde
edilen
sonuçlar
ùekil
5’te
verilmiútir.
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ùekil 5. Farklı çevresel hızlarda kesme hızı ile birim aúınma iliúkisi ve farklı çevresel hızlarda kesme hızı ile
birim enerji iliúkisi
Ço÷u bilimsel mekanizmanın karmaúıklı÷ı
yapılan çalıúmalar sonucunda elde edilen önemli
çıktıların (yanıtların) tahmin edilebilmesindeki
güçlükten
kaynaklanmaktadır.
Bu
amaçla
genellikle basit veya çoklu regresyon modelleri
kullanılmaktadır. Regresyon analizi için kurulan
model, ba÷ımlı (açıklanan) de÷iúken ve ba÷ımsız
(açıklayan) de÷iúkenleri içeren bir modeldir. Böyle
bir modelde; ba÷ımlı de÷iúkendeki de÷iúim,
ba÷ımsız de÷iúkenler ile açıklanmaya çalıúılır.
Belirtme katsayısı (R2) olarak bilinen ba÷ımsız
de÷iúkenlerin ba÷ımlı de÷iúkeni açıklama oranı ise
modeldeki açıklama miktarının açıklanamayan
miktara olan oranıdır. Regresyon katsayısı ise,
ilgili ba÷ımsız de÷iúkendeki bir birimlik artıúın
ba÷ımlı de÷iúkende yarataca÷ı de÷iúim miktarıdır.
Basit veya çoklu regresyon modellerinin
kurulmasında ilk aúama modeli oluúturan
katsayıların belirlenmesi, daha sonra, model
geçerlili÷inin varyans analizi ile istatistiksel
testidir.
Buradaki varyans analizinden kastedilen,
modeldeki
de÷iúimin
(toplam
varyansın)
bileúenlerine ayrılması suretiyle de÷iúimin
kaynaklarının araútırılmasıdır. Buradan elde edilen
sonuçların sergilendi÷i çizelgeler ANOVA
(Analysis of Variance) (varyans analizi) çizelgeleri
adı verilmektedir. Çizelgelerde her bir de÷iúim
kayna÷ı serbestlik dereceleri ile beraber F
istatisti÷inin ihtiyaç duydu÷u de÷erler yer
almaktadır.
ANOVA çizelgelerindeki amaçlardan biri,
bileúenlere iliúkin varyansları ve her iki varyansın
oranı olan F de÷erini belirlemektir. Çizelgelerdeki
kareler ortalaması, ait oldu÷u bileúenin varyansını
vermektedir. Çizelgelerden elde edilen F de÷eri
genel modelin geçerlili÷i için test edilecek
de÷erdir. Regresyon analizinde ve di÷er
modellerde F de÷eri ve ANOVA sonuçları, kurulan

modelin geçerlili÷ini yani
edebilirli÷ini göstermektedir.

sistemi

temsil

2.3.2 Kesme Deney Verilerinin Birim Aúınmayla
ølgili østatistiksel De÷erlendirmeleri
Kesme hızı ve çevresel hızlar kullanılarak birim
aúınmaların tahmin edilmesi amacıyla öncelikle
Çizelge 5’te verilen farklı modeller için analizler
yapılmıú ve çizelgeden de görüldü÷ü gibi R2 de÷eri
en yüksek olan Kübik model aúınmanın tahmin
edilmesi için en uygun istatistiksel model eúitli÷in
türetilmesinde kullanılmıútır.
Çizelge 5. Birim aúınma model seçimi için yapılan
istatistiksel analiz sonuçları
Model

St.
Sapma

R2

Düzeltilmiú
R2

Tahmini
R2

Do÷rusal

3.03

0.4550

0.4146

0.2969

2FI

3.08

0.4589

0.3965

0.1438

Kuadratik

1.56

0.8714

0.8446

0.7628

Kübik

1.16

0.9411

0.9146

0.8473

Sonuç

Önerilen

Daha sonra Kübik model kullanılarak model
katsayılarının belirlenmesi amacıyla çoklu
regresyon analizi yapılmıú ve birim aúınma model
eúitli÷i elde edilmiútir. Kurulan modelin (Kübik
model) geçerlili÷i ise varyans analizi ile test
edilmiútir. Elde edilen sonuçlar sırasıyla Çizelge 6
ve Çizelge 7’de verilmiútir.
Çizelge 6’da verilen regresyon katsayılarına ba÷lı
olarak kurulan model %99 (Į=0,01) güvenilirlik
seviyesinde (*P=0,0001<Į=0,01) istatistiksel
olarak anlamlıdır. Belirtme katsayısı (R2) olarak
bilinen ba÷ımsız de÷iúkenlerin ba÷ımlı de÷iúkeni
açıklama oranı ise 0,99 gibi oldukça yüksek bir
de÷erdir. Bu nedenle bu model eúitlik kullanılarak
rahatlıkla
deney
yapılmayan
kısımlardaki
noktaların kestirimi yapılabilir.
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Çizelge 6. Birim aúınmaya ait çoklu regresyon
analizi sonuçları
Faktör
Sabit
Çevresel
Hız (ÇH)
Kesme Hızı
(KH)
(ÇH) (KH)

Katsayı
Kestirimi
13.07
-5.58

Serbestlik
Derecesi
1
1

Standart
Hata
0.42
0.98

-5.33

1

0.96

-0.58

1

0.44

3.61
5.10
0.13
2.08
1.65
3.78

1
1
1
1
1
1

0.52
0.53
0.74
0.75
1.02
1.01

2

(ÇH)
(KH)2
(ÇH)2(KH)
(ÇH) (KH)2
(ÇH)3
(KH)3

Bir regresyon modelinin istatistiksel olarak
anlamlı olup olmadı÷ını varyans analizi
yöntemiyle test etmek mümkündür. Bununla
birlikte aynı amaca hizmet eden de÷iúik
yaklaúımlar da söz konusudur. Bunlardan birisi de
deneysel çalıúmalardan elde edilen ölçüm sonuçları
ile modelden elde edilen sonuçlar arasındaki
saçılım grafi÷ine bakmaktır. Bu amaçla birim
aúınma için elde edilen grafik ùekil 6’da
verilmiútir. ùekil 6 incelendi÷inde modelden elde
edilen sonuçların ölçüm sonuçlarını oldukça iyi bir
úekilde yansıttı÷ı görülmektedir.
2.3.2 Kesme Deney Verilerinin Birim Enerjiyle
ølgili østatistiksel De÷erlendirmeleri
Kesme hızı ve çevresel hızlar kullanılarak birim
enerjilerin tahmin edilmesi amacıyla öncelikle
Çizelge 8’de verilen farklı modeller için analizler
yapılmıú ve çizelgeden de görüldü÷ü gibi R2 de÷eri
en yüksek olan Kübik model birim enerjinin
tahmin edilmesi için en uygun istatistiksel model
eúitli÷in türetilmesinde kullanılmıútır.

Çizelge 6’ya göre kurulan birim aúınmaya ait
kübik modelin eúitlik formülü ise aúa÷ıdaki gibi
bulunmuútur;
Birim Aúınma = +13,07 – 5,58 * (ÇH) – 5,33 *
(KH) – 0,58 * (ÇH) * (KH) + 3,61*(ÇH)2 + 5,10 *
(KH)2 + 0,13 * (ÇH)2*(KH) + 2,08 * (ÇH) * (KH)2
+ 1,65 * (ÇH)3 + 3,78 * (KH)3
Çizelge 7. Birim aúınmaya ait çoklu regresyon
modelinin varyans analizi
Kaynak

Kt

Sd

Ok

Fd

O

S

428,40

9

47,60

35,51

<
0,0001

Anlamlı

Çevresel
Hız (ÇH)

43,25

1

43,25

32,27

<
0,0001

Kesme
Hızı (KH)

41,61

41,61

31,04

<
0,0001

2,37

2,37

1,76

0,1990

65,36

65,36

48,76

<
0,0001

Model

(ÇH) (KH)
(ÇH)2
(KH)2
(ÇH)2(KH)
(ÇH)
(KH)2
(ÇH)3
(KH)3
Artık
Toplam

123,72

123,72

0,038

0,038

92,30
0,028

<
0,0001

St.
Sapma

Do÷rusal

0,26

0,8681

2FI

0,26

0,5764

0,5275

0,3927

Kuadratik

0,21

0,7341

0,6787

0,5446

Kübik

0,16

0,8723

0,8148

0,7398

10,43

7,78

0,0113

3,46

3,46

2,58

0,1236

18,85

18,85

14,06

0,0013

20

455,21

29

Çizelge 8. Birim enerji model seçimi için yapılan
istatistiksel analiz sonuçları
Modeller

10,43

26,81

ùekil 6. Birim aúınma için tahmin edilen-ölçülen
de÷erler arasındaki iliúki

R2
0,5599

Düzeltilmiú
R2

Tahmini
R2

0,5273

0,4457

Sonuç

Önerilen

Daha sonra, Kübik model kullanılarak model
katsayılarının belirlenmesi amacıyla çoklu
regresyon analizi yapılmıú ve birim enerji model
eúitli÷i elde edilmiútir. Kurulan Kübik modelin
geçerlili÷i ise varyans analizi ile test edilmiútir.
Elde edilen sonuçlar sırasıyla Çizelge 9 ve Çizelge
10’da verilmiútir.

1,34

(KT: Karelerin Toplamı, SD: Serbestlik Derecesi, OK:
Ortalamanın Karesi, FD: F De÷eri, O:Olasılık, S: Sonuç)
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Çizelge 9. Birim enerjiye ait çoklu regresyon
analizi sonuçları
Faktör
Sabit
Çevresel Hız
(ÇH)
Kesme Hızı
(KH)
(ÇH) (KH)

Katsayı
Kestirimi
1,45

Serbestlik
Derecesi
1

Standard
Hata
0,059

-0,75

1

0,14

-0,58

1

0,13

-0,10

1

0,061

0,30
0,23
0,13
0,33
0,31
0,36

1
1
1
1
1
1

0,072
0,074
0,10
0,10
0,14
0,14

2

(ÇH)
(KH)2
(ÇH)2(KH)
(ÇH) (KH)2
(ÇH)3
(KH)3

kullanılarak
rahatlıkla
deney
yapılmayan
kısımlardaki noktaların kestirimi yapılabilir.
Çizelge 9’a göre kurulan birim enerjiye ait kübik
modelin eúitlik formülü ise aúa÷ıdaki gibi
bulunmuútur;
Birim Enerji = + 1,45 – 0,75 * (ÇH) – 0,58 *
(KH) – 0,10 * (ÇH) * (KH) + 0,30 * (ÇH)2 + 0,23*
(KH)2 + 0,13 * (ÇH)2*(KH) + 0,33 * (ÇH) * (KH)2
+ 0,31 * (ÇH)3 + 0,36 * (KH)3
Bununla birlikte deneysel çalıúmalardan elde
edilen birim enerji ölçüm sonuçları ile modelden
tahmin edilen sonuçlar arasındaki saçılım grafi÷i
ùekil 7’de verilmiútir. Bu saçılım grafi÷i
incelendi÷inde, modelden elde edilen sonuçların
ölçüm sonuçlarını oldukça iyi bir úekilde yansıttı÷ı
görülmektedir.

Çizelge 10 Birim enerjiye ait çoklu regresyon
modelinin varyans analizi
Kaynak

KT

SD

OK

FD

O

S

Model

3,58

9

0,40

15,18

< 0,0001

Anlamlı

Çevresel
Hız (ÇH)

0,79

1

0,79

30,22

< 0,0001

Kesme
Hızı (KH)

0,50

1

0,50

19,15

0,0003

(ÇH) (KH)

0,08

1

0,08

2,98

0,0999

(ÇH)2

0,46

1

0,46

17,65

0,0004

(KH)2

0,24

1

0,24

9,29

0,0063

(ÇH)2(KH)

0,04

1

0,04

1,60

0,2202

(ÇH)
(KH)2

0,25

1

0,25

9,71

0,0055

(ÇH)3

0,12

1

0,12

4,75

0,0415

(KH)3

0,17

1

0,17

6,53

0,0189

Artık

0,52

20

0,03

Toplam

4,10

29

(KT: Karelerin Toplamı, SD: Serbestlik Derecesi, OK:
Ortalamanın Karesi, FD: F De÷eri, O:Olasılık, S: Sonuç)

Çizelge 9’da verilen regresyon katsayılarına ba÷lı
olarak kurulan kübik model %99 (Į=0,01)
güvenilirlik seviyesinde (*P=0,0001<Į=0,01)
istatistiksel olarak anlamlıdır. Belirtme katsayısı
(R2) olarak bilinen ba÷ımsız de÷iúkenlerin ba÷ımlı
de÷iúkeni açıklama oranı ise 0,99 gibi oldukça
yüksek bir de÷erdir. Bu nedenle bu model eúitlik

ùekil 7. Birim enerji için tahmin edilen-ölçülen
de÷erler arasındaki iliúki
2.3.4 Optimizasyon
Bu çalıúmanın temel amacı, Afyon Beyaz do÷al taú
numunesinin tektelli kesme makineleri ile
kesiminde birim aúınma ve birim enerji de÷erlerini
en düúük seviyede tutacak en uygun kesme hızı ve
çevresel hız de÷erlerinin belirlenmesidir. Bu
amaçla di÷er analizlerde oldu÷u gibi optimizasyon
iúleminde de Design Expert 7.1 istatistik analiz
programı
kullanılmıútır.
Bir
optimizasyon
iúleminde temel olay optimizasyonun neye göre
yapılaca÷ı, yani kısıtlamaların neler oldu÷unun
tanımlanmasıdır. Bu nedenle burada öncelikle
tasarım sınırlamaları tanımlanmıútır. Afyon Beyaz
do÷al taú numunesi için en uygun noktaların
belirlenmesinde kullanılan tasarım sınırlamaları
Çizelge 11’de verilmiútir. Design Expert 7.1
istatistik programı kullanılarak Çizelge 11’de
belirtilen tasarım sınırlamaları göz önüne alınarak
Afyon Beyaz do÷al taú numunesi için sayısal
yöntemle belirlenen en uygun noktalar Çizelge
12’de, birim aúınmaya ve birim enerjiye göre
kesilebilirlik abakları ise ùekil 8’de verilmiútir.
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Çizelge 11. Afyon Beyaz için en uygun noktaların
belirlenmesinde kullanılan tasarım sınırlamaları
Parametre
Adı

Çevresel
Hız (m/s)

Kesme
Hızı
(mm/dak)

Birim
Aúınma
(μm/m2)

Birim
Enerji
(kWh/m2)

Hedef

En Düúük En Yüksek

En Düúük

En Düúük

Alt Limit

25

10

11

1,07

Üst Limit

35

20

24

2,24

Önemlilik

3

5

5

5

yapılmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle
gerçekleútirilen
optimizasyon
çalıúmasıyla,
kesilecek kayaca uygun kesim parametrelerinin
belirlenmesi hedeflenmiútir. Bu çalıúmada, birim
aúınma ve birim enerji de÷erleri göz önüne
alınarak Afyon Beyaz mermer numunesi için tel
dönüú hızı ve tel iniú hızlarının optimum noktaları
Design Expert 7.1 istatistik programı kullanılarak
tespit edilmiútir. Sonuç olarak, 30,99 m/s tel dönüú
hızı ve 18,09 mm/dk tel iniú hızı de÷erlerinin
Afyon Beyaz mermer numunesi için optimum
kesme koúulları oldu÷u belirlenmiútir.
Bu çalıúma sonucunda birim aúınma ve birim
enerji için geliútirilen modelin tahmin grafi÷i
kullanılarak farklı kesim koúullarında yapılacak
olan kesimlerde karúılaúılabilecek birim aúınma ve
birim enerji de÷erleri belirlenebilecektir. Bu tip
grafiklerin oluúturulmasıyla
tektelli kesim
sistemini kullanan tesislerde, uygulanacak çalıúma
koúullarında karúılaúılabilecek birim aúınma ve
birim enerji de÷erleri önceden kestirilebilecektir.
Bu da kesim maliyetlerinin önceden tespit
edilebilmesine
imkân
sa÷layacaktır.
Aynı
zamanda, önceden kestirilecek olan birim aúınma
de÷erleri uygulanacak kesim koúulunda elmas
boncuk ömrünün belirlenmesini de sa÷layacaktır.

Çizelge 12. Afyon Beyaz do÷al taú numunesi için
en uygun çalıúma koúulları
Çevresel
Hız
(m/s)
30,99

Kesme
Hızı
(mm/dk)
18,09

Birim
Aúınma
(μm/m2)
1,14

Birim
Enerji
(kWh/m2)
11,76

Arzu
Edilebilirlik
Düzeyi
0,782
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ùekil 8. Afyon Beyaz numunesi için birim
aúınmaya ve birim enerjiye göre göre kesilebilirlik
abakları
3 SONUÇLAR
Elmas telli kesme yöntemi, do÷al taú ocaklarında
blok üretiminden nihai ürüne kadar olan birçok
aúamadaki makinelerde kullanılan vazgeçilmez
ekipmanlardır. Do÷al taú sektöründe kullanılan
tektelli kesme sisteminde kesime etki eden
parametrelerin ayrıntılı bir úekilde incelenememesi
ve optimum çalıúma koúullarının belirlenmesine
yönelik çalıúmaların eksikli÷i, iúletmelerde kesilen
kayaçlara uygun parametrelerde kesimlerin
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Elmas tel kesme yönteminde granit türü kayaçlar için kesilebilirlik
aba÷ının geliútirilmesi
Development of cuttability abacuses for granitic rocks in diamond wire cutting
method
E. S. Kanbir
Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, Kırúehir, TÜRKøYE

Y.Özçelik
Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Ankara, TÜRKøYE

ÖZET: Bu çalıúmanın amacı, 10 farklı granit türü kayaç ile Tek Boncuk Test Cihazı kullanılarak, bu kayaç
grubunun genelini yansıtacak úekilde optimum çalıúma koúullarının belirlenmesi ve kesilebilirlik abaklarının
geliútirilmesidir. Kesimlerde kullanılan numuneler, özel olarak tasarlanmıú özel bir karotiyer kullanılarak
hazırlanmıútır. Kesimler Tek Boncuk Test Cihazı üzerinde dört farklı elmas boncuk devir sayısı (1100, 1300,
1500 ve 1700 d/dk) ve 4 faklı numune devir sayılarında (150, 175, 200 ve 225 d/dk) yapılmıútır. Bu iki
parametre, arazi koúullarında yapılan kesimlerde temel çalıúma parametreleri olan çevresel hız ve kasnak
devir sayısını yansıtmaktadır. Kesimlerden elde edilen sonuçlar her bir granit numunesi için kullanılarak
geneli yansıtacak úekilde kesme hızı ve birim aúınmaya yönelik kesilebilirlik abakları oluúturulmuútur. Bunun
için bir istatistiki yazılım olan, Design Expert 7.1 kullanılmıútır. Oluúturulan bu abaklar, do÷al taú
endüstrisine elmas tel kesme makinalarının daha verimli bir úekilde kullanılmaları için katkıda bulunacaktır.
ABSTRACT: The aim of this study is to determine optimum working conditions and to develop cuttability
abacuses in diamond wire cutting with single bead test machine for 10 different type of granit samples in
general. The rock samples used in cuttings were prepared with exclusively designed core drill. Cuttings were
performed with single bead test machine at four different rotational speeds of diamond bead (1100, 1300,
1500 and 1700 rpm) and four different rotational speeds of natural stone sample (150, 175, 200 and 225 rpm).
These two parameters reflect the peripheral speed and hoop rotation of the diamond wire which are the main
working parameters in the field. Cuttability abacuses for diamond wire cutting in terms of the cutting rate and
unit wear on diamond bead were developed by using a Statistical Software (Design Expert 7.1) for granite
samples by using the results. These abacuses would contribute to natural stone industry for more efficient
usage of diamond wire cutting machine.

1 GøRøù
Günümüzde mermer ocaklarında yaygın olarak
elmas telli kesme yöntemi kullanılmaktadır. Bu
yöntemde, kaya kütlesinden elmas boncuklu tel
kullanılarak düzgün geometrik úekilli blok
çıkarılmaktadır.
Kısa süreli geçmiúine karúın getirdi÷i avantajlar
sayesinde elmas telli kesme makinesi birçok
sektörde kendisine, kullanımda sürekli sa÷lamlaúan
bir yer edinmiútir. Özellikle alternatiflerinin
veremedi÷i hız, emniyet, son ürüne ulaúmaktaki
kolaylıklar, üretim esnasında operatöre ihtiyaç

duyulmaması gibi avantajlar makineye olan talebi
arttırmıútır (Hanecioglu, 2006).
Elmas telli kesme makineleri ile üretim yapılan
mermer ocaklarında, kesme makineleri sabit
yatırımlar olup, de÷iúken maliyetleri ise elmas
boncuklar oluúturur. Bu yüzden elmas boncuklardaki
aúınmaların kontrolü bir iúletmedeki maliyetleri
azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bir
mermer iúletmesinin ekonomikli÷ini en fazla
etkileyen boncuklardaki aúınma miktarının kesim
yapmadan önce belirlenmesi, kullanılacak elmas
boncu÷un kesilecek kayaca uygun olup olmadı÷ının
tespit edilmesi ve úartların ona göre ayarlanması
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elmas tel kesme yönteminde çok önemli konuları
oluúturmaktadır (Özçelik, 1999).
Elmas telli kesme yönteminde de÷iúken giderleri
oluúturan elmas boncuk aúınmalarının kontrol
edilebilmesi amacıyla bazı çalıúmalar yapılmaktadır.
Ancak bu çalıúmaların ocak úartlarında yapılıyor
olması birçok mahzuru ortaya çıkarmaktadır.
Bunların baúında ortam koúullarından dolayı
yaúanan çalıúma zorlukları, çalıúma maliyetleri ve
zaman kaybı gelmektedir.
Do÷al taú üreticilerinin uygun elmas boncuk
seçimi yapabilmeleri için kesecekleri kayaç
özelliklerini, uygulayacakları kesim koúullarını ve
bunlarla, kullanılacak elmas boncuk parametreleri
arasındaki iliúkileri belirlemeleri gerekmektedir.
Kayaçların fiziki, mekanik, mineralojik ve
petrografik özelliklerinin ve kesim koúullarının
elmas boncuklarda meydana gelen aúınmalar ve
kesim hızı üzerinde etkili oldu÷u bir gerçektir. Bu
yüzden kesilecek kayacın fiziki, mekanik,
mineralojik, petrografik özelliklerinin ve kesim
koúullarının elmas boncuklardaki aúınmalar üzerine
etkilerinin ve elmas boncuk parametreleri ile olan
iliúkilerinin bilinmesi önemli bir konuyu
oluúturmaktadır.
Bu
bilgiler
ile
kesim
parametrelerinin ayarlanması ve en uygun kesim
koúullarının belirlenmesi sa÷lanabilir. Elmas telli
kesme yönteminde kesim performansına etki eden
parametreler genel olarak kesilecek kayacın
özelliklerine göre; sabit faktörler ve de÷iútirilebilir
ya da kısmen de÷iútirilebilir özellikler olmak üzere
iki gruba ayrılabilir. De÷iútirilebilir ya da kısmen
de÷iútirilebilir özellikler ise kesme ekipmanının
özelikleri ile çevre ve çalıúma koúulları olmak üzere
ikiye ayrılabilir (Özçelik, 1999).
Bu zorluklar göz önüne alınarak Hacettepe
Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü’nde Tek
Boncuk Test Cihazı geliútirilmiú ve laboratuar
ortamında kesim çalıúmalarının yapılabilmesi
olana÷ı olmuútur.
Bu çalıúmada, elmas boncuklarda meydana gelen
birim aúınma ve kesim hızı göz önüne alınarak
optimum makine çalıúma koúullarının (çevresel hız
ve kasnak devir hızı) özel bir istatistiki program
kullanılarak (Design Expert 7.1) belirlenmesi
amaçlanmıútır.

ùekil 1. Çalıúma kapsamında izlenen yöntem
Tek boncuk test cihazı ile yapılan çalıúmalarda,
elmas boncu÷a hareket veren; boncuk motoru devir
sayısı, ve kesilecek kayacın takılı oldu÷u mermer
numunesi motorunun devir sayısı olmak üzere iki
farklı parametre kullanılmıútır. Bu parametrelerden
boncuk motoru devir sayısı 1100, 1300, 1500 ve
1700 d/dk, mermer numunesi motorunun devir sayısı
ise 150, 175, 200 ve 225 d/dk olacak úekilde
seçilmiútir. Bu parametreler seçilirken elmas telli
kesme makinesiyle arazide uygulanan makine
çalıúma parametreleri göz önüne alınmıútır. Elmas
telli kesme makinesindeki çevresel hız ve kasnak
devir hızları tek boncuk test cihazında, boncuk
motoru devir sayısı ve kayaç motoru devir sayısı ile
karúılık gelmektedir. Bunların arazideki karúılıkları
Kanbir, 2007 tarafından yapılan çalıúmada ortaya
konmuú ve Çizelge 2’de verilmiútir.

2 ÇALIùMA METODOLOJøSø
Tek Boncuk Test Cihazı kullanılarak yapılan
deneysel çalıúmalar kapsamında izlenen yöntem
ùekil 1’de verilmiútir.
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Çizelge 2. Kasnak çapı ve dönüú hızına ba÷lı olarak
hesaplanan boncuk ve mermer numunesi motoru
devir sayıları
Kasnak
Devir Sayısı
(d/dk)

Kasnak Çapı (cm)

Boncuk
Devir Sayısı
(d/dk)

50

60

70

80

900

1620

173

207

242

276

1000

1800

198

239

268

306

1100

1980

211

253

296

337

1200

2160

230

276

323

369

Numune Devir Sayısı (d/dk)

2.2 Kesilen malzemenin özellikleri
Bu çalıúmada kesme deneylerinde, Türkiye’nin
farklı bölgelerinden, 10 farklı granit kullanılmıútır.
Kesim iúlemlerinde 300 mm dıú çapa, 60 mm iç çapa
ve 50 mm kalınlı÷a sahip numuneler kullanılmıútır.
Test edilen granit türü kayaçlar ve bazı fiziksel ve
mekanik özellikleri Çizelge 3’de verilmiútir. Fiziksel
ve mekanik özelliklerin belirlenmesinde ISRM
(1981) tarafından önerilen deney yöntemleri
kullanılmıútır.
Çizelge 3. Çalıúmada kullanılan granit türü kayaçlar
ve bazı fiziksel ve mekanik özellikleri

2.1 Tek boncuk test makinesinin tanıtılması
Kesim iúleminin, kesilen kayaç için en uygun hale
getirilmesi, de÷iúken parametrelerin sa÷lıklı bir
biçimde tespit edilmesiyle mümkündür. Bu
araútırma için tasarlanan ve kullanılan tek boncuk
test cihazı Hacettepe Üniversitesi Maden
Mühendisli÷i Bölümü’nde geliútirilmiútir.

3

BHA
(gr/cm3)

GG
(%)

S

TEB
D
(MPa)

B (cm3/
50cm2)

Kaman Gri

2,70

0,81

78

139,8

5,80

Savcılı (ince)

2,69

0,88

70

122,5

5,40

Savcılı (iri)

2,69

0,89

89

146,0

4,40

Bergama Gri

2,68

0,75

65

112,5

7,60

Aksaray Yaylak

2,60

1,10

80

155,9

4,70

Bianco Sardo

2,64

1,05

99

181,5

2,15

Siyah Büyü

2,63

0,90

76

135,0

5,60

Crema Lal

2,59

0,44

98

235,9

2,10

Giresun Vizon

2,67

0,89

72

135,0

6,10

Balaban Yeúili

2,71

0,77

68

152,1

7,50

Do÷al Taúlar

6
5
7

2
4
8

1

ùekil 2. Çalıúmada kullanılan tek boncuk test
cihazının görünümü
Bu makine (ùekil 2), kesim sırasında etkili olan
makine parametrelerinin (titreúim, kullanılan enerji
vb.) belirlenebildi÷i ve kesim koúullarının (boncuk
devir sayısı, numune devir sayısı, kesim hızı vb.)
hassas úekilde kontrol edilebildi÷i bir kesim
makinesidir.
ùekil 2’ den de görülebilece÷i gibi test makinesi
biri mermer numunesini (4) döndüren, di÷eri elmas
boncu÷u (8) döndüren iki adet motora, elmas
boncu÷u kesilecek numuneye yaklaútırıp basınç
uygulayan hareketli bir düzene÷e (1, 2 ve 3) sahiptir.
Kesimler yapılırken her iki motor da hareket
halindedir ve belirlenen yük de÷eri uygulanarak,
elmas boncu÷un mermer numunesine baskı yapması
sa÷lanmaktadır. Sistemde deney düzene÷ini kontrol
etmek ve deney sırasında veri kaydını sa÷lama
amaçlı, özel olarak yazılmıú bir otomasyon programı
kullanılmaktadır.

*BHA: Birim Hacim A÷ırlık, GG: Görünür Gözeneklilik, S:
Shore Sertlik øndeksi, ED: E÷ilme Dayanımı, TEB: Tek
Eksenli Basınç Dayanımı, B: Böhme Aúınma øndeksi

2.3 østatistiksel de÷erlendirmeler
Bu çalıúma kapsamında verilerin analizi ve granit
türü kayaçlar için numune devir sayısı ve boncuk
motor devir sayısının en uygun de÷erlerini
belirlemek amacıyla özel bir istatistiksel program
olan Design Expert 7.1 kullanılmıútır.
2.3.1 Design Expert 7.1 programının tanıtılması
Design Expert 7.1, deneysel optimizasyon iúlemleri
için geliútirilmiú, deneylerin etkin bir biçimde farklı
yöntemlere göre en uygun úekilde tasarımını
yapabilen ve yaygın olarak kullanılan bir
programdır. Belirlenen tasarıma göre deneyler
yapıldıktan ve elde edilen sonuçlar programa
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girildikten sonra ba÷ımlı de÷iúkenler için (yanıtlar)
en uygun model eúitlikler türetmekte ve türetilen
eúitlikler
yardımıyla
optimum
noktaların
belirlenmesi iúlemini yapabilmektedir. Optimum
çalıúma noktaları ve bu noktalarda yapılacak
deneyler sonucunda elde edilebilinecek tahmini
sonuçların (yanıtlar) görüntülenmesi bu programla
mümkündür.
2.3.2 Tasarım özetinin oluúturulması
østatistiksel analizlere geçmeden önce faktörler ve
yanıtlarla ilgili her bir de÷iúkene iliúkin özellikleri
yansıtan bilgiler analiz edilmiútir. Bu bilgiler
de÷iúkenlere iliúkin da÷ılımları betimlemek için
ortalama ve standart sapma gibi bilgilerden ve ayrıca
modelleme çalıúmalarında kullanılacak yöntem ve
modellerin tanımlanmasından oluúmaktadır. Bu
çalıúmada kullanılan tasarım özellikleri Çizelge
4’de, faktör ve yanıtlarla ilgili betimsel (tanımlayıcı)
istatistikî bilgiler ise sırasıyla Çizelge 5 ve 6’de
verilmiútir.
Çizelge 4. Çalıúmada kullanılan istatistiksel tasarım
özellikleri
Çalıúma tipi
Baúlangıç Tasarım
Tasarım Modeli
Deney Sayısı

Faktöriyel
D-optimal, Nokta de÷iúimi
2FI
16

Tanımlayıcı istatistiklere ilaveten birim aúınma ve
kesme hızı ile numune devir sayısı arasındaki birebir
iliúkiler farklı boncuk devir sayısı de÷erlerinde
incelenmiú ve elde edilen sonuçlar ùekil 3 ve 4’de
verilmiútir.

ùekil 3. Farklı boncuk devir sayılarında birim
aúınma ile numune devir sayısı arasındaki iliúkiler

ùekil 4. Farklı boncuk devir sayılarında kesim hızı
ile numune devir sayısı arasındaki iliúkiler
Çizelge 5. Faktörlere ait tanımlayıcı istatistiksel
bilgiler
Adı
Birimi
Tipi
Minimum
Maksimum
Ortalama
Std. Sapma

Faktör Adı
Numune Devir
Boncuk Devir
Sayısı (NDS)
Sayısı (BDS)
d/dk
d/dk
Sayısal
Sayısal
150,00
1100,00
225,00
1700,00
187,50
1400.00
27,95
223.607

Çizelge 6. Yanıtlara ait tanımlayıcı istatistiksel
bilgiler
Adı
Birimi
Veri Sayısı
Analiz
Min.
Maks.
Ort.
Std. Sapma

Birim Aúınma (BA)
mm/m2
16
Polinominal
3,65
24,85
11,40
5,58

Kesim Hızı (KH)
m2/h
16
Polinominal
0,12
0,59
0,32
0,13

Ço÷u bilimsel mekanizmanın karmaúıklı÷ı önemli
çıktıların (yanıtların) tahmin edilebilmesindeki
güçlükten kaynaklanmaktadır. Bu amaçla genellikle
basit
veya
çoklu
regresyon
modelleri
kullanılmaktadır. Regresyon analizi için kurulan
model, ba÷ımlı (açıklanan) de÷iúken ve ba÷ımsız
(açıklayan) de÷iúkenleri içeren bir modeldir. Böyle
bir modelde; ba÷ımlı de÷iúkendeki de÷iúim,
ba÷ımsız de÷iúkenler ile açıklanmaya çalıúılır.
Belirtme katsayısı (r2) olarak bilinen ba÷ımsız
de÷iúkenlerin ba÷ımlı de÷iúkeni açıklama oranı ise
modeldeki açıklama miktarının açıklanamayan
miktara olan oranıdır. Regresyon katsayısı ise, ilgili
ba÷ımsız de÷iúkendeki bir birimlik artıúın ba÷ımlı
de÷iúkende yarataca÷ı de÷iúim miktarıdır. Basit veya
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çoklu regresyon modellerinin kurulmasında ilk
aúama katsayıların belirlenmesi, daha sonra, model
geçerlili÷inin varyans analizi ile istatistikî testidir.
Buradaki varyans analizinden kastedilen, modeldeki
de÷iúimi (toplam varyansın) bileúenlerine ayrılması
suretiyle de÷iúimin kaynaklarının araútırılmasıdır.
Buradan elde edilen sonuçların sergilendi÷i tablolara
ANOVA (Analysis of Variance-varyans Analizi)
tabloları adı verilmektedir. Tablolarda her bir
de÷iúim kayna÷ı serbestlik dereceleri ile beraber F
istatisti÷inin ihtiyaç duydu÷u de÷erler yer
almaktadır. ANOVA tablolarındaki amaçlardan
birisi bileúenlere iliúkin varyansları ve her iki
varyansın oranı olan F de÷erini belirlemektir.
Tablolardaki kareler ortalaması, ait oldu÷u bileúenin
varyansını vermektedir. Tablolardan elde edilen F
de÷eri genel modelin geçerlili÷i için test edilecek
de÷erdir. Regresyon analizinde ve di÷er modellerde
F de÷eri ve ANOVA sonuçları, kurulan modelin
geçerlili÷ini yani sistemi temsil edebilirli÷ini
göstermektedir.
2.3.3.Birim
aúınmayla
de÷erlendirmeler

ilgili

Çizelge 7. Birim aúınmaya ait istatistiksel analiz
sonuçları
R2
0,3761
0,4823
0,5560
0,8762

Düzeltilmiú R2
0,2801
0,3528
0,3341
0,6905

Faktör
Sabit
NDS
BDS
(NDS)(BDS)
(NDS)2
(BDS)2
(NDS)2(BDS)
(NDS) (BDS)2
(NDS3)
(BDS3)

Tahmini R2
-0,0767
-0,1931
-0,7081
-0,8708

Katsayı
Kestirimi
11,11
0,39
4,91
-3,27
-2,14
2,65
-7,95
5,10
0,88
1,88

Serbestlik
Derecesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Standard
Hata
1,63
4,05
4,05
1,44
1,80
1,80
2,42
2,42
4,03
4,03

Çizelge 9. Birim aúınmaya ait çoklu regresyon
modelinin varyans analizi
Kaynak
Model
NDS
BDS
(NDS)(BDS)
(NDS)2
(BDS)2
(NDS)2(BDS)
(NDS) (BDS)2
(NDS3)
(BDS3)
Artık
Toplam

istatistiksel

Numune devir sayısı ve boncuk devir sayıları
kullanılarak birim aúınmaların tahmin edilmesi
amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıú ve birim
aúınma model eúitli÷i elde edilmiútir. Yapılan
analizlerde istatistiksel olarak en yüksek anlamlılı÷a
sahip kübik model, birim aúınmanın tahmin edilmesi
için en uygun model olarak seçilmiútir (Çizelge 7).
Kurulan modelin (kübik model) geçerlili÷i ise
varyans analizi ile test edilmiútir. Elde edilen
sonuçlar sırasıyla Çizelge 8 ve 9’de verilmiútir.

Kaynak
Lineer
2FI
Kuadratik
Kübik

Çizelge 8. Birim aúınmaya ait çoklu regresyon
analizi sonuçları

Kare
Toplam
435,75
0,093
15,07
52,82
14,45
22,25
110,83
45,67
0,49
2,23
61,57
497,32

Serbestlik
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
15

Kare
Ort.
48,42
0,093
15,07
52,82
14,45
22,25
110,83
45,67
0,49
2,23
10,26

Olasılık
0,0363
0,9272
0,2712
0,0638
0,2803
0,1913
0,0167
0,0794
0,8346
0,6575

Çizelge 8’de verilen regresyon katsayılarına ba÷lı
olarak kurulan model 99% (Į=0.01) güvenilirlik
seviyesinde (*P=0.0001<Į=0.01) istatistiki olarak
anlamlıdır. Geliútirilen modelin tahmin grafi÷i ùekil
5’te verilmiútir. Çizelge 8’e göre kurulan kübik
modelin formülü ise aúa÷ıdaki gibidir;
Birim Aúınma (BA) = + 11.11 + 0.39*(NDS) +
4.91*(BDS) - 3.27*(NDS)*(BDS) - 2.14* (NDS)2 +
7.95*(NDS)2*(BDS)
+
2.65*(BDS)2
5.10*(NDS)*(BDS)2 + 0.88*(NDS)3 + 1.88*(BDS)3
Bir regresyon modelinin istatistikî olarak anlamlı
olup olmadı÷ını varyans analizi yöntemiyle test
etmek olanaklıdır. Bununla birlikte aynı amaca
hizmet eden de÷iúik yaklaúımlar da söz konusudur.
Bunlardan birisi de deneysel çalıúmalardan elde
edilen ölçüm sonuçları ile modelden elde edilen
sonuçlar arasındaki saçılım grafi÷ine bakmaktır. Bu
amaçla birim aúınma için elde edilen grafik ùekil
6’da verilmiútir. ùekil 5 incelendi÷inde modelden
elde edilen sonuçların ölçüm sonuçlarını oldukça iyi
bir úekilde yansıttı÷ı görülmektedir.
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Çizelge 11. Kesim hızına ait çoklu regresyon analizi
sonuçları
Katsayı Serbestlik Standard
Hata
Kestirimi Derecesi
Intercept
0,32
1
0,036
NDH
0,085
1
0,090
BDH
0,018
1
0,090
(NDH)(BDH)
0,089
1
0,032
(NDH)2
-0,046
1
0,040
(BDH)
0,053
1
0,040
2
0,18
1
0,054
(NDH) (BDH)
2
-0,11
1
0,054
(NDH)(BDH)
Faktör

ùekil 5. Birim aúınma için geliútirilen modelin
tahmin grafi÷i

3

0,075

1

0,090

3

-0,17

1

0,090

(NDH)
(BDH)

ùekil 6. Birim aúınma için tahmin edilen-ölçülen
de÷erler arasındaki iliúki

ùekil 7. Kesim hızı için geliútirilen modelin tahmin
grafi÷i

2.3.4. Kesim hızı ile ilgili istatistikî de÷erlendirmeler
Numune devir sayısı ve boncuk devir sayısı
kullanılarak kesim hızının tahmin edilmesi amacıyla
yapılan analizlerde kübik model en yüksek
anlamlılı÷ı vermiútir (Çizelge 10). Kübik model
kullanılarak kesim hızı model eúitli÷i elde edilmiútir.
Kurulan modelin (kübik model) geçerlili÷i ise
varyans analizi ile test edilmiútir. Kesim hızına ait
istatiksel analiz sonuçları Çizelge 10’da, çoklu
regresyon analizi sonuçları Çizelge 11’de, varyans
analizi sonuçları ise Çizelge 12’de verilmiútir.
Çizelge 11’ de verilen regresyon katsayılarına ba÷lı
olarak kurulan model %99 (Į=0,01) güvenirlilik
seviyesinde (*P=0,0028<Į=0.01) istatistikî olarak
anlamlıdır. Geliútirilen modelin tahmini grafi÷i ùekil
7’ de verilmiútir.

Çizelge 11’e göre kurulan kübik modelin formülü
ise aúa÷ıdaki gibidir;
Kesim Hızı (KH) = +0.53 + 0.38(NDH)- 0.63(BDH)
- 0.020(NDH)(BDH) - 8.983E-003(BDH)2 +
0.096(BDH)2
+
0.030(NDH)2(BDH)0.22(NDH)(BDH)2 - 0.079(NDH)3 + 0.62(BDH)3
Bununla birlikte deneysel çalıúmalardan elde edilen
birim enerji ölçüm sonuçları ile modelden tahmin
edilen sonuçlar arasındaki saçılım grafi÷i ùekil 8’de
verilmiútir. ùekil 8 incelendi÷inde modelden elde
edilen sonuçların ölçüm sonuçlarını oldukça iyi bir
úekilde yansıttı÷ı görülmektedir.

Çizelge 10. Kesim hızına ait istatistiksel analiz
sonuçları
Kaynak
Lineer
2FI
Kuadratik
Kübik

R2
0,3300
0,4731
0,5304
0,8872

Düzelt. R2
0,2269
0.3413
0,2955
0,7180

Tahmini R2
-0,0675
-0,0740
-0,5216
-0,6650
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Çizelge 13. Granit numunleri için optimum
noktaların belirlenmesinde kullanılan tasarım
sınırlamaları
Parametre Adı
Numune Devir
Sayısı (d/dk)
Boncuk Devir
Sayısı (d/dk)
Birim Aúınma
(mm/m2)
Kesim Hızı
(m2/h)

ùekil 8. Kesim hızı için tahmin edilen-ölçülen
de÷erler arasındaki iliúki
Çizelge 12. Kesim hızına ait çoklu regresyon
modelinin varyans analizi
Kaynak
Model
NDH
BDH
(NDH)(BDH)
2
(NDH)
2

(BDH)
2
(NDH) (BDH)
(NDH)(BDH)
3
(NDH)
3

(BDH)
Artık
Toplam

2

Kare.
Top.
0,2400
0,0045
0,0002
0,0390
0,0067
0,0088

9
1
1
1
1
1

Kare.
Ort
0,0270
0,0045
0,0002
0,0390
0,0067
0,0088

0,0560
0,0200

1
1

0,0560
0,0200

0,0160
0,0964

0,0036
0,0170

1
1

0,0036
0,0170

0,4343
0,1152

0,0310
0,2700

6
15

0,0051

Serbestlik

Olasılık
0,0283
0,3827
0,8478
0,0329
0,2946
0,2366

Hedef

Alt
Limit

Üst
Limit

Önem

Aralıkta

150,0

225,0

3

Aralıkta

1100,0

1700,0

3

En düúük

3,65

24,85

5

En yüksek

0,12

0,59

5

Design Expert 7.1 programı kullanılarak Çizelge
13’de belirtilen tasarım sınırlamaları göz önüne
alınarak Granit türü kayaçlar için optimum çalıúma
koúulları belirlenen optimum noktalar Çizelge 14’de,
optimum noktaların arzu edilebilirlik düzeyinde
gösterimi ise ùekil 9 ve 10’da verilmiútir.

Çizelge 14. Granit türü kayaçlar için optimum
çalıúma koúulları
Numune Devir Sayısı (d/dk)
Boncuk Devir Sayısı (d/dk)
Birim Aúınma (mm/m2)
Kesim Hızı (m2/h)
Arzu Edilebilirlik Düzeyi

173,27
1100,00
4,4374
0,5215
0,907

2.3.5 Optimizasyon
Bu çalıúmanın temel amacı, 10 farklı granit
numunesi için geneli yansıtacak úekilde, elmas tel ile
kesiminde birim aúınma de÷erlerini minimum, kesim
hızı de÷erlerini maksimum yapacak optimum
boncuk devir sayısı ve numune devir sayısı
de÷erlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla yine
yukarıda açıklanan Design Expert 7.1 programı
kullanılmıútır. Burada öncelikle tasarım sınırlamaları
tanımlanmıútır. 10 adet granit numunesinin genel
ortalaması için optimum noktaların belirlenmesinde
kullanılan tasarım sınırlamaları Çizelge 13’de
verilmiútir.

ùekil 9. Birim aúınma için optimum noktaların
gösterimi

367

Proceedings of the XIth Regional Rock Mechanics Symposium

koúulunda elmas boncuk ömrünün belirlenmesini de
sa÷layacaktır. Böylece ocak sahipleri, yapacakları
hızlı üretim için elmas boncukların ne kadar kesim
yapacaklarını önceden kestirebileceklerdir.
TEùEKKÜR

ùekil 10. Kesim hızı için optimum noktaların
gösterimi

Bu çalıúma “Elmas Tel Kesme Yönteminde
Kesilebilirlik Abaklarının Oluúturulması ve Elmas
Boncuk
Kesme
Mekanizmasının
Sayısal
Modellemesi” isimli ve 109M106 nolu TUBøTAK
projesi ile desteklenmiútir. Bu nedenle, TÜBøTAKMAG grubuna ve ayrıca Hacettepe Üniversitesi
Maden Mühendisli÷i Bölümüne maddi ve manevi
desteklerinden dolayı teúekkür ederiz.

3 SONUÇ VE ÖNERøLER
Ülkemizde madencilik açısından lokomotif bir görev
üstlenen do÷al taú sektöründe kaynakların verimli
bir biçimde kullanılması, hem ülke ekonomisi hem
de do÷al kaynakların ziyan olmaması açısından
önemli bir konudur. Bu yüzden, do÷al taú üretimi
sırasında kullanılan yöntem ve makinelerin verimli
kullanımı çok önemlidir. Do÷al taú sektöründe elmas
telli kesim makineleri yo÷un bir biçimde
kullanılmaktadır. Bu çalıúmada da sektörde yo÷un
bir biçimde kullanılan bu makinelerin özellikle
granit gibi sert kayaçlarda daha verimli nasıl
kullanılabilece÷ine yönelik kesim optimizasyonu
çalıúmaları yapılmıú ve elde edilen sonuçlarla
sektöre yeni bir açılım sa÷lanması hedeflenmiútir.
Bu çalıúmada, elmas boncukta meydana gelen
birim aúınma ve kesim hızı göz önüne alınarak 10
farklı granit numunesi için, geneli yansıtacak úekilde
boncuk ve numune devir hızlarının optimum
noktaları özel bir istatistiksel program kullanılarak
(Design Expert 7.1) tespit edilmiútir. Sonuçta,
173,27 d/dk numune devir sayısı ve 1100,00 d/dk
boncuk devir hızı noktalarının granit tü÷rü kayaçlar
için optimum kesme koúulları oldu÷u belirlenmiútir.
Bu çalıúma sonucu hazırlanan birim aúınma ve birim
enerji için geliútirilen modelin tahmin grafi÷i
kullanılarak farklı koúullarda (farklı numune ve
boncuk devir sayılarında) yapılacak olan kesimlerde
karúılaúılabilecek birim aúınma ve kesim hızı
de÷erleri belirlenebilecektir. Bu tip grafiklerin
oluúturulmasıyla elmas telli kesim sistemini kullanan
granit
ocaklarında,
uygulanacak
çalıúma
koúullarında karúılaúılabilecek birim aúınma ve
kesim hızı de÷erleri önceden kestirilebilecektir. Bu
da kesim maliyetlerinin önceden tespitine imkan
sa÷layacaktır. Aynı zamanda, önceden kestirilecek
olan birim aúınma de÷erleri uygulanacak kesim
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Do÷al bileúenli suni taú üretiminde agrega tane boyutunun ürünün fizikomekanik özelliklerine etkisi
Effect of aggregate size fraction for the physico-mechanical properties of the
product in artificial stone production with natural components
L. Gündüz & ø. Elmakuúu
Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araútırma ve Uygulama Merkezi, Isparta

ÖZET: Bu çalıúmada suni taú üretimi üzerine deneysel bir çalıúma analiz edilmiútir. Özellikle do÷al hafif
agrega türevi olan volkanik cüruf oluúumları, 5 farklı tane boyutunda, suni taú örneklerinin fiziko-mekanik
özelliklerine etkisi analiz edilmiútir. Çalıúmada elde edilen tüm test örneklerin basınç dayanımı çekme
dayanımı, içsel sürtünme açısı ve kırılma açısı gibi parametre ölçüm ve hesaplamaları yapılmıú olup, malzeme
bünyesindeki tane boyutunu etkileri irdelenmiútir.
ABSTRACT: In this study, an experimental tests work ǁere carried out on the production of artificial stone.
Especially volcanic slug formations as natural lightweight aggregate type were used as five different size
fractions and the size fraction effects on physico-mechanical properties of artificial stone samples were
analyzed.
Compressive and shear strengths, internal friction angle and broken angle etc. parameters
measurement and calculations for the entire test samples developed in this work were studied and the effects
of size fraction in material structure were evaluated.

l GøRøù

uygunluk kriterlerinin belirlenmesi ve yukarıda söz
konusu edilen bir seri teknik parametrelerin
de÷erlerine cevap bulabilmek amacıyla, suni olarak
üretilen taú türevlerinin teknik incelemesi bir dizi
deneysel çalıúmayla irdelenmiútir.
Suni taú üretimlerinde genellikle ana ba÷layıcı
eleman olarak çimento, kireç, do÷al ve/veya suni
reçineler ve puzolanik aktivite de÷erleri yüksek
di÷er türev malzemelerin kullanımları sıklıkla
görülebilmektedir. Ancak, son yıllarda hızlı
sertleúme ve yüksek dayanım karakteristi÷i
sergileyebilmesi gibi sebeplerle sorel çimento
olarak da adlandırılan MgO ve MgCl2 bileúikli suni
taú üretimleri yaygınlaúmaktadır (Özer ve
Kınko÷lu, 2001). Kullanılan agrega türevine de
ba÷lı olmak koúuluyla genellikle bej rengi hakim
olan bu ürünlerde, ba÷layıcı malzemenin nihai
ürünün teknik performansına etkin bir rol oynadı÷ı
kadar, ürün eldesi için hazırlanan hamur
karıúımında kullanılacak ana agrega boyutunun da
úüphesiz çok önemli bir rolü yer almaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araútırma
ve Uygulama Merkezi laboratuarlarında sorel
çimento ba÷layıcılı ve farklı tane boyutlarında

Do÷al malzeme ve agrega türevlerinin inúaat
sektöründeki birçok ürün türevlerinin üretiminde
ana hammadde ya da katkı malzemesi olarak
kullanımı, uzun dönemlerden beri kullanıla gelen
bir gerçektir. Suni olarak elde edilen yapı ve/veya
kaplama taúlarının bu sektörel alanda kullanımı da
giderek önem kazanan bir durum sergilemektedir.
Bu ba÷lamda farklı orijindeki do÷al agrega
türevleri, suni taúların üretiminde ço÷unlukla bel
kemi÷ini oluúturan malzeme kaynaklarını teúkil
etmektedir. Ancak, suni olarak üretilen taú
türevlerinin fiziko-mekanik özellikleri, üretimde
kullanılan agrega tane boyutuna ve karıúımın di÷er
parametrik de÷erlerine ba÷lı olarak de÷iúim
göstermektedir. Özellikle, suni taú ürünlerinin kaya
mekani÷i prensipleri çerçevesinde, kohezyon, içsel
sürtünme açısı, içsel gerilme de÷erleri, basınç
altında
kırılma
olguları,
deformasyon
karakteristiklikleri vb. gibi teknik özellikleri çok
detaylı irdelenen ve sayısal de÷erleri de çok bilinen
olgular olmadı÷ı görülmektedir. Bu konuya bir ıúık
tutmak ve bu tarz ürünlerin kullanım yerlerine olan
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agrega kullanımlarıyla elde edilen bir dizi suni taú
ürünlerinin kohezyon, içsel sürtünme açısı, içsel
gerilme de÷erleri, kayma gerime de÷erleri, sismik
empedans vb. gibi fiziko-mekanik incelemeleri
yapılmıútır. Bu makalede, sürdürülen bu inceleme
bulgularından,
laboratuarda
üretilen
taú
örneklerinin
karıúım
kombinasyonlarındaki
özellikle agrega tane boyutunun, ürünün fizikomekanik özelliklerine olan etkisi detaylı olarak
irdelenmiú olup, pratik olarak kullanılabilecek
metodolojik yaklaúımlar tartıúılacaktır.

kalsine edilmesi neticesinde elde edilir (Gündüz
v.d., 2013). Kalsinasyon iúlemi döner fırınlarda
veya dik fırınlarda gerçekleútirilir. Dik fırınlarda
genellikle 1 cm tane boyutu üstündeki, döner
fırınlarda ise 1 cm tane boyutu altındaki manyezit
cevheri kalsine edilir. Kalsine edilmiú manyezit
minerali çeúitli tipte kırcılar ile istenen boyuta göre
kırılır ve ö÷ütülür (Özer ve Kınko÷lu, 2001).
Çizelge. 1'de DIN 273 standartlarına göre istenen
kostik kalsine magnezya özellikleri verilmiútir
(Özer ve Kınko÷lu, 2001).

2 DOöAL BøLEùENLø SUNø TAù ÜRETøMø
2.1 Kullanılan Malzemeler
Volkanik cüruf, çeúitli volkanik aktivitelere ba÷lı
olarak, bazaltik karaktere sahip lavların,
patlamanın oluúturdu÷u basıncın etkisiyle,
çatlaklar boyunca sızması sonucu oluúan bazaltikandezitik kompozisyona sahip, gözenekli, camsı
volkanik bir kayaç türüdür. Volkanik orijinli,
boúluklu ve do÷al gözenekli bir yapıya sahip olan
cüruf oluúumları, volkanik faaliyetlerin bulundu÷u
dünyanın birçok bölgesinde bulunmaktadır.
Ülkemiz, bu kayaç oluúumu ve ekonomik olarak
de÷erlendirilebilirlik bakımından, önem arz
etmektedir. Özellikle, Ege Bölgesi ve Akdeniz
Bölgesinin bazı illerinde, oldukça geniú oluúumlara
rastlamak mümkündür. Manisa bu iller arasında
yer almaktadır. Özellikle, Manisa ili Kula ve
Salihli ilçeleri çevresinde bulunan, volkanik cüruf
oluúumlarının da÷ılımı göz önüne alındı÷ında, bu
volkanik kayaç oluúumlarının endüstriyel olarak
de÷erlendirilebilirli÷i
önemli
olmaktadır
(Demirda÷ ve Gündüz, 2003).
Bu
çalıúmada,
hazırlanan
karıúım
kombinasyonlarında Salihli-Kula bölgesinden
tedarik edilen volkanik cüruf agregaları, 5 farklı
tane boyutunda sınıflandırılmıútır. Maksimum tane
boyutu sırasıyla 4000 μm, 2000 μm, 800 μm,
400 μm ve 100 μm olacak úekilde sınıflandırılarak
kullanılmıútır.
Karıúım kombinasyonlarında ba÷layıcı bileúen
olarak kullanılmak üzere, belirli oranlarda kostik
kalsine manyezit, ince boyutlarda testere tozu ile
harmanlanarak modifiye magnezya malzemesi
oluúturulmuútur. Kullanılan testere tozu ladin çam a÷acı orijinli, reçine içermeyen, maksimum
rutubeti %15 ve 1 mm boyut altı organik bir dolgu
malzemesi olarak kullanılmıútır. Bilindi÷i gibi,
magnezyum oksit (MgO) genellikle manyezit
(MgC03) mineralinden veya deniz sularından elde
edilir. Manyezit (MgC03) mineralinden elde edilen
magnezya, 900-1000°C sıcaklıkları arasında

Çizelge. 1 DIN 273 Standartlarına Göre Kostik
Kalsine Magnezya Özellikleri (Özer
ve Kınko÷lu, 2001).
Kimyasal Özellikler (%)
MgO (Min.)
Si02+R203 (Max.)
CaO (Max.)
Kızdırma Kaybı (Max.)
Tane Boyutu (Max.) (%)
+ 0.200 mm
+ 0.125 mm
+ 0.090 mm

80
14
4
8

3
15
25

Karıúım kombinasyonlarının tamamında ayrıca toz
formda magnezyum klorür hekzahidrat, yardımcı
bileúen olarak kullanılmıútır. Bilindi÷i gibi
magnezyum klorür hekzahidrat (MgCl26H2O),
suda ve alkolde çözünür. Magnezyum klorür
ısıtıldı÷ında kısmi olarak hidrolize u÷rar. Tuzlu su
veya deniz suyundan ekstrakte edilir. Elektroliz
kullanılarak magnezyum klorürden ekstrakte edilen
magnezyum metalinin en çok bilinen kayna÷ıdır.
Magnezyum klorür hekzahidrat çimento, delme ve
ö÷ütme çarklarında, kimyasal üretim ve toz
ba÷lamada, magnezyum metal üretiminde, ateú
geçirmezlik ajanlarda, tekstil ve ka÷ıt üretiminde
katkı
olarak,
dezenfektanlarda,
yangın
söndürücülerde ve seramiklerde yaygın olarak
kullanılmaktadır (Gündüz v.d., 2013). Bu geniú
kullanım alanı ba÷lamında, magnezyum klorür
hekzahidrat toz formda bir bileúen úeklinde do÷al
bileúenli suni taú karıúım kombinasyonlarında
kullanılmıútır. ønceleme sürecinde kullanılan
magnezyum klorür hekzahidratın genel özellikleri
úu úekilde tanımlanabilmektedir:
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Yo÷unluk
Form
Renk
CaCl2
NaCl2
MgCl2

: 840 – 980 kg/m3
: Toz
: Beyaz
: %1.72 – 2.12
: %0,14 – 0,35
: %22 – 30,4

kullanılmıútır. magnezyanın a÷ırlıkça %50’si
nispetinde magnezyum klorür hekzahidrat
kullanılmıútır. Karıúım harcının iúlenilebilirlik
miktarını arttırmak amacıyla a÷ırlıkça %7,5
mermer atık tozu kullanılmıútır. Lifsi yapısı ve atık
olan bir malzemenin de÷erlendirilmesi amacıyla
%5 oranında a÷aç talaúı, 0.5 oranında selülozik lif
deste÷i karıúımlara ilave edilmiútir. Karıúım
kombinasyonlarında a÷ırlıkça toplam %27
oranında volkanik cüruf agrega kullanılmıútır.
Ancak çalıúmanın esas amacı olarak tane boyu
da÷ılımının göstermiú oldu÷u etkiyi irdelemek
amacıyla her bir karıúımda farklı boyut aralıkları
kullanılarak beú farklı karıúım kombinasyonu
oluúturulmuútur (Çizelge 2).
Toz
formda
oluúturulan
karıúım
kombinasyonları, fiziksel ve mekanik özelliklerin
belirlenmesi amacıyla harç (hamur) haline
getirilerek 5x5x5 cm boyutundaki küp kalıplara ve
ayrıca 5cm çap, 10cm boyu olan silindir kalıplara
dökülmüútür (ùekil 1). Bu örnekler, 24 saat sonra
kalıplardan çıkartılarak normal ortam koúullarında
kürlenmiú olup, 21 günlük kür sonrasında
örneklerin birim hacim a÷ırlık, kılcal (kapiler) su
emme, basınç dayanımı, yarmada çekme deneyi ve
akustik empedans de÷eri gibi teknik özellikleri
deneysel olarak analiz edilmiútir. Bu çalıúmada
yürütülen tüm teknik analizler Süleyman Demirel
Üniversitesi, Pomza Araútırma ve Uygulama
Merkezi laboratuarlarında yapılmıútır.

CaCO3 kökenli atık ve/veya artık malzeme olarak
tanımlanabilecek mermercilik faaliyeti sonucunda
biriken
malzemeler
söz
konusudur.
Bu
malzemelerin hem de÷erlendirilmesi hem de
karıúım kombinasyonlarının iúlenebilirli÷ini, harç
(hamur) yapısını ve kıvamını iyileútirmesi
amacıyla -100 mikron boyutlu mermer atık tozu,
karıúım kombinasyonlarında ilave ek bileúen
malzeme olarak kullanılmıútır.
Karıúım kombinasyonlarında kullanılan di÷er
bir malzeme ise, atık olarak adlandırılabilecek a÷aç
talaúıdır. A÷aç talaúının lifsi yapısı ve tutuculuk
özelli÷i sa÷laması, karıúımlara teknik bir avantaj
sa÷lamaktadır. Bu sebeple, suni taú karıúım
kombinasyonlarında maksimum boyutu 1500 μm
olan talaú malzeme kullanılmıútır. Ayrıca
karıúımları daha esnek hale getirmek amacıyla çok
az miktarda selülozik lif deste÷inde de
bulunulmuútur.
2.2 Do÷al Bileúenli Suni Taú Kombinasyonları
Günümüzde suni taú ürünlerin kullanımı, do÷al taú
kullanımına göre her geçen gün artıú
göstermektedir. Bu artıútaki en etken sebeplerinden
baúında hiç úüphesiz görsel olarak istenilen formun
sunulabilmesidir. Bunun yanı sıra teknik
parametreleri de önem taúımaktadır. Bu çalıúmayla
suni taú numunelerinin fiziko-mekanik de÷erlerini
belirlemek hedef alınmıútır.
Karıúım kombinasyonlarının belirlenmesinde
kullanılan agrega tane boyutlarının oluúan suni taú
ürünlerde göstermiú oldu÷u tekno-mekanik
verilerin irdelenmesi bir dizi deneysel çalıúmayla
analiz edilmiútir.
Bu amaç do÷rultusunda beú farklı tane boyut
aralı÷ı seçilmiútir. Karıúım bileúenleri aúa÷ıdaki
úekilde belirlenmiútir.
9 Modifiye Magnezya
9 Magnezyum Klorür Hekzahidrat
9 Volkanik cüruf agrega
9 Mermer atık tozu
9 Selülozik lif
9 A÷aç Talaúı
Oluúturulan karıúım kombinasyonlarında modifiye
magnezya malzemesi a÷ırlıkça %40 olarak

ùekil 1. Do÷al bileúenli suni taú test örnekleri.
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Çizelge 2. Do÷al bileúenli suni taú örnekleri için karıúım kombinasyonları.
KC-1
A÷ırlıkça
(%)
40

KC-2
A÷ırlıkça
(%)
40

KC-3
A÷ırlıkça
(%)
40

KC-4
A÷ırlıkça
(%)
40

KC-5
A÷ırlıkça
(%)
40

Magnezyum Klorür Hekzahidrat

20

20

20

20

20

Mermer Atık Malzemesi

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

5

5

5

5

5

Selülozik Lif

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4000 μm Cüruf

27

0

0

0

0

2000 μm Cüruf

0

27

0

0

0

800 μm Cüruf

0

0

27

0

0

400 μm Cüruf

0

0

0

27

0

100 μm Cüruf

0

0

0

0

27

Bileúenler
Modifiye Magnezya

1500 μm Talaú

3 BULGULAR VE TARTIùMA
Do÷al bileúenli suni taú üretiminde hazırlanan her
bir
test
örne÷inin
öncelikle
karıúım
kombinasyonunun kıvam analizi ve yaú harcın
birim hacim a÷ırlık de÷erleri analiz edilmiútir.
Karıúım kombinasyonlarında volkanik cüruf
agrega boyutu olarak maksimum 4 mm’den
baúlayıp 5 ayrı boyut fraksiyonunda 100 mikron
agrega boyutuna kadar de÷iúim irdelenmiútir. Taze
harcın kıvam analizi ölçümü ASTM-C 230 ve TS
EN 1015-3 standartlarına uygun akma tablası
yöntemi kullanılarak ölçülmüútür. Bu yöntemde,
taze harç olarak hazırlanan karıúımın uygun su
oranı, ilk yayılma çapının ortalama 165±5 mm
olması esas alınarak elde edilmiútir (Gündüz v.d.,
2007). Kontrol harcı için yapılan akma tablası
analizinde uygun olan Su/Katı oranı 0.20 – 0.25
aralı÷ında de÷iúti÷i (ùekil 2) gözlenmiútir. Ancak,
suni taú üretimi için hazırlanan örneklerin
karıúımlarında a÷ırlıklı olarak 0,20 Su/Katı oranı
kullanımı tercih edilmiútir. Bu de÷er ba÷lamında,
taze karıúım harçlarının birim hacim a÷ırlık
de÷erlerinin 1590 – 1681 kg/m3 aralı÷ında de÷iúim
gösterdi÷i
belirlenmiútir.
Yapılan
teknik
incelemelerde, do÷al agrega boyutu düútükçe,
di÷er bir de÷iúle malzeme daha ince tane boyutlu
hale geldikçe, taze harcın yaú birim hacim a÷ırlı÷ı
da tane boyutunun inceli÷ine ba÷lı olarak artıú
göstermektedir.

ùekil 2. Taze harcın akma tablasındaki sembolik
yayılma durumu.
Taze harcın priz alma süresi, ASTM-C 191
standardına uygun Vicat i÷nesi yöntemi
kullanılarak analiz edilmiútir (ùekil 3).

ùekil 3. Taze harcın Vicat i÷ne yöntemiyle priz
ölçümü.
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Bilindi÷i gibi, taze harç, pratik uygulamada
de÷erlendirilebilmesi için belirli bir iúlenebilme
süresine sahip olmalıdır. Bu süre, kalıba
doldurulacak suni mermer harç hamurları için
minimum 2 saat civarında olması kabul edilebilir
(Gündüz v.d., 2013). Son priz süresinin de 18
saatlik bir süreyi genellikle aúmaması ve bu süre
sonunda rahatlıkla kalıptan çıkarılabilecek yeterli
mukavemete ulaúmıú olması arzu edilir (Gündüz
v.d., 2007). Bu analiz yönteminde, taze harcın priz
almadan önce i÷ne batma yüksekli÷i 0 olarak
tanımlanır. Zamana ba÷lı olarak taze harç priz
almaya baúlaması sebebiyle, i÷ne batma yüksekli÷i
sürekli de÷iúkenlik gösterecektir. Bu olgu, her bir
deney örne÷i için zamana ba÷lı olarak ölçülür ve
grafiksel
yöntemle
analiz
bulgusu
irdelenebilmektedir (Gündüz v.d., 2013).
Bu çalıúmada, harç örneklerinin priz almaya
baúladı÷ı andan itibaren i÷ne batma yüksekli÷inin
5 mm de÷erine ulaúması “ilk priz süresi”, 33 mm
de÷erine ulaútı÷ı de÷er ise “son priz süresi” olarak

tanımlanmıútır.
Bu
ba÷lamda
yapılan
de÷erlendirmelerde karıúım kombinasyonunda yer
alan agrega tane boyutuna göre, priz alma süresinin
de÷iúkenlik gösterdi÷i tespit edilmiú olup, bu
sürenin 4 – 7,5 saat aralı÷ında de÷iúti÷i
gözlenmiútir. Özellikle agrega boyutu irileútikçe,
nihai priz süresi uzamakta, buna karúılık ilk priz
süresi ise kısalmaktadır. Karıúım içerisindeki
agrega boyutu inceldikçe, nihai priz süresinin
azaldı÷ı
görülmektedir.
Örne÷in,
agrega
maksimum tane boyutunun 4000 μm kullanıldı÷ı
karıúım örneklerinde nihai priz süresi 7,5 saate
ulaúırken, 100 mikron boyutlu agrega malzeme ile
hazırlanan
örneklerin
aynı
kür
ortam
koúullarındaki nihai priz süresinin ise 4 saate kadar
düútü÷ü görülmüútür. Deneysel çalıúmada 5 ayrı
tane boyutu içeren do÷al bileúenli suni taú
örneklerine ait elde edilen bazı fiziksel
parametreler Çizelge 3 ve Çizelge 4’de verilmiútir.

Çizelge 3. Do÷al bileúenli suni taú örneklerinin teknik analiz bulguları.
Özellik

KC-1

KC-2

KC-3

KC-4

KC-5

4000

2000

800

400

100

Toz Formda Birim Hacim A÷ırlık De÷eri, (Kg/m )

1060

1122

1135

1115

1090

Taze Harç Formda Birim Hacim A÷ırlık De÷eri, (Kg/m3)

1590

1600

1621

1644

1681

Sertleúmiú Harcın Birim Hacim A÷ırlık De÷eri, (Kg/m3)

1558

1536

1498

1463

1459

10 Dakikalık Sürede Su Emme Oranı, (%)

0,099

0,156

0,189

0,297

0,375

Kılcal Su Emme (kg/m dak )

0,033

0,037

0,057

0,100

0,160

Sismik Hız De÷eri, (m/sn)

2980

2896

2655

2576

2394

Agrega Maksimum Tane Boyutu, (μm)
3

2

0.5

Çizelge 4. Do÷al bileúenli suni taú örneklerinin mekanik özellikleri.
Özellik

KC-1

KC-2

KC-3

KC-4

KC-5

Tek Eksenli Basınç Dayanım De÷eri, σc, (kg/cm2)

373,01

361,53

293,28

285,48

273,86

Çekme Dayanım De÷eri, σç, (kg/cm )

29,99

32,55

34,31

35,84

38,92

øçsel Normal Gerilme De÷eri, σn, (kg/cm

33,00

30,00

34,50

32,40

38,00

2

øçsel Kayma Gerilme De÷eri, τn, (kg/cm )

100,00

97,50

92,80

91,20

95,30

2

55,00

52,50

51,50

50,40

53,10

øçsel Sürtünme Açısı, φ, (derece)

55

55

53

52

49

Kırılma Açısı, α, (derece)

73

73

71

70

68

2

2

Kohezyon De÷eri, C, (kg/cm )
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Do÷al bileúenli suni taú üretiminde agrega tane
boyut etkisini incelemek üzere hazırlanan tüm
karıúım kombinasyonlarına ait örneklerinin, detay
kaya mekani÷i testleri yapılarak öncelikle tek
eksenli basınç dayanım de÷erleri ve yarmada
çekme dayanım de÷erleri analiz edilmiútir.
Sonrasında yarmada çekme de÷erleri, normal
çekme
de÷erlerine
dönüútürülerek,
test
örneklerinin di÷er mekanik parametrelerini
belirlemek amacıyla Mohr Zarfı Yaklaúımı
kullanılarak Mohr Zarfı her bir test örne÷i için
ortalama de÷erler kullanılarak çizilmiútir (ùekil 4 –
ùekil 8).

τ (kg/cm )
2

350

300

250
Φ : 53
200

150

100

50

-100

-σ (kg/cm2)

τ (kg/cm )

-50

σ 50

0

σç

100

150

200

250

300

350

σc

N

+σ (kg/cm2)

ùekil 6. KC-3 test örne÷i için Mohr Zarfı

2

400

(Agrega Maksimum Tane Boyutu 800 μm).

350
Φ : 55

300

τ (kg/cm )

250

2

300

200
250

150

100

200

Φ : 52

50
150

-100

-50

-σ (kg/cm2)

0

σç

100

σ

150

200

250

300

350

N

σc

400

+σ (kg/cm2)

100

50

ùekil 4. KC-1 test örne÷i için Mohr Zarfı
(Agrega Maksimum Tane Boyutu 4000 μm).

-100

-σ (kg/cm2)

-50

0

σç

σ

50

100

150

200

250

N

300

σc

350

+σ (kg/cm2)

ùekil 7. KC-4 test örne÷i için Mohr Zarfı
(Agrega Maksimum Tane Boyutu 400 μm).
τ (kg/cm )
2

τ (kg/cm )

400

2

300

350
Φ : 55

250

300

250

200

Φ : 49

200
150

150
100

100
50

50

-100

-σ (kg/cm2)

-50

σç

0

σ50
N

100

150

200

250

300

350

σc 400

+σ (kg/cm2)

ùekil 5. KC-2 test örne÷i için Mohr Zarfı

-100

-σ (kg/cm2)

-50

σç

0

50

σ

N

100

150

200

250

σc

300

+σ (kg/cm2)

ùekil 8. KC-5 test örne÷i için Mohr Zarfı
(Agrega Maksimum Tane Boyutu 100 μm).

(Agrega Maksimum Tane Boyutu 2000 μm).

376

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ùekil 4-ùekil 8’den de görüldü÷ü gibi cüruf agrega
tane boyutu inceldikçe, bu agrega malzeme ile
hazırlanmıú suni taú örneklerinin mekanik
karakteristi÷i de÷iúim göstermektedir. Agrega
maksimum tane boyutuna ba÷lı olarak gözlenen
genel olgu, boyut arttıkça test örneklerinin tek
eksenli basınç dayanım de÷erinin de lineer olarak
kabul
edilebilecek
bir
iliúki
ile
artıú
gözlenmektedir. 100 mikron boyutlu agrega ile
hazırlanan örneklerin priz sonrası basınç
mukavemeti ortalama 274 kg/cm2 de÷erinde iken,
agrega boyutunda 4 kat artıú sa÷lanarak 400
mikron boyutlu agrega ile hazırlanan örneklerin
priz sonrası basınç mukavemeti ise ortalama 293
kg/cm2 olarak tespit edilmiútir. Di÷er taraftan bu
boyut 10 kat artıúla 4000 μm boyutuna ulaútı÷ında
ise basınç mukavemet de÷erinin ortalama de÷eri
373 kg/cm2’e yükseldi÷i görülmektedir. Bu olgu
göstermektedir ki, tane boyutu artıúına ba÷lı olarak
karıúımın matris yapısında tanelerin özgül yüzeyi
azaldı÷ı için, aynı oranda kullanılan ba÷layıcı
miktarının tanelerin yüzeyine daha fazla sarmal
hale getirerek ba÷ yapının kuvvetlenmesine olanak
sa÷lamaktadır. Di÷er taraftan, agrega boyutunun
incelmesi, artan tane özgül yüzey alanı sebebiyle,
ba÷layıcı miktarının yetersiz gelmesine sebep
olmakta ve do÷al olarak daha düúük dayanım
de÷erleri elde edilebilmektedir. Bu olgu elde edilen
deney bulguları
ba÷lamında
ùekil
9’da
gösterilmiútir.

Elde edilen deneysel bulgulardan, agrega
maksimum tane boyutunun inceldi÷i durumlarda
test örneklerinin çekme dayanım de÷erlerinin
artırdı÷ı gözlenmiútir. Agrega boyutu itibariyle
karıúımlardaki malzeme inceldikçe, matris yapıda
ba÷ dokuyu oluúturan ö÷ede küçük gözenekler
oluútu÷u tespit edilmiú ve ba÷ dokudaki bu
gözeneklilik sebebiyle çekme dayanımının
beklenilenin aksine daha yüksek de÷erler
sergileyebildi÷i tespit edilmiútir. Bu da, matris
yapının daha esnek bir formata büründü÷ünü
simgelemektedir. 100 mikron boyutlu agrega ile
hazırlanan örneklerin priz sonrası çekme dayanımı
ortalama 39 kg/cm2 de÷erinde iken, agrega
boyutunda 4 kat artıú sa÷lanarak 400 mikron
boyutlu agrega ile hazırlanan örneklerin priz
sonrası çekme dayanımı ortalama 36 kg/cm2 olarak
tespit edilmiútir. Agrega tane boyutu 10 kat artıúla
4000 μm boyutuna ulaútı÷ında ise çekme dayanımı
de÷erinin ortalama de÷eri 30 kg/cm2’e düútü÷ü
gözlenmiútir. Di÷er taraftan, test örneklerinin
hazırlanmasında kullanılan cüruf agrega aynı
zamanda do÷al gözenekli bir yapıya da sahip
olması sebebiyle, tüm örneklerin kısmen elastoplastik bir karakteristik sergiledi÷i de ayrıca
gözlenen di÷er bir olgudur. Karıúımdaki malzeme
yapısında gözeneklilik olgusu artıkça, bu elastoplastik davranıú formunun da daha belirgin hale
gelebildi÷i gözlenmiútir.
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ùekil 10. Agrega boyutunun örneklerin çekme
dayanımına etkisi analizi.

ùekil 9. Agrega boyutunun örneklerin basınç
dayanımına etkisi analizi.

Do÷al bileúenli suni taú örneklerinin deneysel
bulgulardan elde edilen parametrelere göre tek
eksenli basınç dayanımı ile çekme dayanımı
arasında bir iliúkinin olup olmadı÷ı incelenmiú
olup, üstel fonksiyon tanımıyla bir iliúkinin

Ancak, matris yapıdaki agrega maksimum tane
boyutunun inceli÷i, basınç dayanımının tersine
çekme dayanımı açısından önemli ölçekte artıú
e÷ilimi sergiledi÷ini göstermektedir (ùekil 10).
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matematiksel model olarak kurgulanabilece÷i
tespit edilmiútir (ùekil 11). Bu iliúki irdelendi÷inde
görülece÷i gibi, cüruf agrega ile yapılan suni taú
örneklerinin tek eksenli basınç dayanımları
artarken, çekme dayanımlarının ise lineer ölçekte
dayanım kaybetti÷i görülmektedir. Agrega
maksimum tane boyutu inceldikçe, ürün test
örneklerinin basınç dayanımı ile çekme dayanımı
arasındaki oran ortalama 7 kat iken, maksimum
tane boyutunun en büyük de÷ere ulaútı÷ı
örneklerde bu oranın 12,44 kata ulaútı÷ı
görülmektedir.

baúladı÷ı, ancak nihai mukavemet de÷erlerinin ise
daha yüksek oldu÷unu göstermektedir. Bu husus,
benzer úekilde test örneklerinin içsel normal kayma
de÷erleri (τn) ba÷lamında irdelendi÷inde ise,
benzer daha belirgin bir karakteristik olgu
sergiledi÷i açıkça görülmektedir.
Kohezyon, bir matris yapıda taneleri bir arada
tutan ba÷ kuvveti olarak da tanımlanabilmektedir.
Bu analizlerden de görüldü÷ü gibi, agrega tane
boyutu de÷iútikçe çok düúük de÷er de÷iúimlerinde
de olsa test örneklerinin kohezyon de÷erlerinde
farklılaúma görülebilmektedir. Kohezyon de÷erleri
arasında
bir
de÷iúim
50–55
kg/cm2
sergilemektedir. Matris yapıdaki agrega boyutu
inceldikçe, zayıflayan mukavemet karakteristi÷ine
paralel olarak, kohezyon de÷erlerinde de bir düúme
genel olgu olarak görülebilmektedir. Ancak, test
örneklerinde basınç mukavemetlerindeki zayıflama
oranı,
benzer
büyüklüklerde
kohezyon
de÷erlerindeki
de÷iúime
yansımadı÷ı
da
görülebilmektedir. Kohezyon de÷erlerindeki tane
boyutuna ba÷lı zayıflık etkisi ihmal edilebilecek
büyüklükler olarak da görülebilir.
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ùekil 11.

Basınç
dayanımı
dayanımı arasındaki iliúki.

ile

çekme

Çalıúma programında her bir test grubu için çizilen
Mohr Zarfı yaklaúımı kullanılarak, örneklerin içsel
normal ve kayma gerilme de÷erleri, kohezyon,
içsel sürtünme açı de÷erleri ve kırılma açı de÷erleri
ayrı ayrı hesaplanmıútır. Bu model yaklaúımın
bulgularına göre, agrega maksimum tane boyutu
inceldikçe genel bir trend olarak, test örneklerinin
içsel normal gerilme (σn) de÷erlerinde kısmi bir
artıú sergilendi÷i gözlenmiútir. Bu olgu, agrega
boyutu inceldikçe malzemenin içsel gerilme olarak
daha fazla yük taúıyabildi÷ini ancak, nihai
mukavemetinin ise daha düúük oldu÷unu temsil
etmektedir. Di÷er bir de÷iúle, malzemenin yük
altında deformasyona u÷ramaya baúladı÷ı de÷er
daha yüksek olmasına karúın, nihai yük
taúıyıcılı÷ının ise daha düúük seviyelerde oldu÷u
görülmektedir. Bu olgu, erken ve yüksek
mukavemet arzu edilen karıúım kombinasyonları
için önem arz etmektedir. Di÷er taraftan, agrega
maksimum tane boyutu arttıkça, bu agrega türevi
ile elde edilen suni taú örneklerinin, daha düúük
yük de÷erlerinde ilk deformasyona u÷ramaya

400,00

ønceleme kapsamında agrega maksimum tane
boyutunun, test örneklerinin içsel sürtünme açısı
ve kırılma açısı de÷erlerinde de÷iúim etkisi de
incelenmiútir. ùekil 12’de agrega boyutunun test
örneklerinin içsel sürtünme açısı de÷iúimine olan
etkisi grafiksel olarak verilmiútir. Buradan da
görüldü÷ü gibi, agrega tane boyutu arttıkça, test
örneklerinin içsel sürtünme açı de÷erleri de üstel
bir lineer iliúki ile artıú e÷ilimi göstermektedir.
Genel olarak, test örneklerinin içsel sürtünme açı
de÷erleri 49 – 55 derece arasında de÷iúmektedir.
Agrega tane boyutu inceldikçe, içsel sürtünme açı
de÷eri de düúmektedir. Bu duruma çok yakınsak
bir di÷er olgu, tane boyutu de÷iúimine ba÷lı
örneklerin kırılma açı de÷erlerindeki de÷iúim
karakteristi÷idir (ùekil 13). Bu grafiksel analizden
de görüldü÷ü üzere, agrega tane boyutuna ba÷lı,
kırılma açı de÷erlerinde lineer bir iliúki
görülmektedir.
Agrega
boyutu
arttıkça,
malzemenin kırılma açı de÷eri de artma e÷ilimi
göstermektedir. Tüm test örneklerinde kırılma açı
de÷erlerinin 68 – 73 derece arasında de÷iúti÷i
tespit edilmiútir.

378

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Süü rt
rtüü n m e A
Açç ı s ı , φ (d e re c e )
øç s e l S

57,00
56,00
55,00
54,00
53,00

y = 42,466x0,0327
R2 = 0,9597

52,00
51,00
50,00
49,00
48,00
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Maksimum Tane Boyutu, μm

ùekil 12.

Agrega boyutunun içsel sürtünme
açısı de÷iúimine etkisi.
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Do÷al bileúenli suni taú örneklerin yukarıda ifade
edilen dayanım özelli÷ini daha detay incelemek
maksadıyla, tüm test örneklerinin akustik
empedans de÷erleri, malzemelerin priz sonrası
yo÷unluk de÷erleri ba÷lamında ayrı ayrı
hesaplanarak irdelenmiútir (Çizelge 3).
Bu analizden de görüldü÷ü gibi, test
örneklerinin yo÷unluk de÷erlerinin düúük olması
ve aynı zamanda ultrasonik ses de÷erlerinin düúük
düzeylerde olması, malzemenin akustik empedans
de÷erinin de düúük de÷erlerde olmasını
sa÷lamaktadır.
Karıúım
kombinasyonlarında
agrega tane boyutu inceldikçe, akustik empedansın
da önemli ölçütlerde düútü÷ü görülmektedir. Bu
olgu, gerçekte bu malzemenin daha yüksek ısısal
bir performans sergileyebilece÷inin de ön bir
belirteci olarak nitelenebilir. Bu çalıúma
bulgularından elde edilen genel bir olgu, yüksek
dayanım performanslı bir ürünün akustik
empedans de÷erinin olabildi÷ince yüksek de÷erde
olması gerekmektedir. Bir malzemenin akustik
ohm veya akustik direnci de, malzemenin dayanım
performansında etken olabilecek bir parametre
olarak da görülebilecektir. Bu hususu daha detay
irdelemek amacıyla, bu çalıúma kapsamındaki tüm
test örnekleri için elde edilen akustik empedans
de÷erleri ile deneysel olarak belirlenmiú basınç
dayanım de÷erleri arasında bir iliúkinin
oluúturabilece÷i öngörülmüú olup, istatistiksel bir
analizle irdeleme yapılmıútır. Bu analiz bulgusu
ùekil 14’de detay olarak verilmiútir.
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ùekil 13 Agrega
boyutunun
de÷iúimine etkisi.

kırılma

açısı

Bu araútırma bulguları kapsamında do÷al agrega
malzeme boyutunun, hazırlanan bir test örne÷inin
kaya mekani÷i prensipleri çerçevesinde mekanik
parametrelerine etkisini analiz etmek amacıyla,
Mohr Yaklaúımının genel formu aúa÷ıdaki
istatistiksel bir iliúki ile tanımlanabilmektedir:

τ = C + σn * tg (42.466 ρ

0,0327

kseenn li B a ssıın ç D a ya nnıım ı , σ c (K g /c m 2 )
T e k E ks
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380,00
360,00
y = 947,45x - 67,802
R2 = 0,9479

340,00
320,00
300,00
280,00
260,00
240,00
220,00
200,00
0,3000

0,3200

0,3400

0,3600

0,3800

0,4000

0,4200

0,4400

0,4600

0,4800

Akustik Empedans,x106 (gr/cm2 sn)

)

Burada;

ùekil 14.

τ

:Test örne÷inin kayma gerilme de÷eri, kg/cm2,
c :Test örne÷inin kohezyon de÷eri, kg/cm2,

σn :Test örne÷inin normal gerilme de÷eri, kg/cm2,
ρ : Maksimum tane boyutu, μm,
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ùekil 14 irdelendi÷inde görülece÷i üzere, akustik
empedans ile malzemenin basınç dayanım de÷eri
arasında lineer kabul edilebilecek do÷rusal bir
iliúki söz konusudur. Bu yaklaúım, pratik
uygulamalarda
mukavemet
amaçlı
olarak
kullanılabilecek bir malzemenin performans
hesaplamasını yapabilmek amacıyla gerekli olan
basınç dayanım de÷erini, malzeme bünyesi veya
yüzeyinde herhangi bir tahribata imkân
tanımaksızın do÷rudan uygulama alanında
malzeme yüzeyinden ölçülen ultrasonik ses
de÷erine göre belirlenecek akustik empedans
de÷eri ba÷lamında tanımlanabilecektir. Bu
uygulama göstermektedir ki, yapı elemanı olarak
kullanılan malzeme türevleri için önceden
tanımlanmıú akustik empedans de÷erlerinin
varlı÷ında, pratik uygulamalarda kolaylıkla o
malzemenin basınç dayanım de÷eri ve yapılacak
hesaplamalarla da mukavemet performansları kısa
bir iúlem ve kolay ölçütlerle kestirimi
yapılabilece÷ini göstermektedir. Bu çalıúmada
do÷al bileúenli suni taú malzemeler için elde edilen
basınç dayanım – akustik empedans yaklaúımı bir
matematiksel model olarak aúa÷ıda veriúmiútir:
σc = 947,45 * Z – 67,802

(R2 = 0,948)
veya;
σc = – 67,802 + 947,45 * [(ρ
ρ * V) /107]
(R2=0,948)

Burada;

σc :

Malzemenin basınç dayanım de÷eri, (kg/cm2),
: Akustik empedans, (kg/m2 sn),
: Malzemenin yo÷unlu÷u (Kuru Birim Hacim
A÷ırlı÷ı), (kg/m3),
V : Malzemeden geçen ultrasonik dalga hızı, (m/sn),

Z
ρ

Bu yaklaúım, test örneklerinin mukavemet
özelliklerinin piezoelektrik kristalli probla
belirlenen akustik empedans de÷eri kullanılarak
belirlenebilece÷ini göstermiútir.
4 SONUÇLAR VE ÖNERøLER
Bu çalıúma bulguları, do÷al bileúenli sorel
çimentolu olarak hızlı sertleúebilen suni taú
ürünleri elde edilebilece÷ini göstermektedir.
Ancak, suni taú üretiminde karıúım bileúeni olarak
kullanılabilecek farklı tane boyutlarındaki agrega
malzemelerin, ürünün özellikle dayanım ve di÷er
kaya
mekani÷i
parametrelerinde
farklılık
gösterebilecek sonuçlar sergiledi÷ini göstermiútir.
Özellikle, karıúım hamurunda agrega tane boyutu
irileútikçe, elde edilen malzemenin mukavemet

de÷erinin iyileúti÷i, ancak çekme dayanımının ise
zayıflık
gösterdi÷i
belirlenmiútir.
Ayrıca,
malzemenin kohezyonu, içsel gerilme de÷erleri ve
kırılma açıları gibi parametrik de÷erlerinin de
malzemenin matris yapısında yer alan agrega tane
boyutuna do÷rudan ba÷lı oldu÷u belirlenmiútir.
Ayrıca, tahribatsız bir test yöntemi olarak, suni taú
üretimlerinin sismik hız ölçüm yöntemi ile
do÷rudan akustik empedans de÷erleri belirlenerek,
malzemenin dayanım olgusu hakkında yakınsak
bilgiler elde edilebilece÷i görülmüútür. Bu amaçla,
farklı gözenekli malzeme ve tane boyut
da÷ılımlarında daha detay analiz çalıúmaları ile
suni taú üretimleri kompozit yapılar olarak ele
alınabilir. Ayrıca, kompozit harç hamuru
bileúiminde kullanılacak gözenekli di÷er do÷al
malzeme türlerinin farklı karakteristik özellikler
göstermesi de ayrı bir inceleme konusu olmaktadır.
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Do÷al Taúların Nokta Yük Dayanım øndeks De÷erlerinin Sıcaklık
Etkisine Ba÷lı Olarak De÷iúimi
The variation of the point load index values of natural stones depending on
temperature
D. Akbay, C.E. Koççaz, R. Altında÷, ø. U÷ur, & M. Varol
SDÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisli÷i Bölümü, 32260- Isparta

ÖZET: Günümüzde özellikle inúaat sektöründe do÷al taúların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Tarihi
binalarda ve günümüz yapılarında zeminlerde, bina iç ve dıú cephelerinin kaplanmasında kullanılan do÷al
taúlar, yangın ve benzeri nedenlerle çok yüksek sıcaklıklara maruz kalabilmektedirler. Dolayısıyla, maruz
kalınan yüksek sıcaklık etkisi ile do÷al taúların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin de÷iúti÷i bilinmektedir.
Bu de÷iúimlerin etkilerini önceden veya mevcut durumlarında inceleyebilmek için çeúitli yöntemler
(kayaçlara orijinal hallerinde ve sıcaklı÷a maruz kaldıktan sonra tek eksenli basınç dayanımı, Brazilian çekme
dayanımı, nokta yük dayanımı vb. deneyler uygulanarak) mevcuttur.
Do÷al taúların yüksek sıcaklıklar karúısında mekanik özelliklerinden olan nokta yük dayanım de÷erlerinin
nasıl de÷iúti÷inin belirlenmesi ve/veya irdelenebilinmesi amacıyla bu çalıúma kapsamında çeúitli yörelerden
12 farklı do÷al taú temin edilmiútir. Temin edilen bu do÷al taúlardan düzenli prizmatik (50 x 50 x 25 mm)
úekilde hazırlanan numuneler, 6 farklı sıcaklık de÷erinde (25oC, 200oC, 300oC, 400oC, 500oC, 600oC) nokta
yük dayanım indeksi (Is(50)) deneyine tabi tutulmuúlardır. Numuneler, her bir sıcaklık de÷eri için fırında 3 saat
süre ile kondisyonlanmıú ve deneyler bu numuneler üzerinde yapılmıútır. Numuneler, kondisyonlanan sıcaklık
koúullarında (termal yorulmaya bırakılmadan) deneye tabi tutulmuútur. Her bir sıcaklık koúulunda kırılan
numunelerin kırılma modları incelenmiútir. Çalıúılan 12 farklı do÷al taúın sıcaklı÷a ba÷lı olarak nokta yük
dayanım de÷erlerinin de÷iúimi istatistiksel olarak incelenmiú ve sıcaklı÷a ba÷lı dayanım kayıp oranları
belirlenmiútir.
ABSTRACT: Nowadays, the use of natural stone in the construction industry is increasing day by day.
Natural stones are exposed to very high temperatures of fire and other similar reasons, where they are used in
the coating of interior and exterior facades, floors in the historic buildings and modern structures. Thus, it is
known physical and mechanical properties of natural stones change by the effect of exposure to high
temperature. There are several different ways (applying experiments such as uniaxial compressive strength,
Brazilian tensile strength, point load index etc. where the rocks are original and after exposure to
temperatures) in order to examine the effects of these changes in advance, or the current situations.
In this study in order to determine or examine how change the point load index of natural stones by the
effect of high temperature that is one of the mechanical property of natural stones. For this 12 different natural
stones were obtained from different regions. Regular prismatic specimens (50 x 50 x 25 mm) were prepared
from the natural stones. Point load index (Is(50)) tests were applied the specimens at 6 different temperatures
(25oC, 200oC, 300oC, 400oC, 500oC, 600oC). The specimens were conditioned in the oven for three hours for
each temperature and the tests were applied. Failure modes of failed specimens were analyzed for each
temperature condition. The point load index values were statistically analyzed and strength loss rates were
determined for 12 different natural stones that were studied.
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l GøRøù
Özellikle inúaat sektöründe çok büyük bir kullanım
alanına sahip olan do÷al taúlar dayanıklılı÷ı ve
estetik görünümü nedeniyle birçok farklı (zemin
döúeme, iç ve dıú cephe kaplama malzemesi,
mezarcılık ve süs eúyası)alanda kullanılmaktadır.
Do÷al taúlar nükleer atıkların imha edilmesi veya
jeotermal enerji üretimi gibi projelerde, tarihi ve
modern yapılarda zemin döúeme, iç-dıú cephe
kaplama malzemesi olarak kullanıldıklarında
yangın vb. nedenlerle çok yüksek sıcaklıklara
maruz kalabilmektedirler. Dolayısıyla, maruz
kalınan yüksek sıcaklık etkisi ile do÷al taúların
bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin de÷iúti÷i
bilinmektedir. Bu de÷iúimlerin etkilerini önceden
veya mevcut durumlarında inceleyebilmek için
çeúitli araútırmalar mevcuttur.
Birçok araútırmacı sıcaklık etkisi ile do÷al
taúların fiziksel ve mekanik özelliklerinin nasıl
de÷iúti÷ini anlamak için çalıúmalar yapmıúlardır.
Wai vd. (1982), Heuze (1983), Lau vd. (1995), AlShayea vd. (2000) ve Yin vd. (2012a, b) yüksek
sıcaklık altında kayanın dayanımındaki ve
deformasyonundaki de÷iúimleri gözlemlemiúler,
kayacın dayanımının sıcaklıkla ters orantılı olarak
de÷iúti÷ini belirlemiúlerdir. Ferrero & Marini
(2001) kireçtaúı ve mermer örnekleri üzerinde
uyguladıkları mikroskobik ölçümlerde sıcaklık
artıúıyla birlikte yeni çatlakların oluúmasına ba÷lı
olarak gözeneklili÷in ve çatlak yo÷unlu÷unun
arttı÷ını gözlemlemiúlerdir. Altında÷ yaptı÷ı
çalıúmada farklı hacimde hazırlanan mermer,
kireçtaúı ve kumtaúı numunelerini 20oC, 60oC ve
120oC’ye kadar ısıtmıú ve numunelerin so÷umasını
beklemeden Shore sertliklerini ölçmüú, sıcaklık
de÷eri arttıkça Shore sertlik de÷erinin düútü÷ünü
belirlemiútir. Dwivedi vd. (2008) yaptıkları
çalıúmada granitin basınç dayanımının, çekme
dayanımının ve elastik modülünün sıcaklık ile
iliúkisini incelediklerinde 25oC’den 200oC’ye
kadar kayacın bu özelliklerinin belirgin
de÷iúiklikler göstermedi÷ini fakat 200oC’den sonra
sıcaklıkla ters orantılı olarak de÷erlerin düútü÷ünü
belirlemiúlerdir. Chaki vd. (2008) sıcaklık arttıkça
kayacın içindeki açık ve kapalı gözeneklerin nasıl
de÷iúti÷ini incelemiúler, sıcaklık arttıkça açık
gözeneklerin kayacın toplam gözeneklili÷inin (açık
ve kapalı gözenekler) içindeki oranının arttı÷ını ve
buna ba÷lı olarak da kayacın sismik hızının
düútü÷ünü görmüúlerdir. Xu vd. (2008) yaptıkları
araútırmada granitin mekanik özelliklerinin
kadar
çok
bariz
de÷iúikler
800oC’ye
göstermedi÷ini, kayacın dayanımının ve taúıma
kapasitesinin 800oC’den sonra birden düútü÷ünü

belirlemiúlerdir. Wu vd. (2005), Zhang & Mao
(2009), Mao vd (2009), Luo & Wang (2011) çeúitli
kayaçlar üzerinde sıcaklı÷a ba÷lı olarak kayaçların
dayanımlarının
nasıl
de÷iúti÷ini
inceleyen
çalıúmalar yapmıúlar, sıcaklıkla kayacın dayanımı
arasında güçlü iliúkiler bulmuúlardır. Yavuz vd.
(2010) karbonatlı kayaçların birim hacim a÷ırlık,
sismik hız, etkin gözeneklilik vb. fiziksel
özelliklerinin sıcaklık etkisiyle nasıl de÷iúti÷ini
inceleyen çalıúma sonucunda sıcaklık artıúıyla
oluúan termal hasarın her kayaç üzerindeki etkisi
kayacın sahip oldu÷u tane boyutu, gözeneklili÷i,
yapısal ve dokusal karakteristi÷ine göre farklılık
gösterdi÷ini ifade etmektedirler. Örne÷in sıcaklıkla
gözeneklili÷in arttı÷ı durumlarda sismik hız düúüú
göstermiútir. Genel olarak termal bozunmanın
150oC’den sonra ve kayacın bu sıcaklı÷a 24 saat
maruz
kalmasından
sonra
oluútu÷unu
gözlemlemiúlerdir. Gamega vd. (2012) kumtaúı
üzerinde yaptıkları çalıúmada sıcaklı÷ı 25oC’den
950oC’ye arttırmıúlardır ve 500oC’ye kadar
kumtaúının dayanımının elastik modülünün
sıcaklıkla do÷ru orantılı olarak arttı÷ını, 500oC’den
sonra sıcaklıkla ters orantılı olarak de÷iúti÷ini
ölçmüúlerdir. Zhao vd. (2012) granit örnekleri
üzerinde farklı sıcaklıklarda termal deformasyon
ve Young modülü ile sıcaklık arasındaki iliúkiyi
incelemiúler sıcaklıkla úekil de÷iútirmenin arttı÷ını
Young modülünün düútü÷ünü belirlemiúlerdir.
Chen vd. (2012) granitin yüksek sıcaklık altında
dayanımını ve deformasyonunu ölçmüúler, sıcaklık
arttıkça kayaç dayanımının ve elastik modülünün
düútü÷ünü aynı zamanda maksimum úekil
de÷iútirmesinin arttı÷ını görmüúlerdir. Özgüven &
Özçelik (2013) mermer ve kireçtaúı üzerinde oda
sıcaklı÷ından 1000 0C ye kadar (oda sıcaklı÷ı,
2000C, 4000C, 6000C, 8000C, 10000C) renk ve
beyazlık de÷iúimi, parlaklık, fiziksel de÷iúiklik, Ph
ve 800 0C ve 1000 0C den so÷uma de÷iúimlerini
incelemiúlerdir. Sıcaklık arttıkça do÷al taúların
renginin açıldı÷ını, 6000C’ye kadar parlaklıklarını
korudukları,
dayanımlarının
düútü÷ünü
belirlemiúlerdir. Wu vd. (2013) yaptıkları
çalıúmada do÷al taúları 200C’den 12000C’ye kadar
ısıttıklarında
dayanımlarının
ve
Young
modüllerinin azaldı÷ını görmüúlerdir. Zhang vd.
(2013) yaptıkları çalıúmada kayacın mekanik
özelliklerinin yüksek sıcaklıklarda nasıl de÷iúti÷ini
incelemiúler, kayacın elastik modülünün ve
dayanımının 400oC’ye kadar önce bir artıú
gösterdi÷ini 400oC’den sonra sıcaklık artıúıyla
birlikte düúmeye baúladı÷ını belirlemiúlerdir.
Bu çalıúma kapsamında do÷al taúların yüksek
sıcaklıklar karúısında mekanik özelliklerinden olan
nokta yük dayanım de÷erlerinin nasıl de÷iúti÷inin
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belirlenmesi ve/veya irdelenebilinmesi amacıyla
çeúitli yörelerden temin edilen farklı do÷al taúlar
üzerinde farklı sıcaklık de÷erlerinde nokta yük
dayanım indeksi (Is(50)) deneyleri yapılmıútır.
2 MATERYAL VE METOT
Çalıúma kapsamında ülkemizin çeúitli yörelerinden
12 farklı do÷al taú temin (Çiz. 1) edilmiútir. Temin
edilen bu do÷al taúlardan Süleyman Demirel
Üniversitesi Kazı Mekani÷i ve Do÷al Taúlar
Teknolojisi Laboratuvarında her bir sıcaklık için
her bir kayaçtan 4’er adet olmak üzere 50 x 50 x
25 mm boyutlarında prizmatik numuneler
hazırlanmıútır (ùek. 1).
Hazırlanan numuneler, 6 farklı sıcaklık
de÷erinde (25oC, 200oC, 300oC, 400oC, 500oC,
600oC) nokta yük dayanım indeksi (Is(50)) deneyine
tabi tutulmuúlardır. Numuneler, her bir sıcaklık
de÷eri için fırında (ùek. 2) 3 saat süre ile
kondisyonlanmıú ve deneyler kondisyonlanan
sıcaklıktaki numuneler üzerinde yapılmıútır.
Numuneler, kondisyonlanan sıcaklık koúullarında
(termal yorulmaya bırakılmadan) deneye tabi
tutulmuútur. Her bir sıcaklık koúulunda kırılan
numunelerin kırılma modları incelenmiútir.
Çalıúılan 12 farklı taúın sıcaklı÷a ba÷lı olarak
nokta yük dayanım de÷erlerinin de÷iúimi
istatistiksel olarak incelenmiú ve sıcaklı÷a ba÷lı
dayanım kayıp oranları belirlenmiútir. Sonuçta
incelenen kayaçlar için sıcaklı÷a ba÷lı olarak nokta
yük dayanım de÷erlerinin de÷iúimi incelenmiútir.

ùekil 1. Nokta yük dayanım indeks de÷eri deneyi
için hazırlanan numuneler

ùekil 2. Numunelerin farklı sıcaklıklarda
kondisyonlanmasında kullanılan fırın

Çizelge 1. Çalıúmada kullanılan do÷al taúlar
EƵŵƵŶĞ
^ŝǀƌŝŚŝƐĂƌĞũ
ŵƉĞƌĂĚŽƌ
ĨǇŽŶdƌĂǀĞƌƚĞŶ
ĞŶŝǌůŝdƌĂǀĞƌƚĞŶ
ŬƐĂƌĂǇKŶŝŬƐ
'ƂŶĞŶŶĚĞǌŝƚ
/ƐƉĂƌƚĂŶĚĞǌŝƚ
/ƐƉĂƌƚĂĂǌĂůƚ
ĨǇŽŶĞǇĂǌ
ĨǇŽŶ'ƌŝ
ĨǇŽŶbĞŬĞƌ
DĂƌŵĂƌĂŽůŽŵŝƚŝŬ

<ŽĚƵ
^
DW
d
d
K
'
/
/

'
b
D

:ĞŽůŽũŝŬ<ƂŬĞŶŝ
^ĞĚŝŵĂŶƚĞƌ
^ĞĚŝŵĂŶƚĞƌ
^ĞĚŝŵĂŶƚĞƌ
^ĞĚŝŵĂŶƚĞƌ
^ĞĚŝŵĂŶƚĞƌ
DĂŐŵĂƚŝŬ
DĂŐŵĂƚŝŬ
DĂŐŵĂƚŝŬ
DĞƚĂŵŽƌĨŝŬ
DĞƚĂŵŽƌĨŝŬ
DĞƚĂŵŽƌĨŝŬ
DĞƚĂŵŽƌĨŝŬ

2.1 Fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi
Do÷al taúların kuru birim hacim a÷ırlık de÷erleri,
a÷ırlıkça ve hacimce su emme de÷erleri TS EN
1936 standardında belirtilen esaslara göre kenar
uzunlu÷u 50 mm olan küp numuneler üzerinde
yapılan deneyler sonucunda belirlenmiútir.
Sismik hız deneyleri TS EN 14579’da belirtilen
esaslara göre kenar uzunlu÷u 70 mm olan küp
numuneler kullanılarak yapılmıútır.
Tek eksenli basınç dayanım deneyleri TS EN
1926 standardında belirtilen esaslara göre kenar
uzunlu÷u 50 mm olan küp numuneler kullanılarak
gerçekleútirilmiútir.
Deneylerde en az 5’er numune kullanılmıú ve
elde edilen de÷erlerin aritmetik ortalamaları ve
standart sapmaları Çizelge 2’de sunulmuútur.
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Çizelge 2. Çalıúmada kullanılan do÷al taúların fiziksel ve mekanik özellikleri
BHA
Numune
Kodu

ASE

3

kN/m
Ort.
De÷.
26,48
26,42
23,83
22,09
26,72
22,55
22,85
26,56
26,57
26,59
26,58
26,26

Std.
Sap.
0,02
0,27
0,26
0,29
0,00
0,06
0,56
0,12
0,01
0,02
0,01
0,77

Pg

%
Ort.
De÷.
0,12
0,82
2,31
3,72
0,05
3,16
2,36
1,52
0,09
0,06
0,09
0,08

%
Std.
Sap.
0,02
0,16
0,16
0,12
0,01
0,08
0,08
0,13
0,01
0,01
0,01
0,01

Ort.
De÷.
0,31
2,21
5,61
8,37
0,13
7,26
5,49
4,11
0,25
0,17
0,24
0,21

σc

Vp
m/s
Std.
Sap.
0,06
0,41
0,34
0,28
0,02
0,16
0,11
0,32
0,02
0,01
0,03
0,02

Ort.
De÷.
6432
5592
4389
5412
4441
3143
4712
5182
3699
4377
4426
4052

MPa
Std.
Sap.
27
140
177
280
994
45
55
117
239
130
168
196

Ort.
De÷.
91,2
113,0
31,5
23,9
57,1
81,3
118,4
142,3
63,2
63,6
49,0
61,3

Std.
Sap.
10,8
29,6
5,0
10,0
12,3
4,7
10,2
6,1
9,2
13,9
14,2
8,2

SB
EMP
AT
DT
AO
GA
IA
IB
AB
AG
Aù
MD
BHA: Kuru birim hacim a÷ırlık; ASE: Atmosfer basıncında a÷ırlıkça su emme; Pg: Görünür gözeneklilik; Vp: P-dalga
hızı; σc: Tek eksenli basınç dayanımı; Ort. De÷.: Ortalama de÷er, Std. Sap.: Standart sapma de÷eri

0 , 45

2.3 Nokta yük dayanım indeksi deneyi
Nokta yük dayanım indeksi deneyi (IS(50)) ISRM
(1985)'de belirtilen standartlara uygun olarak
yapılmıútır. Deneyler ELE marka nokta yük deney
aleti (ùek. 3) kullanılarak, L  0,5 D ve 0,3 W < D
< W boyut limitlerini (L: Boy, D: Kalınlık, W:
Geniúlik)
sa÷layan
prizmatik
numuneler
uygulanmıútır. Nokta yük dayanım indeksi
de÷erleri Eúitlik 1-4 kullanılarak hesaplanmıú ve
sonuçlar Çizelge 3’de verilmiútir.

De = 1,128 W * D

(1)

Burada;
Eúde÷er çap, mm
De:
D:
Numune kalınlı÷ı, mm
W:
Numune geniúli÷i, mm

Is =

P
De2

§D ·
F =¨ e ¸
© 50 ¹
Burada;
F : Düzeltme faktörü
De : Eúde÷er çap, mm

I s( 50 ) = I s * F

(3)

(4)

Burada;
Is(50) : Düzeltilmiú nokta yük dayanım indeksi,
MPa
: Düzeltilmemiú nokta yük dayanım
Is
indeksi, MPa
F
: Düzeltme faktörü

(2)

Burada;
Is:
Düzeltilmemiú nokta yük dayanım indeksi,
MPa
P:
Kırılma yükü, N
Eúde÷er çap, mm
De:
ùekil 3. Nokta yük dayanım indeksi tayini deney
aleti
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ùekil 4 ve 5’te verilmiútir. Çizelge 3 ile ùekil 4 ve
5 incelendi÷inde sıcaklık arttıkça numunelerin
nokta yük dayanım de÷erlerinde bir azalma
meydana geldi÷i görülmüútür. Nokta yük dayanımı
de÷erlerindeki azalmanın miktarının deneye tabi
tutulan her do÷al taú için farklı sıcaklık
koúullarında farklı yüzdelerde oldu÷u görülmüútür.

3 DEöERLENDøRMELER
Do÷al taúların yüksek sıcaklıklar karúısında
mekanik özelliklerinden olan nokta yük dayanım
de÷erlerinin nasıl de÷iúti÷inin belirlenmesi ve/veya
irdelenebilinmesi amacıyla yapılan bu çalıúma
kapsamında elde edilen sonuçlar Çizelge 3 ile

Çizelge 3. Uygulanan sıcaklık koúullarındaki nokta yük dayanımı de÷erleri
25oC
200oC
300oC
400oC
500oC
600oC
Numune
Kodu Is(50) Std. De÷. Is(50) Std. De÷. Is(50) Std. De÷. Is(50) Std. De÷. Is(50) Std. De÷. Is(50) Std. De÷.
MPa Sap. % MPa Sap. % MPa Sap. % MPa Sap. % MPa Sap. % MPa Sap. %
SB
EMP

6,1
5,7

0,4
0,6

0,0
0,0

5,3
4,5

0,5 -13,1
0,4 -21,1

3,9
3,8

0,6 -36,1
0,3 -33,3

3,0
3,8

0,2 -50,8
0,2 -33,3

2,7
3,2

0,2 -55,7
0,6 -43,9

3,0
2,5

0,2 -50,8
0,2 -56,1

AT
DT

4,6
2,4

0,2
0,1

0,0
0,0

2,6
2,3

0,5 -43,5
0,5 -4,2

2,2
1,4

0,2 -52,2
0,4 -41,7

2,1
1,3

0,2 -54,3
0,2 -45,8

2,1
1,3

0,4 -54,3
0,3 -45,8

2,0
1,2

0,3 -56,5
0,2 -50,0

AO
GA

2,1
4,7

0,2
0,3

0,0
0,0

1,2
4,6

0,1 -42,9
0,6 -2,1

1,0
4,4

0,1 -52,4
0,4 -6,4

0,9
4,1

0,0 -57,1
0,3 -12,8

0,7
3,4

0,2 -66,7
0,2 -27,7

0,8
3,3

0,1 -61,9
0,2 -29,8

IA
IB

7,4
13,4

0,5
0,6

0,0
0,0

6,1
9,7

0,5 -17,6
1,0 -27,6

6,1
9,4

0,4 -17,6
0,3 -29,9

4,4
7,9

0,2 -40,5
0,7 -41,0

3,4
5,8

0,4 -54,1
0,6 -56,7

3,1
6,1

0,4 -58,1
0,3 -54,5

AB
AG

2,6
3,3

0,3
0,2

0,0
0,0

2,5
2,9

0,2 -3,8
0,2 -12,1

2,5
2,7

0,2 -3,8
0,2 -18,2

2,4
2,7

0,4 -7,7
0,1 -18,2

2,1
2,7

0,2 -19,2
0,1 -18,2

2,3
2,4

2,3 -11,5
0,2 -27,3

Aù
MD

2,9
3,0

0,1
0,1

0,0
0,0

2,7
2,7

0,2 -6,9
0,3 -10,0

2,5
2,5

0,3 -13,8
0,5 -16,7

2,2
1,9

0,2 -24,1
0,1 -36,7

2,2
1,8

0,3 -24,1
0,1 -40,0

2,0
1,5

0,3 -31,0
0,1 -50,0

IS(50): Düzeltilmiú nokta yük dayanım indeksi; Std. Sap.: Standart sapma de÷eri; De÷.: Dayanım de÷erindeki de÷iúim



ùekil 4. Uygulanan sıcaklık koúullarındaki nokta yük dayanımı de÷erlerinin de÷iúimi
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ùekil 5. Sedimanter kökenli kayaçların sıcaklık ile nokta yük dayanım de÷erleri kaybı arasındaki iliúki
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ùekil 6. Magmatik kökenli kayaçların sıcaklık ile nokta yük dayanım de÷erleri kaybı arasındaki iliúki



ùekil 7. Metamorfik kökenli kayaçların sıcaklık ile nokta yük dayanım de÷erleri kaybı arasındaki iliúki
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Çalıúmada kullanılan do÷al taúlardan hangisinin
sıcaklık koúullarından daha fazla etkilendi÷ini
belirlemek amacıyla sıcaklı÷a ba÷lı olarak %
dayanım azalma de÷erleri arasındaki iliúkiler lineer
iliúki grafi÷i ile incelenmiútir (ùek. 5-7). Bu iliúki
denklemlerinin e÷im de÷erleri (m) belirlenmiútir.
Bu e÷im de÷erleri Çizelge 4’te sunulmuútur.
Çizelge 4 incelendi÷inde, sıcaklık arttıkça,
sıcaklıkla ters iliúki olarak nokta yük dayanım
de÷eri kaybının en fazla Isparta Andezit en az ise
Afyon Beyazda oldu÷u görülmüútür. Di÷er bir
ifadeyle, maruz kalınan sıcaklık durumunda Isparta
Andezitin dayanım kaybının en yüksek oldu÷u ve
en düúük dayanım kaybının ise Afyon Beyazında
oldu÷u belirlenmiútir.

ùekil 8. Çalıúma kapsamında nokta yük dayanım
deneyinde kullanılan numunelerin deney sonrası
görünümleri

Çizelge 4. Nokta yük dayanım de÷erleri kaybı
e÷im (m) ve dayanım kaybı de÷erleri
Numune
m
DAO %
Jeolojik Kökeni
SB
0,103
-50,8
Sedimanter
Sedimanter
EMP
0,091
-56,1
AT
0,088
-56,5
Sedimanter
DT
0,098
-50,0
Sedimanter
Sedimanter
AO
0,105
-61,9
GA
0,058
-29,8
Magmatik
IA
0,108
-58,1
Magmatik
IB
0,097
-54,5
Magmatik
AB
0,027
-11,5
Metamorfik
Metamorfik
AG
0,041
-27,3
Aù
0,056
-31,0
Metamorfik
MD
0,092
-50,0
Metamorfik
m: Dayanım de÷erleri kaybı grafi÷i e÷imi; DAO:
Dayanım azalma oranı

Kayaçlar
jeolojik
köken
açısından
de÷erlendirildi÷inde ise maruz kalınan sıcaklık
karúısında dayanım azalmasına yatkınlık olarak m
de÷erleri dikkate alındı÷ı birbirine göreceli olarak
en az metamorfik kökenli kayaçların en fazla ise
sedimanter kökenli kayaçların dayanım kaybına
u÷radıkları görülmüútür.
Çalıúma kapsamında nokta yük dayanım
deneyinde kullanılan numunelerin (ùekil 8) kırılma
modları inceledi÷inde 3 farklı kırılma modu (ùekil
9) gözlemlenmiútir. Kırılma tiplerinin meydana
geldi÷i sıcaklık koúulları ve kayaç türleri
incelendi÷inde 3 farklı kırılma tipinin her kayaç
için her sıcaklık koúulunda meydana geldi÷i
gözlenmiútir.

ùekil 9. Deneylerde oluúan kırılma tipleri
4 SONUÇLAR
Bu çalıúmada do÷al taúların nükleer atıkların imha
edilmesi veya jeotermal enerji üretimi gibi
projelerde ya da binalarda zemin döúeme, iç-dıú
cephe kaplama malzemesi olarak kullanıldıklarında
yangın vb. nedenlerle çok yüksek sıcaklıklara
maruz kaldıklarında dayanımlarının nasıl de÷iúti÷i
incelenmiútir. Bu amaçla 12 farklı do÷al taú
numunesi üzerinde 6 farklı sıcaklık koúulunda
(termal yorulmaya bırakılmadan) nokta yük
dayanım deneyleri gerçekleútirilmiútir. Deneyler
sonucunda do÷al taúların dayanımlarında meydana
gelen de÷iúimleri irdelenmiútir. øncelenen 12 farklı
kayacın maruz kaldı÷ı sıcaklık de÷erleri arttıkça
nokta yük dayanım de÷erlerinin tüm kayaçlar için
azalma gösterdi÷i belirlenmiútir. En çok dayanım
kaybı % 58,1 ile Isparta Andezitte, en az dayanım
kaybı % 11,5 ile Afyon Beyazda görülmüútür.
Jeolojik köken açısından bakıldı÷ında ise sıcaklı÷a
ba÷lı olarak dayanım azalma miktarları göreceli
olarak sırasıyla metamorfik, magmatik ve
sedimanter kökenli kayaçlar sıralaması úeklinde
oldu÷u görülmüútür. Elde edilen bulgular
de÷erlendirildi÷inde çalıúmada kullanılan do÷al
taúların nokta yük dayanım de÷erlerinin sıcaklıkla
ters orantılı olarak de÷iúti÷i belirlenmiútir.
Literatüre
baktı÷ımızda
yapılan
benzer
çalıúmalarda da do÷al taúların dayanımlarının
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Bazı kayaçlarda tabakalanma yönelimine ba÷lı olarak fiziksel ve
mekanik özelliklerin de÷iúimi
The variation of physical and mechanical properties depending on bedding
orientation on some rocks
T. Efe, N. ùengün & S. Demirda÷
SDÜ Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, 32260- Isparta

ÖZET: Tabakalı ya da belirgin zayıflık düzlemleri içeren kayaçların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin
anizotropi yönlerine ba÷lı olarak de÷iúiklik gösterdi÷i bilinmektedir. Bu çalıúmada Oniks, Denizli Traverten,
Burdur Bej, Ottoman Bej ve Cappucino ticari isimleri ile bilinen 5 farklı sedimanter kayaç türünün
tabakalanma yönü sismik hızları ölçülmek suretiyle belirlenmiú ve anizotropi de÷erleri hesaplanmıútır. Daha
sonra çalıúmada kullanılan numunelere her üç yönde tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı çekme dayanımı,
Böhme aúınma dayanımı ve kılcal (kapiler) su emme deneyleri yapılmıútır. Elde edilen bulgular, yönlere ba÷lı
olarak karúılaútırılmıútır.
ABSTRACT: It is known that some physical and mechanical properties of bedded rocks or of rocks including
plane of weaknesses show differences based on the anisotropy direction. In this study, bedding direction of 5
different sedimentary rocks (Onyx, Denizli Travertine, Burdur Beige, Ottoman Beige and Cappucino)
determined by seismic velocity tests and anisotropy values were calculated. Later, uniaxial compressive
strength, indirect tensile strength, Bohme abrasion strength and capillary water absorption tests were made in
trilateral to the samples used in this study.

l GøRøù
Kayaçlarda tabakalanma yönelimine ba÷lı olarak
bazı fiziksel ve mekanik özelliklerin de÷iúim
gösterdi÷i bilinmektedir. Anizotropi yapı elemanı
olarak kullanılan do÷al taúlarda hem estetik, hem de
teknik açıdan göz ardı edilmemesi gereken bir
özelliktir. Metamorfik ve sedimanter kayaçlarda
görülen anizotropik karakteristikler genellikle kayaç
içerisindeki klivaj, foliasyon, úistozite, eklemler,
tabakalanma ve mikro çatlakların varlı÷ından dolayı
ortaya çıkmaktadır (Güney vd., 2004). Amadei
(1996)’ya göre yeryüzüne yakın seviyelerde bulunan
ço÷u kayaç fiziksel, dinamik, termal, mekanik ve
hidrolik özellikleri açısından yöne ba÷lı olarak
de÷iúiklik göstermektedir.
Anizotropi, do÷al taú madencili÷inde ocak
üretiminden baúlayarak nihai ürün elde edilmesine
kadar olan tüm aúamalarda üretim verimlili÷i ve
ürünün sektörel de÷eri açısından dikkat edilmesi
gereken bir unsurdur. Üretim yöntemi ya da tekni÷i
seçilirken kayacın tabakalanma durumu tespit

edilmeli ve yöntem ona göre belirlenmelidir. Bu
duruma örnek teúkil edebilecek, aynı aynada farklı
oluúumların görüldü÷ü traverten oca÷ına ait bir
görüntü ùekil 1’de yer almaktadır.

ùekil 1. Tabakalı ve masif travertenden bir görünüm
(Piper vd., 2007).
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Literatürde anizotropinin fiziksel ve mekanik
özellikler üzerindeki etkisinin incelendi÷i birçok
çalıúma bulunmaktadır. Berenbaum ve Brodie
(1959), Evans (1961) kömürlerde, Hobbs (1964)
siltaúı, kumtaúı ve kiltaúında, Mclamore ve Gray
(1967) úeyllerde ve Barla (1974) gnays ve úistlerde
dolaylı çekme dayanımı üzerinde anizotropinin
etkisini incelemiúlerdir. Ayaz ve Karaca (2000),
travertenlerde tabakalanmaya ya da bantlanmaya dik
yöndeki basınç dayanımlarının, paralel yöndeki
dayanım de÷erlerine göre yüksek çıktı÷ını
belirtmiúlerdir. Ancak kabuksu travertenlerde bu
durumun tersinin gözlemlendi÷i, bunun nedeni
olarak da, kabuksu travertenlerde, bantlanmaya
paralel
yöndeki
yük
uygulamalarında,
bantlanmaların yükü bir kolon iúleviyle taúıması,
bantlanmaya dik yöndeki uygulamalarda ise sık
aralıklı, olarak gözlenen gözenek hatlarının, yük
basıncını yeteri kadar taúıyamadı÷ı ve kırılmanın
daha düúük gerilmelerde oldu÷unu ifade etmiúlerdir.
Büyüksa÷ıú vd. (2003) yaptıkları çalıúmada
tabakalanmaya dik yöndeki basınç dayanımı, e÷ilme
dayanımı ve Böhme aúınma dayanımı de÷erlerinin,
tabakalanmaya paralel yöndeki de÷erlerinden daha
yüksek çıktı÷ını tespit etmiúlerdir. Güney vd., (2004)
mermerlerin anizotropik karakteristiklerinin Shore
sertli÷i üzerine etkilerini belirlemeye çalıúmıúlardır.
Kim vd., (2012) 3 farklı kayacın elastik modülü, Pdalga hızı ve termal iletkenlik de÷erlerine ait
anizotropik
karakteristiklerini
belirlemeye
çalıúmıúlar ve elde ettikleri bulgular ıúı÷ında söz
konusu özellikler ve anizotropik karakteristikler
arasında güçlü iliúkiler oldu÷unu belirtmiúlerdir.
Bu çalıúmada da 5 farklı sedimanter kaya türünün
anizotropi de÷erleri P-dalga hızları kullanılarak
hesaplanmıú, bazı fiziksel ve mekanik özellikleri
yöne ba÷lı olarak deneylerle belirlenmiú ve sonuçta
elde edilen bulgular de÷erlendirilmiútir.

2 MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalıúmada, Oniks, Denizli Traverten, Burdur Bej,
Ottoman Bej ve Cappucino ticari isimleri ile bilinen
sedimanter kökenli 5 faklı do÷al taú türü materyal
olarak kullanılmıútır. Kayaçlar çeúitli firmalardan
temin edilerek laboratuar ortamına getirilmiú ve
ilgili
deney
standartlarına
uygun
olarak
boyutlandırılmıútır
(ùekil
2).
Laboratuarda
boyutlandırılmıú numuneler üzerinde öncelikle
fiziksel özellikleri tanımlamak için gerçek yo÷unluk
(EN 1936), birim hacim a÷ırlık, su emme (a÷ırlıkça
ve hacimce) (EN 13755) ve toplam porozite
deneyleri yapılmıú, sonuçların aritmetik ortalama
de÷erleri Çizelge 1’de sunulmuútur.

ùekil 2. Deneylerde kullanılan numuneler.
Çizelge 1. Numunelere ait fiziksel özellikler
ASE HSE ΣPor
ρ
γ
(kg/m3) (kg/m3) (%) (%)
(%)
Oniks
2712
2658
0,34 0,90 1,99
Traverten
2706
2352
2,14 5,03 13,08
Burdur Bej
2745
2679
0,25 0,68 2,40
Ottoman Bej
2759
2649
0,30 0,80 3,99
Cappucino
2736
2693
0,16 0,42 1,57
ρ: Gerçek yo÷unluk, γ: Birim hacim a÷ırlık, ASE: A÷ırlıkça su
Numune

emme, HSE: Hacimce su emme, ΣPor: Toplam porozite

2.1 Anizotropi faktörlerinin belirlenmesi
Kayaçlarda anizotropiye ba÷lı olarak fiziksel ve
mekanik özelliklerin de÷iúimini incelemek amacıyla
deneylerde
kullanılacak
bütün
numunelerin
tabakalanma durumlarını ve anizotropi de÷erlerini
belirleyebilmek için TS EN 14579 standardına
uygun ve yöne ba÷lı olarak sismik hız (P-dalga hızı)
ölçümleri
gerçekleútirilmiútir.
Sismik
hız
ölçümlerinde her kayaç türü için 27 adet kenar
uzunlu÷u 71 mm olan kübik numune kullanılmıútır.
ùekil 3’te ölçüm prosedürü sembolik olarak
verilmiútir. Numunelerin bazılarında gözle tespit
edilebilen tabakalanmalar mevcut iken bazılarında
bu durum söz konusu de÷ildir. Bu çalıúmada belirgin
olmayan tabakalanmalar sismik hız ölçümü ile
belirlenmiútir. Sismik hız deneyleri hem kuru hem
de suya doygun halde 3 farklı yönde (a-a’-b-b’-c-c’)
P-dalga hızının geçiú süresinin ölçülmesi suretiyle
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yapılmıútır. Çizelge 2’de 27 adet numunenin yöne
ba÷lı olarak ortalama kuru sismik hız de÷erleri (VpK)
ve suya doygun ortalama sismik hız de÷erleri (VpD)
verilmiútir. Öncelikle 3 yönde sismik hızlar
ölçülmüú, nispeten yüksek sismik hız de÷eri veren
eksen a-a’ olarak kabul edilmiútir. Birbirine yakın
de÷erler gösteren di÷er 2 eksen ise b-b’ ve c-c’
olarak dikkate alınmıútır.

tabakalar yükleme düzlemine dik iken çıktı÷ın, fakat
yüksek gözenek ihtiva eden travertenlerde ise
dayanımın tabakalanma düzlemine paralel yükleme
durumda yüksek çıktı÷ını belirtmiúlerdir.
Bu çalıúma kapsamında kayaçlardaki anizotropi
de÷eri (r), farklı yönlerde ölçülen P-dalga hızı
de÷erlerinden yüksek olan ile birbirine yakın olan
di÷er iki hız de÷erinin ortalaması arasındaki farkın
yüksek olan hıza oranı olarak hesaplanmıútır (Eúitlik
1).

§ V + Vc
Va − ¨ b
© 2
r=
Va

ùekil 3. Numunelerin anizotropi durumlarının sismik hız
ölçümüyle belirlenmesinin sembolik gösterimi

Çizelge 2. Kayaçların ortalama sismik hız de÷erleri
Numune

VpK (m/sn)

a-a'
Oniks
4957
Traverten 5285
Burdur Bej 6341
Ottoman
6305
Cappucino 6236

b-b'
4784
5163
6314
6267
6179

c-c'
4829
5187
6304
6225
6149

VpD (m/sn)
a-a'
5634
5291
6343
6308
6281

b-b'
5417
5184
6315
6272
6243

c-c'
5520
5192
6311
6238
6187

VpK de÷erleri Oniks numunelerinde 4784 ile 4957
m/s arasında ve Denizli Traverten numunelerinde
5163 ile 5285 m/s arasında çıkmıútır. Di÷er 3 kayaç
numunesinde ise birbirine yakın olarak 6150-6340
m/s aralı÷ında de÷iúti÷i gözlemlenmiútir. Suya
doygun numuneler üzerinde yapılan deneylerde
Oniks numunesinin sismik hız de÷erlerinde %14’e
varan oranlarda artıú olurken di÷er kayaçlarda daha
düúük oranlarda artıú görülmüútür.
Crampin (1989), sismik anizotropi de÷erini farklı
yönlerde ölçülen sismik hız de÷erlerini kullanarak;
en yüksek sismik hız de÷eri ile en düúük sismik hız
de÷eri arasındaki farkın en yüksek hız de÷erinin
yüzdesel oranı olarak tanımlamaktadır. Kim vd.
(2012) yaptıkları çalıúmada gnays, úeyl ve úist için
sismik hız anizotropisini sırasıyla %14, %31 ve %51
olarak bulmuúlardır. Buldukları de÷erler úeyl ve
metamorfik kayalar için literatüre uygun çıkmıútır
(Birch, (1960); Johnston ve Christensen, (1995)).
Garcia-del-Cura vd., (2012) az gözenekli tabakalı
travertenlerde maksimum mekanik dayanımın

·
¸
¹ *100

[1]

Burada; Va, Vb ve Vc aynı numunede farklı yönlerde
(a-a’-b-b’-c-c’) ölçülen P-dalga hız de÷erleridir. Va
ölçüm sonucunda en yüksek çıkan sismik hız
de÷eridir. Çizelge 3’te her kayaç türü için 27 adet
numune üzerinde gerçekleútirilen sismik hız
deneylerinden elde edilen anizotropi de÷erlerinin
aritmetik ortalaması verilmiútir. Kuru durumda en
yüksek de÷er Oniks numunesinde %3,04 olarak
bulunurken en düúük anizotropi de÷eri ise Burdur
Bej numunesinde %0,5 olarak tespit edilmiútir.
Çizelge 2. Kayaçların anizotropi de÷erleri (%)
Numune
Oniks
Traverten
Burdur Bej
Ottoman Bej
Cappucino

Anizotropi faktörleri (%)
rK

rD

3.04
2.08
0.50
0.94
1.15

2.94
1.95
0.47
0.84
1.05

2.2 Fiziko-mekanik özelliklerin belirlenmesi
Çalıúmada kullanılan kayaçlar ticari anlamda do÷al
taú olarak de÷erlendirilmektedir. Tabakalanma yönü
görsel açıdan oldukça önemli olmasının yanı sıra
teknik olarak da etkilidir. Bu sebeple bazı
özelliklerin yöne ba÷lı olarak nasıl de÷iúti÷ini
belirlemek için tek eksenli basınç dayanımı (TEBD)
(TS EN 1926), Brazilian çekme dayanımı (BÇD)
(TSE 699), Böhme aúınma dayanımı (BA) (TS EN
14157) ve kapiler su emme (KSE) (TS EN 1925)
deneyleri yapılmıútır. Deneyler sismik hız ölçümleri
sonucunda belirlenen 3 yönde (a-a’, b-b’, c-c’)
yapılmıútır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 3 ve
Çizelge 4’te sunulmuútur.
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Çizelge 3. Kayaçların yöne ba÷lı TEBD ve BÇD
de÷erleri
Numune
Oniks
Traverten
Burdur Bej
Ottoman Bej
Cappucino

TEBD (kg/cm )
a-a'
425
414
1128
942
1071

b-b'
393
373
1010
970
1161

c-c'
387
406
1094
833
964

1200

2

BÇD (kg/cm )
a-a'
32
41
50
45
54

b-b'
38
41
52
45
57

1000

c-c'
33
44
49
45
51

TEBD (k/cm2)

2

a

b-c

800
600
400
200

Çizelge 4. Kayaçların yöne ba÷lı BA ve KSE de÷erleri

KŶŝŬƐ
Traverten
Burdur Bej
Ottoman Bej
Cappucino

a-a'
19.6
16.2
8.3
9.7
11.5

b-b'
19.8
16.2
8.5
10.4
12.7

c-c'
23.8
17.8
8.7
10.9
11.6

0

KSE (g/m2.s0,5)
a-a'
4.70
9.92
0.71
2.54
0.96

b-b'
3.70
9.92
0.83
2.76
0.83

c-c'
3.51
7.05
0.61
2.56
0.70

Oniks

Otto

Capp

a

b-c

50
40
30
20
10
0
Oniks

Trav

B. Bej

Otto
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ùekil 5. Kayaçların yöne ba÷lı BÇD de÷erleri

TEBD de÷erleri a-a’ yönünde, di÷er yönlerin
ortalamasına nazaran tüm numunelerde yüksek
çıkmıútır
(ùekil
4).
BÇD
de÷erleri
karúılaútırıldı÷ında Cappucino mermeri haricinde
aynı yönde düúük çıkmıútır (ùekil 5). Sismik hız
verileri sonucunda a-a’ yönünün tabakalanma
düzlemlerine dik oldu÷u kabulü, dayanım deneyleri
sonucunda anlamlı çıkmıútır.

25
a

20
BA (cm3/50cm2)

BA deney sonuçları incelendi÷inde, a-a' yönünde
tüm kayaçlarda aúınma de÷erleri, di÷er 2 yöndeki
ortalama aúınma de÷erlerine göre düúük çıkmıútır
(ùekil 6). KSE sonuçları incelendi÷inde ise Burdur
Bej numunesinde yöne ba÷lı olarak kayda de÷er bir
farklılık gözlenmemiútir. Ottoman Bej numunesinde
ise a-a’ yönünde düúük de÷erler bulunurken di÷er
kayaçlarda a-a’ yönü nispeten ortalamaya göre
yüksek çıkmıútır (ùekil 7). Baúka bir ifadeyle Oniks,
Denizli Traverten ve Cappucino numunelerinde BA
ve KSE verileri arasında ters orantı bulunmuútur.

B. Bej

60

3 DEöERLENDøRMELER
Kayaçlarda tabakalanma yönünün bazı fiziksel ve
mekanik özellikler üzerindeki etkisinin araútırıldı÷ı
bu çalıúmada elde edilen bulgular grafiksel olarak
ùekil 4-7’de sunulmuútur. De÷erlendirmeler
yapılırken sismik anizotropinin hesaplanmasından
yola çıkılarak a-a’ yönüne karúılık di÷er iki yöndeki
ortalama de÷erler (b-c) karúılaútırılmıútır. Her deney
için kullanılan numunelerin anizotropi de÷erleri
kendi içinde ayrıca de÷erlendirilmiútir.
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ùekil 4. Kayaçların yöne ba÷lı TEBD de÷erleri
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ùekil 6. Kayaçların yöne ba÷lı BA de÷erleri
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ùekil 7. Kayaçların yöne ba÷lı KSE de÷erleri

BÇD de÷erleri ile anizotropi faktörleri arasındaki
iliúkilerde benzer yöntemle ùekil 9’da irdelenmiútir.
a-a’ yönünde BÇD de÷erleri TEBD de÷erlerinin
tersine daha düúük çıkmıútır. Bu de÷erlerdeki azalma
ile sismik anizotropi faktörleri arasında da yine
istatiksel olarak oldukça anlamlı do÷rusal bir iliúki
belirlenmiútir. Burada Cappucino mermerinde a-a’
yönünde BÇD de÷erleri daha yüksek bulundu÷u için
dikkate alınmamıútır.

1
2
3
Anizotropi Faktörü , r K (%)

4

ùekil 8. Yöne ba÷lı yüzdesel TEBD de÷iúimi ile
anizotropi faktörü arasındaki iliúki
14

BTS

12
BÇD De÷iúimi (%)

Kayaçlardaki yöne ba÷lı sismik hız de÷erlerinin
de÷iúiminden belirlenen anizotropi faktörü ile yöne
ba÷lı
fiziko-mekanik
özelliklerin
yüzdesel
de÷iúimleri arasındaki iliúkiler incelenmiútir. ùekil
4’teki grafi÷e bakıldı÷ında a-a’ yönünde yapılan
TEBD deneyleri sonucunda, di÷er iki yöndeki
sonuçlara göre daha yüksek de÷erler bulunmuútur.
Bu de÷erlerin di÷er yöndeki (b-c) ortalama de÷erlere
göre artıúı (%) ile deneyde kullanılan numunelerin
sismik anizotropi faktörleri arasında güçlü iliúkiler
tespit edilmiútir (r=0,81) (ùekil 8). Burada her
numune için anizotropi faktörü, ilgili deneyde
kullanılan tüm numuneler için hesaplanmıú ve
ortalamaları alınmıútır.
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ùekil 9. Yöne ba÷lı yüzdesel BÇD de÷iúimi ile anizotropi
faktörü arasındaki iliúki
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BA
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BA De÷iúimi (%)

BA de÷erleri a-a’ yönünde düúük çıkmıútır.
TEBD deney sonuçlarına göre dayanımın yüksek
çıktı÷ı eksende aúınma düúük bulunmuútur. Bu
de÷erlerdeki azalma da yine anizotropi faktörleri ile
karúılaútırıldı÷ında do÷rusal bir iliúki (r=0,62) elde
edilmiútir.
KSE de÷erlerinde a-a’ yönünde elde edilen
sonuçlara göre 2 numunede di÷erlerinin aksine
düúüú yaúanmıútır. Bu sebeple sismik anizotropi
faktörleri ile arasındaki iliúkiler bu 5 kayaç türü için
incelenmesi anlamsız bulunmuútur.

R² = 0,584
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ùekil 10. Yöne ba÷lı yüzdesel BA de÷iúimi ile anizotropi
faktörü arasındaki iliúki
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4 SONUÇLAR
Bu çalıúmada sedimanter kökenli 5 do÷al taú türünde
tabakalanma yöneliminin ya da anizotropinin bazı
fiziksel ve mekanik özellikler üzerindeki etkisi Pdalga hızlarını ölçmek suretiyle araútırılmıútır. Elde
edilen sonuçlar aúa÷ıda özetlenmiútir.
• Çalıúmada kullanılan kayaçlar için 3 yönde
yapılan sismik hız ölçümleri sonucunda
anizotropi faktörleri %0,50 ile %3,04 arasında
bulunmuútur.
• Kayaçlar suya doygun hale getirildiklerinde kuru
duruma göre P-dalga hızları daha yüksek oldu÷u
gözlemlenmiútir. Ayrıca doygun numunelerde
sismik anizotropi de÷erleri kuru duruma göre tüm
numunelerde düúük çıkmıútır.
• Tüm numunelerde a-a’ yönünde di÷er iki yönün
ortalamasına göre yüksek TEBD de÷erleri
kaydedilmiútir. BÇD deneyleri sonucunda ise
Cappucino mermeri haricinde TEBD verilerinin
tam tersi bir durum gözlemlenmiútir.
• BA de÷erlerine göre a-a’ yönünde di÷er iki yönün
ortalamasına nazaran düúük aúınma verileri
kaydedilmiútir. KSE deneylerinde ise Burdur Bej
ve Ottoman Bej numuneleri dıúında ortalamaya
göre yüksek sonuçlar bulunmuútur.
• Sismik anizotropi faktörü ile yöne ba÷lı yüzdesel
TEBD, BÇD ve BA de÷iúimleri arasında güçlü
istatiksel iliúkiler bulunmuútur. Mermerlerde
anizotropi de÷erlerinin artmasıyla yöne ba÷lı
de÷iúimlerde
do÷rusal
olarak
arttı÷ı
belirlenmiútir.
Do÷al taú ocak ve fabrika iúletmecili÷i açısından
anizotropinin fiziko-mekanik özellikler üzerinde
etkili oldu÷u yapılan deneyler sonucunda
anlaúılmıútır. Bu konuda daha fazla numune ile daha
detaylı çalıúmaların yapılması gerekmektedir.
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Mermerlerin Kayma Direncini Etkileyen Parametrelerin De÷erlendirmesi
ve Sınıflandırılması
Evaluation and classification of the parameters affecting impact resistance of
marbles
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ÖZET: Bu çalıúma, ayakkabı ile yürünen zeminlerde kullanılan farklı mermerlerin yayaların emniyetini
artırıcı uygun yüzey iúlemelerin belirlenmesi için yapılan bir araútırmayı kapsamaktadır. Yüzeyleri iúlenmiú
mermerlerin, yaya emniyeti açısından zemin kaplama malzemesi olarak kullanılmasında önemli
parametrelerden birisi de kayma direncidir. Dört farklı úekilde yüzeyleri iúlenmiú (cilalı, honlu, eskitmeli,
patinatolu) ve beú tür mermerin kayma direnci, TS EN 14231 “Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin
Tayini” standardı kullanılarak saptanmıútır. Ayrıca, kayma direnci ile iliúkileri belirlemek için, mermerlerin
fiziksel ve mekanik özellikleri de belirlenmiútir. Bu parametreler arasındaki iliúkileri belirlemek için
regresyon analizi yapılmıútır. Hem uygulanan yüzey iúlemine ve yüzeyin ıslak/kuru durumuna hem de fizikomekanik özelliklerine göre, mermerlere ait kayma direnç de÷erlerinin önemli ölçüde de÷iúti÷i belirlenmiútir.
Sonuç olarak, testleri yapılan mermerlere ait kayma direnç de÷erleri dikkate alınarak, emniyetli kullanım
yerleri belirlenmiú ve sınıflandırılmıútır.

ABSTRACT: The present work attempts to determine the most suitable surface processing techniques to
reduce the slipping risk of pedestrians while walking wearing shoes on marble coverings. Slip resistance
which is required for pedestrians with shoes in terms of slip safety is one of the most important parameters for
surface processing marbles used floor covering. Slip resistances of five different marbles, which have four
different surface treatments (polished, honed, tumbled and patinato), have been determined by using TS EN
14231 Standard “Determination of Slip Resistance with Pendulum Friction Test Equipment ". In order to
define the relations of slip resistance, the physico-mechanical properties of five different marbles were also
identified. Regression analyses have been performed to define the relations of these parameters. Slip
resistance values on marble sample plates were determined to be considerably change by depending on both
the applied surface processing techniques and dry/wet of surface and their physico-mechanical characteristics.
Finally, marbles used in this research have been classified according to safety applications by taking into
account their slip resistance values.
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1.GøRøù
Do÷al taúlar günümüz inúaat sektöründe ve
mimarisinde, kaplama malzemesi olarak yaygın
úekilde kullanılmaktadır. Bu kullanım yerleri iç
mekânlarda, banyo ve mutfaklarda döúeme ve
kaplama malzemesi, dıú mekânlarda ise
merdivenleri kaplama amaçlı, kaldırım döúemesi,
duvar ve zemin kaplama malzemesi, heykel ve
sanatsal yapılar olarak kullanılmaktadır (Grönqvıst
1995; Rowland vd, 1996; Kim 1996; Chang 1999;
Manning vd, 1998).
Son yıllarda do÷al taúların zemin kaplama
malzemesi olarak kullanılmasında ve tasarımında,
kayma direnci önem verilmesi gereken bir konu
olarak ön plana çıkmaktadır. Kayma direnci,
çıplak ayak ve/veya ayakkabı tabanı ile zemin
kaplama malzemesi yüzeyinin etkileúiminden
kaynaklanmaktadır.
Bu yüzden insanların
emniyetli hareket edebilmesi için, kaplama
malzemesi olarak kullanılacak do÷al taúların
kayma direncinin belirlenmesi gerekmektedir
(Grönqvist, 1995; Rowlan vd, 1996; Kim, 1996;
Chang, 1999; Mannig vd, 1998). Kayma vakaları,
deneyi yapan kiúi, deney ortamı, kirleticiler (su,
ya÷, donma, toz) gibi çevresel faktörler, yetersiz
zaman, sıcaklık ve aydınlatma, ayakkabı ve
zeminin özellikleri dâhil, bir ya da birden fazla
sebepten kaynaklanmaktadır (Kim 2001). Do÷al
taúlara yüzey iúleme tekni÷inin uygulanmasıyla
kullanım yeri, parlaklık, cila alma ve kaymazlık
özellikleri do÷rudan etkilenmektedir (Sarııúık, vd.,
2010). Yüzeyleri iúlenmiú do÷al taú örneklerinin,
kayma özelliklerinin belirlenmesi için örneklerin
laboratuar ortamında test edilmesi ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Literatürde kayma direncinin
belirlenmesinde birçok farklı test cihazı
kullanılmaktadır (Grönqvıst vd, 1999; Leclercq
1999).
Bu araútırmada inúaat sektöründe ve mimaride,
özellikle ıslak ortamlarda kullanılan metamorfik
kökenli 5 de÷iúik mermer örne÷i seçilmiútir.
Ayakkabı ile yürünen yerlerde kullanılan zemin
kaplamalarının kaymayı önleyici özelliklerinin
belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi ile fizikomekanik özelliklerinin kayma direncine olan
etkilerinin araútırılması amaçlanmıútır. Mermer
örneklerinin, dört farklı yüzey iúlemi (cilalı, honlu,
eskitme ve patinato) görmüú ve 30,5x30,5x1,0 cm
plaka boyutunda olan örnekleri kullanılmıútır. Bu
örnekler üzerinde TS EN 14231 “Pandül Deney
Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini” standardı
kullanılarak kayma dirençleri ile ayrıca mermer
örneklerinin
fiziko-mekanik
özellikleri

belirlenerek, bunların kayma direncine olan etkileri
incelenmiútir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Deneylerde kullanılan mermer örneklerinin
petrografik ismi, numune kodu, yüzey iúleme
özellikleri ile plaka boyutu Çizelge 1’de
verilmektedir.
Çizelge 1. Deneyde kullanılan mermer örnekleri
Petrografik
øsim

Numune
Kodu

Yüzey
øúleme
Metodu

Plaka
Boyutu (cm)

M1
M2
Mermer

M3
M4

Cilalı
Honlu
Eskitme
Patinato

30.5x30.5x1.0

M5

2.2 Metot
Kaymazlık testleri için geliútirilmiú; sürtünme
ölçüm metresi, yatay dinamometre, James
makinesi (machine), pandül testi ve e÷ik düzlem
test cihazları bulunmaktadır (Grönqvıst vd, 1999;
Leclercq 1999; Sarııúık 2009).
2.2.1 Pandül test cihazı
Do÷al
taúlarda
sürtünme
kuvvetinin
belirlenmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ), Maden Mühendisli÷i Laboratuarında
bulunan pandül test cihazı (WESSEX, S885
Model) kullanılmıútır. Bu cihaz, kaydırıcı ve deney
yüzeyi arasındaki sürtünmeyi ölçmek ve kayma
direncine ait standart bir de÷er tayin etmek üzere
kullanılmaktadır (ùekil 1). Ayakkabı altlı÷ını
temsilen 4S lastik kauçuk pençe ile kayma
direncinin belirlenmesi için pandül test cihazı ile
deneyler yapılmıútır.
Test aúamasında; deney örneklerinin, mamulün
tamamını veya birimin üst yüzeyini ihtiva edecek
özellikte kesilmiú bir parçası olmalıdır. Her bir
numune, 136 x 86 mm bir deney alanı
sa÷lamalıdır. Bu alan, skala üzerinde okumaların
yapılaca÷ı, 126 mm’lik kayma uzunlu÷unda ve 76
mm geniúli÷inde bir kaydırıcının kullanımıyla
deneye tâbi tutulmalıdır (Sarııúık, v.d, 2011). Bu
çalıúmada nihai ürün halindeki 30,5x30,5x1,0 cm
plaka boyutunda mermer örnekleri kullanılmıútır.
Sürtünme deney donanımı, kaydırıcı ve numuneler,
deneyin baúlamasından en az 2 saat önce (20 ± 5)º
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sa÷layacak úekilde, kol ve ibre yeniden baúlangıç
konumuna getirilir. Aralarında üç birimden daha
fazla bir farkın olmadı÷ı art arda beú okuma
alınacak úekilde aynı iúlemler tekrar edilir.
Laboratuar
ölçümleri
için
örnek,
180°
döndürüldükten sonra yeniden yerleútirilir ve bütün
iúlemler kontrol edilerek tekrarlanır.

C’lık oda sıcaklı÷ında laboratuar ölçümleri için
muhafaza edilir.

Yaú ùartlarda Deney øúlemi;
Bu deneylerde örnekler, laboratuar ölçümleri için
deneyin yapılmasından önce (20 ± 5) °C
sıcaklıktaki su içerisinde en az 2 saat süreyle
bekletilir. Pandülün her kaymasından önce deney
yüzeyi ve kaydırıcı, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki
damıtık veya deiyonize su ile devamlı olarak
ıslatılır. Yüzey üzerinde hareket eden deney
cihazının baúlı÷ı yukarı kaldırılır ve sıfır hata için
serbest kayma kontrol edilir. Laboratuar ölçümleri
için örnek, 180° döndürüldükten sonra yeniden
yerleútirilir ve bütün iúlemler tekrar kontrol
edilerek tekrarlanır. Her bir örnek veya her bir
deney alanı için kuru ve yaú úartlarının her
ikisinden ve zıt do÷rultularda ölçülmüú beúli grup
halindeki
okuma
de÷erlerinin
ortalaması
hesaplanır. Hesaplamaları yapılan pandül de÷erleri
kayma direncine göre (Çizelge 2) ve kayma
potansiyeline göre sınıflandırılır (Çizelge 3).

ùekil 1. Pandül deney cihazı
Deney öncesi, deney için belirlenmiú örnek
yüzeyinin üzerinde bulunan ince taneler fırça ile
temizlenir ve suyla yıkanarak uzaklaútırılır. Deney
yüzeyi ve kaydırıcının sıcaklı÷ı 1 ºC yaklaúımla
ölçülür. Yüzeyin sıcaklı÷ı 5 ºC ilâ 40 ºC aralı÷ının
dıúında ise, deney yapılmamalıdır. Sürtünme deney
cihazı, sert, düz bir yüzey üzerine yerleútirilir.
Destek kolonu düúey olacak úekilde seviye ayar
vidalarıyla ayarlanır. Sonra, pandül kolunun
serbestçe salınım yapması için pandülün askı
ekseni yükseltilir. Pandül kolu ve ibre, sa÷ yatay
konumdan bırakıldı÷ında deney skalasında sıfır
iúaretinde duracak úekilde ibre mekanizmasındaki
sürtünme ayarlanır. Deney numunesi, uzun tarafı
pandül hattında olacak ve lâstik kaydırıcıya ve
pandül süspansiyon eksenine göre merkezde
bulunacak úekilde sıkı biçimde yerleútirilerek,
lâstik kaydırıcı ve pandül askı eksenine göre
merkezlenir. Kaydırıcı hattının, kayma mesafesi
boyunca numunenin uzun eksenine paralel olması
sa÷lanır. Belirli kayma uzunlu÷unda ve lâstik
kaydırıcının tüm geniúli÷i boyunca temas etti÷i
numunenin üzerinden geçen pandül kolunun
yüksekli÷i ayarlanır.

Çizelge 2. Kayma Direncinin Sınıflandırılması
(Bowman, 2004).
Pandül De÷eri
0-24
24-34
35-64
>65

Kayma Direnci
Tehlikeli
Sınırlı
Yeterli
Çok øyi

Çizelge 3. Kayma potansiyelinin sınıflandırması
(TS EN 14321, 2004; Bowman, 2004).
Sınıf

Kuru ùartlarda Deney øúlemi;
Çizelge 1’de tanımı ve kodları verilen mermer
örnekleri, laboratuar ölçümleri için deneyin
yapılmasından önce (105 ± 5) °C sıcaklıkta
kurutulur. Pandül cihazında ibre baúlangıç
konumuna getirilir. Yüzeye yapılan iúlemler
cihazın serbest bırakma dü÷mesine bastırılarak
pandül kolunun serbest olarak hareketi sa÷lanır ve
kaydırıcının deney yüzeyine yeniden temas
etmesinden önce geri dönüú hareketinde tutulur.
Skalada okunan de÷er kaydedilir. Hazırlanmıú
mekanizmayla kaydırıcı ve yüzeyin temasını
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V

Pandül
de÷eri
>54

Kayma
potansiyeli
Çok düúük

W

45-54

Düúük

X

35-44

Orta

Y

25-34

Yüksek

Z

<24

Çok yüksek

Uygulama alanları
Dıú mekân e÷imli
alanlar,
Dıú mekân yürüyüú
yolları, yüzme havuzu
çevresi, dıú mekân
basamaklar
Alıúveriú merkezleri,
yemek alanları, otel
giriú salonları, ortak
soyunma odaları,
iç mekân basamaklar
Banyo, depo,
çamaúırhane
Alıúveriú merkezleri
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2.2.2 Yüzey iúleme yöntemleri
Ayakkabı ile gezilen zemin kaplamalarında yo÷un
olarak kullanılan mermer örnekleri üzerinde en çok
uygulanan yüzey iúleme tekniklerinden cilalama,
honlama, eskitme ve patinato yüzey iúlemi görmüú
ve fabrikada direk üretimden çıkan nihai ürünler,
bu çalıúmada tercih edilmiútir.
Cilalama
Cilalama iúlemi temelde kontrollü bir aúındırma
iúlemidir. Cilalama iúleminde, silim-cila hattında
bulunan makineler kullanılır. Silim hattında,
aúındırıcılar ile kireçtaúı yüzeyinde kesim
esnasında oluúan çizikler veya parçacıkların
uzaklaútırılması ile yüzeyin pürüzsüz bir hale
getirilme iúlemi yapılmaktadır (Kulaksız, 2007).
Honlama
Honlama iúlemi, yüzeyde tane boyutu küçük olan
(30–320 grit) aúındırıcılar kullanılarak yapılır.
Honlama iúlemi için istenilen matlık talebine göre
220, 320 abrasifle silim yapılır ve ardından 1 kafa
honlama keçesi ile aúındırıcı izleri silinir. Honlama
iúlemi sonucunda düz, cilalıya göre daha pürüzlü
ve mat bir yüzey elde edilir. Yüzey cilasız oldu÷u
için kaymayı önleyici ve daha emniyetli bir
yürüyüú imkânı elde edilmektedir (Kulaksız,
2007).
Eskitme
Eskitilmiú yüzey, do÷al taú yüzeylerinin
aúındırıcılar ile uzun sürede iúlenmesi sonucu elde
edilmektedir. Do÷al taúlar, su ve aúındırıcı
parçacıklarla beraber eskitme teknesinin içine
konulur. Makinenin de÷iúik mekanik hareketleri
sonucunda aúındırıcılı ve sulu karıúımla birlikte ve
hareketli ortamda karıúarak aúınır. Do÷al taú
parçaları titreúim, salınım, çalkalama hareketleri
yapan teknenin içinde de÷iúik formlarda aúındırıcı,
kimyasal veya metal malzemelerle birlikte iúleme
tabi tutulur. Eskitme iúleminde, kenar ve köúelerde
daha fazla aúınma oluúmaktadır (Engin, 2007).
Patinato
Çeúitli kalınlıkta çelik telden oluúan fırçalar taúın
yüzeyine dairesel hareketlerle otomatik silim
hattında oldu÷u gibi sırayla sürtülür. Bu esnada
yüzeydeki yumuúak bölgelerden bir miktar talaú
malzeme kaldırılır. Sonuçta taúın yüzey ve
kenarlarında pürüzlü ve engebeli bir yüzey
oluúarak taú eskimiú bir görüntüye kavuúturulmuú
olur. Bu yöntemle taú çok yumuúak ve do÷al bir
görünüm kazanır, bu yüzden fırçalama oldukça

talep gören bir yöntemdir. Kullanılan aúındırıcıya
da ba÷lı olarak oldukça düúük düzeyde pürüzlülük,
düzgün olmayan ama gözle görülebilir bir parlaklık
ve özellikle büyük plakalarda fark edilen belirgin
yüzey ayrıntıları göze çarpan özelliklerdendir
(Kulaksız, 2007).

2.2.3 Fiziksel ve mekaniksel özellikler
Mermer örneklerinin fiziksel ve mekanik
özellikleri;
• knoop sertli÷i TS EN 14205,
• porozite TS EN 1936,
• su emme TS EN 13755,
• basınç dayanımı TS EN 1926
• don sonrası basınç dayanımı TS EN 12371,
• e÷ilme dayanımı TS EN 13161,
• ultrasonik hız TS EN 14579,
• aúınma dayanımı TS EN 1341
Standartları dikkate alınarak, Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Maden
Mühendisli÷i
Bölüm
Laboratuarlarında
yapılmıútır.
Do÷al
taú
örneklerinin boyutları 70.0x70.0x70.0 mm ve
30.0x50.0x180.0 mm olup, deneyler en az 6 adet
örnekle yapılarak ortalamaları alınmıútır.
3.
DENEYLER
DEöERLENDøRøLMESø

ve

VERøLERøN

3.1 Mermer Örneklerinin Pandül Yöntemi ile Kuru
ve Islak Ortamında Kayma Direnci Analizleri
Mermer örneklerinin zemin kaplamalarında
ço÷unlukla tercih edilen 30,5x30,5x1,0 cm plaka
boyutunda, 5 farklı mermer, 4 farklı (cilalı, honlu,
patinato ve eskitme) yüzey iúleme metodu, 2 adet
numune, 6 pozisyon, 2 farklı ortamda (kuru ve
ıslak) deneyler yapılmıútır.
Yüzey iúlemlerine göre yapılan kayma direnci
istatistiksel analizleri sonucunda, kuru ve ıslak
ortamda tüm yüzeyler üzerinde elde edilen kayma
direnci de÷erleri arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık görülmektedir. Mermer örneklerinin,
pandül yöntemi ile kuru ve ıslak ortamda yüzey
iúlemlerine göre elde edilen kayma direnci ve
standart sapma de÷erleri ùekil 2’de görülmektedir.
Mermer örneklerinin kuru ve ıslak ortamda
yüzey iúlemlerine göre kayma direnci ikili
karúılaútırılmaları gösterilmektedir. Beklenildi÷i
gibi dört farklı yüzeyde kuru ortamda elde edilen
kayma direnci de÷erlerinin, ıslak ortamda elde
edilen kayma direnci de÷erlerinden daha yüksek
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ile cilalı, patinato, honlu ve eskitilmiú mermer
örneklerinin fiziko-mekanik özellikleri arasında
yüksek bir iliúki oldu÷u görülmektedir. Bu de÷ere
göre kayma direnci ile porozite ve su emme arasında
ters bir iliúki varken, knoop sertli÷i, basınç
dayanımı, don sonrası basınç dayanımı, e÷ilme
dayanımı, ultrasonik hızı ve aúınma dayanımı pozitif
korelâsyonlu lineer bir iliúki elde edilmiútir
Mermerlerde porozite ve su emme oranı arttıkça,
kayma direncide azalmaktadır. Knoop sertli÷i,
basınç dayanımı, don sonrası basınç dayanımı,
e÷ilme dayanımı, ultrasonik hızı ve aúınma dayanımı
artıkça kayma direncide artmaktadır. Bu yüzden
Knoop sertli÷i, basınç dayanımı, don sonrası basınç
dayanımı, e÷ilme dayanımı, ultrasonik hızı ve
aúınma dayanımı artıkça kayma direnci artacak,
yüzeyin kayma riski azalacaktır.

oldu÷u görülmektedir. Mermer örneklerinde, yüzey
iúlemlerine göre kuru ortamda 32-62 arasında, ıslak
ortamda ise 1-37 arasında kayma direnci de÷eri
almaktadır. Yüzey iúlemlerine göre kuru ve ıslak
ortamda elde edilen kayma direnci verilerinin
kayma
potansiyellerine
göre
sıralaması
yapıldı÷ında
kuru
ve
ıslak
ortamda
cilalı<patinato<honlu<eskitme sıralaması elde
edilmektedir. Kuru ve ıslak ortamda cilalı, honlu
ve patinato yüzeyli mermer plakalarının kayma
riski yüksek oldu÷u için zemin kaplama ve
kullanım yeri seçiminde dikkat edilmelidir. Kuru
ve ıslak ortamda eskitilmiú yüzeye sahip mermer
örneklerinin kullanılması daha emniyetli olaca÷ı
olaca÷ından tercih edilmelidir.
3.2 Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Kayma
Direncine Etkisi
Mermer örneklerinin fiziko-mekanik özellikleri
AKÜ Do÷al taú analiz laboratuarında standartlara
uygun bir úekilde yaptırılmıú ve sonuçları Çizelge
4’de verilmektedir.
Çizelge 4. Mermer örneklerinin fiziko-mekanik
özellikleri
FizikoMekanik
Özellikler
Knoop Sertlik
Porozite(%)
Su Emme(%)
Basınç
Dayanımı
(MPa)
Don S.Basınç
Dayanımı
(MPa)
E÷ilme
Dayanımı (%)
Ultrasonik Hız
(m/s)
Aúınma
Dayanımı
(Mm)

M1

M2

M3

M4

M5

131,14
0,42
0,96

145,76
0,38
0,88

147,89
0,35
0,72

152,78
0,32
0,66

163,81
0,29
0,53

59,85

68,16

70,85

74,45

76,65

55,15

65,1

65,15

68,16

73,28

9,03

9,48

9,66

10,12

11,45

2930

3990

4140

4980

5220

17,83

18,81

19,31

19,95

20,99

ùekil 2. Mermer örneklerinin kuru ve ıslak ortamda
yüzey iúlemlerine göre kayma direnci ikili
karúılaútırılmaları
3.3 Mermer Örneklerinin TS
Standardına Göre Sınıflandırılması

Çalıúmada mermer örneklerinin fiziko-mekanik
özelliklerinin pandül test yöntemi sonucu elde edilen
kayma direncine olan etkileri basit regresyon analizi
ile incelenmiú ve analiz toplu sonuçları ùekil 3’te
gösterilmiútir.
Yapılan
analizlerde,
mermer
örneklerinde cilalı yüzeylerde R2 katsayısı 0.700.97, patinato yüzeylerde R2 katsayısı 0.86-0.96,
honlu yüzeylerde R2 katsayısı 0.85-0.90 ve
eskitilmiú yüzeylerde R2 katsayısı 0.85-0.97 arasında
regresyon de÷erleri elde edilmiútir. Kayma direnci
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EN

14231

Mermer örneklerinin yüzey iúlemlerine göre
hesaplanan kayma direnci de÷erleri TS EN 14231
standardındaki (Çizelge 3) sınıflandırmaya uygun
olarak kuru ve ıslak ortamda nerelerde kullanılaca÷ı
saptanarak hangi sınıflar içinde yer aldıkları Çizelge
5’de verilmektedir.
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ùekil 3. Mermer örneklerinin fiziko-mekanik özellikleri ile kayma direnci iliúkileri
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Çizelge 5. Mermer örneklerinin kuru ve ıslak ortamda sınıflandırılması
M2

M3

M4

M5

Sınıf

Kd

Sınıf

Kd

Sınıf

Kd

Sınıf

Kuru Ortam

Kd

Y1
Y3

32

Y

39

V

42

X

44

X

55

X

Y4

47

W

53

W

53

V

55

W

62

V

Islak Ortam

M1
Ortam ve Yüzey
øúlemleri
Kd Sınıf
35

X

35

X

37

X

38

X

39

X

Y2

35

X

38

X

38

W

42

X

45

X

Y1

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

Y2

5

Z

10

Z

10

Z

13

Z

14

Z

Y3

4

Z

7

Y

8

Z

23

Z

27

Z

Y4

13

Z

32

Y

33

X

33

Y

37

Y

Kuru ortamda honlu yüzeyli M1 örne÷i kayma
direnci de÷eri 25’den büyük oldu÷u için Y
sınıfında yer almaktadır. Kuru ortamda cilalı
yüzeyde tüm örneklerde ve patinato ve honlu
yüzeyli M1, M2; M3 ve M4 örneklerinde kayma
direnci de÷eri 35’ten büyük oldu÷u için X
sınıflamasında yer almaktadır. Honlu ve patinato
yüzeyli M5 örne÷inde ve eskitilmiú yüzeyli M1 ve
M3 örneklerinde kayma direnci de÷eri 45’den
büyük oldu÷u için W sınıflamasında yer
almaktadırlar. Eskitilmiú yüzeyli M4 ve M5 örne÷i
kayma direnci de÷eri 54’den büyük oldu÷u için V
sınıfında yer almaktadır.
Islak ortamda cilalı ve patinato yüzeyli tüm
örneklerde, honlu yüzeyli M1, M2, M3 ve M4
örnekleri ile eskitme yüzeyli M1 örne÷inde kayma
direnci de÷eri 24’den küçük oldu÷u için Z
sınıflamasında yer almaktadır. Eskitilmiú yüzeyli
M2, M3 ve M4 örneklerinde kayma direnci de÷eri
25’den büyük oldu÷u için Y sınıflamasında yer
almıútır.
Honlu ve eskitilmiú yüzeyli M5
örneklerinde kayma direnci 35’den büyük oldu÷u
için X sınıflamasında yer almıútır.
Kuru ve ıslak ortamda X sınıflandırmasında yer
alan mermer plakaları alıúveriú merkezlerinde,
yemekhane alanları, ortak soyunma odaları, iç
mekânlarda basamaklar ve otel giriúlerinde, V
sınıflamasında yer alan mermer plakaları dıú
mekânda e÷imli alanlarda kullanılabilirler. Y
sınıflamasında yer alan mermer plakaları banyo,
depo ve çamaúırhanelerde, W sınıflamasında yer
alan mermer plakaları dıú mekânda, yürüyüú
alanları, yüzme havuzu alanları ve dıú mekân
basamaklarında ve Z sınıflamasında yer alan
mermer plakaları alıúveriú merkezlerinde tercih
edilebilir.

4. SONUÇ ve ÖNERøLER
Yapılan çalıúmalar sonucunda, TS EN 14231
standartları esas alınarak, cilalı, honlu, eskitme ve
patinatolu yüzeylere sahip 5 farklı mermer çeúidine
ait kayma direnç de÷erleri belirlenmiútir.
Mermer örneklerinin yüzey iúlemlerine göre kuru
ve ıslak ortamda yapılan deneylerden elde edilen
kayma direnci de÷erlerine bakıldı÷ında, istatistiksel
olarak anlamlı bir fark oldu÷u görülmektedir. Buna
göre mermer örneklerinin zemin kaplama malzemesi
olarak kullanımında yüzey iúlemleri ile fizikomekanik özelliklerinin de etkili oldu÷u tespit
edilmiútir. Mermer örneklerinin, yüzey iúlemlerine
ba÷lı olarak kuru-ıslak ortamda elde edilen kayma
direnci verilerinin kayma potansiyellerine göre
sıralaması yapıldı÷ında kuru ve ıslak ortamda
cilalı<patinato<honlu<eskitme sıralaması ortaya
çıkmaktadır. Kuru ve ıslak ortamda cilalı, honlu ve
patinato yüzeyli mermer plakalarının kayma riski
yüksek oldu÷u için zemin kaplama ve kullanım yeri
seçiminde dikkat edilmelidir. Kuru ve ıslak ortamda
eskitilmiú yüzeye sahip mermer örneklerinin
kullanılması daha emniyetli olaca÷ından tercih
edilmelidir.
Bu çalıúmada, mermer örneklerinin deneysel ve
istatistiksel analizleri sonucu belirlenen kayma
dirençlerine göre sınıflaması yapılarak, emniyetli
kullanım yerleri önerilmiútir. Beklenildi÷i gibi kuru
ortamda tüm yüzeyler üzerinde kayma direnci
yükseldi÷i için kayma potansiyeli azalırken, ıslak
ortamda ise kayma direnci de÷erleri düútü÷ü için
tüm yüzeylerde, kayma potansiyeli ve riski
artmaktadır.
Elde edilen sonuçlardan kuru ortamda, mermer
örneklerinin zemin kaplamalarında daha emniyetli
olarak kullanılabilece÷i sonucu ortaya çıkmaktadır.
Ancak ıslak ortamda, kayma direnci de÷erleri
önemli ölçüde düúmektedir. Bu nedenle de kayma
riski artmaktadır. Pendulum test yönteminden elde
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edilen sonuçlar ıúı÷ında, kuru ve ıslak ortam için
mermer örneklerinin seçimi söz konusu oldu÷unda,
eskitme yüzeyli kireçtaúı örneklerinin tercih
edilmesinin uygun olaca÷ı önerilmektedir.
Fiziko-mekanik özelliklerine bakıldı÷ında ise
önemli ölçüde kayma direnci de÷erlerini etkiledi÷i
görülmüútür. Bu nedenle zemin kaplamalarında
kullanılacak olan mermer örneklerinin fizikomekanik özelliklerinin de kayma direncini önemli
ölçüde etkiledi÷i tespit edilmiútir.
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E÷irdir bej do÷al taú bloklarının plaka veriminin ultrasonik ölçümlerle
belirlenmesi
Determination of slab efficiency of Egirdir beige natural stone blocks by
ultrasonic measurements

A. Sakcalı, & H. Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisli÷i Bölümü, Isparta.

ù. ùahin
Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofizik Mühendisli÷i Bölümü, Isparta

ÖZET: Mermer ocaklarında elmas telle kesilerek üretilen mermer blokları, mermer iúleme fabrikalarına
taúınmaktadır. Mermer fabrikalarında mermer blokları, ST veya katraklarla döúeme ve kaplama amacıyla
farklı kalınlıklarda plakalar halinde kesilmekte ve daha sonra boyutlandırılıp yüzey iúleme iúlemlerinden
geçirilmektedir. Blokların plakalar halinde kesilmesi esnasında, mermer blo÷unun kalitesine ba÷lı olarak
parçalanma ve kırılmalar nedeniyle istenilen boyutta ürünler elde edilememektedir. Mermer bloklarının
kalitesini düúüren ve kesim esnasında kırılmalara neden olan yapısal bozukluklar kırık, çatlak ve fissür gibi
süreksizliklerdir. Bu çalıúmada, mermer bloklarının sayısal olarak kalitesini tanımlamak amacıyla ultrasonik
cihazla P-dalga hızı ölçümleri yapılmıútır. Ölçümler bir mermer fabrikasında katrak kesimine girecek, IspartaE÷irdir bölgesindeki bir ocaktan üretilen mermer blokları üzerinde gerçekleútirilmiútir. Elde edilen veriler
kullanılarak blo÷un P-dalga hızı de÷iúim konturları çizilmiútir. Blokların her birinin ortalama P-dalga hızı ile
plaka verimi arasındaki iliúki incelenerek önceden yapılacak ölçümlerle plaka veriminin tahmin edilebilece÷i
ortaya konmuútur.
ABSTRACT: Marble blocks produced by diomond wire cutting in marble quarries are transported to marble
processing factories. Marble blocks are sawn as slabs of different thicknesses by ST or frame saws for
flooring and covering applications and then dimensioning for surface processing. During the sawing of blocks
as slabs, desired size products cannot be obtained due to fragmentation and fracturing depending on the
quality of marble blocks. Structural defects that cause breakages during sawing and reduce the quality of
marble blocks are discontinuities such as fractures, cracks, fissures. In this study, P-wave velocity
measurements were performed with an ultrasonic measurement device in order to numerically characterize the
quality of the marble blocks. Measurements were carried out on marble blocks prepared for frame sawing,
produced from a quarry in Isparta-Egirdir. Contours of P-wave velocity changes for marble blocks were
plotted using the data obtained from these measurements. By analyzing the relation between the slab
efficiency and average P-wave velocities, it was found that the slab efficiency can be predicted from P-wave
velocity measurements.

çatlaksız düzgün yüzeyli ve geometrik úekildeki
bloklardan sa÷lanabilmektedir. øúlenen blokların
küçük boyutlu olması da kesilme sırasında
kayıpları arttırmaktadır. Bu nedenle mermercilikte
kalite kontrolü, mermer blo÷unun çıkarıldı÷ı ocak
iúletmesinden baúlar (Akçakoca vd., 2003).
Mermercilikte önemli bir parametre olan kalite

1 GøRøù
Mermer bloklarından mermer plaka (levha)
kesilmesi sırasında kayıpların mümkün oldu÷u
kadar az olması istenir. Bu ise ancak, sa÷lam ve
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kontrolünü
çeúitli
yöntemlerle
yapmak
mümkündür.
Ço÷u sert taú hariç do÷al taúlar renk, doku ve
yapı bakımından homojen de÷ildir. Aynı blokta
ço÷u zaman farklılıklar gözlemlenir. Mermer
cinsinin genel karakteristik özelliklerine göre blok
kalite kontrolü yapılmalıdır. Blo÷un kusursuz
olması (kırık ve çatlak içermemesi) kesme
makinalarının verimlili÷ini etkileyen önemli
parametrelerden biridir. Süreksizlikler blok kalite
kontrolünde son derece önemlidir. Genel olarak,
süreksizliklerle kırık, çatlak, fissür ve mikro
fissürler kastedilmektedir. Bloklarda temel etkileri
nedeniyle kırık ve çatlaklar di÷erlerinden daha
önemlidir. Blok homojenli÷i, mermer ile makinaekipmanlar ve maliyetler arasındaki iliúki kadar,
ürünün devamlılı÷ı ve temini açısından da son
derece önemlidir (Karaca, 2003).
Ultrasonik yöntem inúaat, tıp, elektronik, metal,
vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Do÷al yapı
taúları için; tarihi yapılarda, yapı taúlarının çatlak
derinli÷ini ultrasonik yöntemle belirlemenin
mümkün oldu÷u (Christaras, 2003) ve ultrasonik
yöntemin kaya kalitesi sınıflamada çok iyi bir
indeks oldu÷u Topal ve Doyuran (1996) tarafından
belirtilmiútir.
Dearman vd. (1987), King vd. (1995), Sarpün
(1998), Kahraman (2002), Prassianakis ve
Prassianakis (2004), Sarpün (2004), Leucci ve De
Giorgi (2006), Kahraman (2007), Toprak (2009)
yaptıkları çalıúmalarda kaya kütlesinde ultrasonik
yöntemi kullanmıúlardır. Ayrıca, Keskin (1994),
Onur ve Bakraç (1997), Bramanti ve Bozzi (2001),
Kahraman vd. (2007) büyük mermer bloklarında
ultrasonik
yöntem
kullanılarak
çalıúmalar
yapmıúlardır.
Bu çalıúmada, aynı tür mermer blokları üzerinde
ultrasonik ölçümler yapılmıú bu ölçümlerle blok
kalitesi tanımlanmaya çalıúılmıútır. Ayrıca
bloklardan elde edilen plakaların verimi
belirlenerek blok kalitesi ile iliúkisi ortaya
konmuútur.

2 MATERYAL VE YÖNTEM

makinelere katrak (cut rock, gangsaw, frame saw
veya gangsaw mill) adı verilmektedir. Kesme
cinsine, yöntemine ve yönüne göre isimlendirilirler
(Kulaksız, 2007). Kullanılan katrakların kesim
esnasında kasnak kısmından ve ön testere
gövdesinden görünümü ùekil-1’de gösterilmiútir.
Bu çalıúmada, blokların kesildi÷i fabrikada
kullanılan katraklar lamalar arası mesafeye göre
2’lik ve 3’lük katrak olarak sınıflandırılmaktadır.
2’lik katraklarda 76-80 arası lama bulunurken,
3’lük katraklarda ise 56-60 arası lama vardır.
Lamalar 3.5 mm kalınlı÷ında olup lamadaki
soketler ise 5 mm kalınlıktadır. Katra÷ın devri
kesilecek
kayaca
göre
de÷iútirilmektedir.
E÷irdir’deki ocaktan çıkan mermer türü bej
mermer oldu÷u için katrak devir sayısı 15-20 d/dk
olarak ayarlanmıú ve buna paralel kesim hızının
20-25 cm/s oldu÷u belirlenmiútir. Ayrıca
endüstrinin talebine göre 2’lik katraklar
kullanılmıútır. Fabrikada kullanılan katrakların
kesim esnasında kasnak kısmından görüntüsü ùekil
1’de gösterilmiútir (Sakcalı, 2013).

ùekil 1. Kesim esnasında katraktan bir görüntü

2.2 Plaka verimi
Katra÷a girecek bloklardan teorik olarak elde
edilmesi gereken plaka sayısı Eúitlik 1 kullanılarak
hesaplanmıútır.
nt=M/(s+w)

2.1 Katraklar ve Teknik Özellikleri
Tek testereli kesim makinesi, elmas telli kesici
veya sayalama makinesiyle yapılan sayalama
iúlemi sonucunda üretilen do÷al taú bloklarının
istenilen kalınlıkta levhalara ayrılmaları testere, tel
veya kemer kesim sistemine sahip makinelerle
yapılır. Bunlardan düz testere sistemiyle çalıúan

(1)

Burada; nt: Teorik plaka sayısı, M: Blo÷un katrak
kesim yönüne dik yöndeki uzunlu÷u (cm),
s: Lamalar arası mesafe (cm), w: Soket kalınlı÷ı
(cm).
Katraktan çıkan sa÷lam plaka sayısının teorik
plaka sayısına oranı ile (Eúitlik 2) blo÷un plaka
verimini hesaplanmıútır.
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PV=(nç/nt) ×100

(2)

göre yapılır. Test yöntemi, tamamen tahribatsızdır
ve zamanla UPV de÷iúikliklerini belirlemek için
farklı zamanlarda aynı noktada deneyleri tekrar
etmek mümkündür.
Bloklar üzerinde ultrasonik P-dalga hızı
ölçümü; direkt ve yarıdirekt yöntemleriyle
gerçekleútirilmiútir. Direkt yöntemde ölçümler
karúılıklı noktalar boyunca ve çapraz úekilde
blo÷un en ve boy yüzeyleri üzerinde
gerçekleútirilmiútir. Yarıdirekt yöntemde ise
blo÷un en yüzeyi ve boy yüzeyinde sabit
uzaklıktaki noktalar ve de÷iúen noktalar olmak
üzere ölçümler gerçekleútirilmiútir. Ölçümler
boyuna direkt, enine direkt, boyuna çapraz, enine
çapraz, sabit yarıdirekt, uzaktan yakına yarıdirekt
olarak 6 farklı ölçüm úekliyle yapılmıútır. Blok
yüzeyinin durumuna göre bloklar üzerinde iki
ölçüm noktası arasındaki mesafe 15-50 cm
arasında seçilmiútir. Bu ölçüm iúlemleri sırasında
probların konumuna göre yapılan boyuna direkt
ölçüm Autocad’de çizilen 3D modelle ùekil-3’te
gösterilmiútir (Sakcalı, 2013).

Burada; PV: Plaka verimi (%), nç: Bloktan elde
edilen sa÷lam plaka sayısı, nt: Teorik plaka sayısı.
2.3 Do÷al taúın fiziksel ve mekanik özellikleri
Çalıúmanın yapıldı÷ı E÷irdir Bej mermerinin
fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesinde
TS EN 14579, TS 699 (2009) standartları
kullanılmıútır. Yapılan deneylerle, do÷al taú
türünün birim hacim a÷ırlı÷ı 2.71±0.01 g/cm3,
kütlece su emme oranı % 0.08±0.01, görünür
porozitesi % 0.21±0.03, numune P-dalga hızı
5879±75 m/sn, tek eksenli basınç dayanımı
73.85±8.84 MPa ve Schmidt sertli÷i 41.13±0.20
olarak bulunmuútur (Sakcalı, 2013).
2.4 Ultrasonik P-dalga hızının ölçümü
Ölçümler Pundit 7 marka ultasonik P-dalga geçiú
süresi ölçüm cihazı ile yapılmıútır. Pundit
(Taúınabilir Dijital Ultrasonik Tahribatsız Belirteç
Cihazı) ultrasonik boyuna gerilme dalgalarının
darbe yayılma hızını ölçmek için kullanılır. Pundit
7 marka ultrasonik hız ölçüm cihazı ùekil-2’de
gösterilmiútir.

ùekil 2. Ultrasonik P-dalga hızı ölçüm cihazı
Uzunlamasına gerilme dalgaları bir sinyal verici
tarafından bir dalga etkisiyle, kayacın bir
yüzeyinden (jel veya gres ya÷ı tarafından verici ve
kayaç arasında boúluk kalmayacak úekilde) verilir.
Dalga kayacı dolaúır ve zıt yüzeyinde birleúti÷inde
benzer bir alıcı tarafından alınır. Darbe geçiú süresi
cihaz tarafından belirlenir. Problar arasındaki
mesafe geçiú hızını bulmak için ölçülür (Germann
Inst., 2012).
UPV (Ultrasonik dalga hızı) test metodu
kayaçlar için ASTM (1994), ISRM (1981), ve TS
EN 14579 dahil olmak üzere çeúitli standartlara

ùekil 3. Boyuna direkt ölçümün karúılıklı
yüzeylerden görüntüsü
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2.4 Üç boyutlu kesit uygulamaları
Golden Software firmasının çıkardı÷ı "Surfer"
yazılımı,
geliúigüzel
da÷ılmıú
verilerin
gridlenmesinde,
kontur
haritalarının
çizdirilmesinde ve 3-boyutlu görüntüler elde
edilmesinde kullanılmaktadır (Golden Sofware,
2012). Surfer veri giriúlerinde kullanılan X de÷eri,
blo÷un katra÷ın kesim yönüne dik olan yöndeki

uzunlu÷unu, Y de÷eri blo÷un katra÷ın kesim
yönündeki uzunlu÷unu göstermektedir. Z de÷erleri
de X ve Y yönlerinin kesiúti÷i noktalardaki direkt
P-dalga hızı ölçümlerinin ortalamasıdır. ùekil-4’te
kesiúim noktalarındaki ultrasonik hız de÷erleri
kırmızı renkle gösterilmiútir.



ùekil 4. Boyuna direkt ölçümün karúılıklı yüzeylerden görüntüsü

3 DEöERLENDøRMELER
3.1 Üç boyutlu kesit de÷erlendirmeleri
Bu çalıúmada, 15 farklı E÷irdir Bej blo÷u üzerinde
ölçüm yapılmıú olup analizlerde boyuna ve enine
direkt ölçüm verileri kullanılmıútır. Ultrasonik Pdalga hızından faydalanılarak, blokların 3 farklı
kesiti üst üste getirilerek blokların 3D kesit
uygulamalarının yapılması amaçlanmıútır. Her

blok için 3D kesit uygulamaları yapılmıú olup,
seçilen 2 blok üzerinde uygulamalar aktarılmıútır.
Plaka verimlili÷i, % 76.44 olan blok ile % 88.00
olan blo÷un üç boyutlu kesitleri sırasıyla ùekil 5 ve
ùekil 6’da verilmiútir.
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ùekil 5. Plaka verimi % 76.44 olan blokta P-dalga hızı konturları



ùekil 6. Plaka verimi % 88.00 olan blokta P-dalga hızı konturları
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Plaka verimlili÷i % 76.44 olan blo÷a
bakıldı÷ında P-dalga hızı, blo÷un enine do÷ru
da÷ılmaktadır. Bu nedenle, katrak kesim yönünün
bu yönde seçilmesi daha uygun olacaktır. Plaka
veriminin düúük olmasının nedeninin kesim
yönünün yanlıú seçilmesinden kaynaklanabilece÷i
tahmin edilmektedir.
Plaka verimlili÷i % 88.00 olan blok göz önünde
bulundurulursa yüzeyde P-dalga hızı daha
yüksektir ve en alt sıradaki úekle baktı÷ımızda
yı÷ılımın boyuna oldu÷u görülmektedir. Bu blokta
katrak kesim yönünün do÷ru seçildi÷i ve di÷er
blo÷a göre süreksizlik sayısının daha az oldu÷u
görülebilmektedir (Sakcalı, 2013).

4 SONUÇLAR
E÷irdir Bej mermer blokları üzerinden elde edilen
ultrasonik P-dalga hızı verilerinden blokların
verimlili÷i tanımlanmaya çalıúılmıútır. Katraklarda
kesilen mermer bloklarının plaka verimi ile Pdalga hızları arasında iyi bir korelasyon oldu÷u
görülmüútür.
Üç boyutlu kesit çizimleri ile plaka verimi
karúılaútırılarak, blo÷un kesime girmeden önce
yapılan P-dalga hızı ölçümleri ile blok hakkında
genel bir plaka verimlilik tahmini yapılabilece÷i
belirlenmiútir.

KAYNAKLAR
3.2 Ultrasonik P-dalga hızı-plaka verimi iliúkisi
Bloklarda yapılan P-dalga hızı ölçümleri ile
katraklarda blok kesim sonrası elde edilen plaka
verimi arasındaki iliúki incelenmiútir. Çalıúmalar 2
aúamada gerçekleútirilmiú olup; birinci aúamada
katra÷a girmeye hazırlanan bloklarda ultrasonik Pdalga hızları ölçülmüú, ikinci aúamada ise
katraktan çıkan sa÷lam plaka sayısı kullanılarak
plaka verimi hesaplanmıútır.
Katrak kesimine girmeden 6 farklı ölçüm
yöntemiyle blokların P-dalga hızları ölçülmüútür.
Bu ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak
ortalama P-dalga hızı olarak ifade edilmiútir.
Bloklardan elde edilen plaka verimi ile P-dalga
hızı arasındaki iliúki incelenmiú olup ùekil-7’de
gösterilmiútir. Blokta ölçülen ortalama P-dalga hızı
arttıkça bloktan elde edilen sa÷lam plaka sayısı
artmaktadır. E÷irdir Bej blo÷u satın almak isteyen
fabrikalar bu beje ait bloklar üzerinde P-dalga hızı
ölçümü yaparak blo÷un di÷erlerine göre kalitesini
belirleyebilirler dolayısıyla verimi önceden tahmin
ederek maliyet hesaplaması yapabilirler.

ùekil 7. Plaka verimi ile P-dalga hızı arasındaki
iliúki
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Trabzon-Maçka Bölgesinden örneklenen farklı kökenli
kayaçların dolaylı çekme ve nokta yük dayanımlarının
incelenmesi
Investigation of indirect tensile and point load strength on different
originated rocks sampled from Trabzon-Maçka Region
E. Koç
Atatürk Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü / Erzurum

D. Demir ùahin
Gümüúhane Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü / Gümüúhane

A.O. Yılmaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisli÷i Bölümü / Trabzon

ÖZET: Bu çalıúmada, Trabzon – Maçka bölgesindeki farklı formasyonlardan alınan çeúitli
kayaç örnekleri için dolaylı çekme dayanımı ve nokta yükleme dayanımı de÷erleri
belirlenmiútir. Çalıúmada magmatik ve sedimanter kayaçlar kullanılmıútır. Sonuçlar
incelendi÷inde magmatik kayaçlara ait örneklerde ortalama dolaylı çekme dayanımı
de÷erlerinin, sedimanter kayaçlara ait örneklerde ise ortalama nokta yükleme dayanımı
de÷erlerinin birbirlerine yakın oldu÷u gözlenmiútir. Sonuçlar birbirleriyle ve tek eksenli basınç
dayanımı de÷erleri ile karúılaútırılmıútır.
ABSTRACT: In this study, indirect tensile strength and point load strength values were
determined for various rock samples taken from different formations in Trabzon-Maçka region.
Magmatic and sedimentary rocks were used in the study. We have been observed that the
average indirect tensile strength values are close to each other in igneous rocks otherwise the
average point load index test values are close to each other in sedimentary rocks. The results
were compared with each other and with uniaxial compressive strength values.

l GøRøù

olarak kullanılmaktadır. Kayaçların çekme
ve nokta yükleme dayanımları da tasarım
parametresi olarak kullanılabilmektedir.
Nokta yükü dayanımının kazı mekani÷inde
delme
ve
kazı
makinalarının
performanslarının tahmininde güvenilir bir
úekilde kullanılabilece÷ini ortaya konmuútur
(Yenice, 2002).

Kayaçların
fiziksel,
mekanik
ve
mühendislik özelliklerinin belirlenmesi
Maden mühendisli÷inde, üretim yöntemi ve
kazı
ekipmanı
seçimi,
patlatma
geometrisinin tasarımı, úev stabilitesi ve
yeraltı açıklıklarının boyutlandırılması
çalıúmalarında temel tasarım parametreleri
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Yenice (2002), sedimanter kayaçlar
üzerine yapmıú oldu÷u çalıúmada kayaçların
tek eksenli basınç dayanımlarını tahmin
etmek için nokta yükleme dayanım indeks
de÷erlerinden
yararlanarak
güvenilir
sonuçlar elde etmiútir. Araútırmacı aynı
kayaç grubu için yine tek eksenli basınç
dayanımını ile dolaylı çekme dayanımı
arasındaki iliúkiyi inceledi÷inde çekme
dayanımının tek eksenli basınç dayanımına
ba÷lı olarak kullanılabilirli÷ini belirlemiútir.
Karaman ve Kesimal (2012), magmatik,
metamorfik ve sedimanter kayaç grubundan
örnekler üzerine nokta yükleme dayanımı ve
porozite deneyleri yaparak güvenilir úekilde
tek eksenli basınç dayanım de÷erlerini
tahmin etmiúlerdir. Bulunan nokta yükleme
dayanım de÷erleri Bieniawski (1975)’nin
kayaçların nokta yükleme dayanımları
sınıflanmasına göre de÷erlendirilmiútir.
Yine aynı kayaç gruplarının tek eksenli
basınç dayanımı de÷erleri belirlenerek,
ISRM (1981)’nin yapmıú oldu÷u dayanım
sınıflanmasına tabi tutulmuútur
Bu çalıúmada Trabzon – Maçka yolu
üzerinde bulunan ve farklı alanlardan alınan
çeúitli kayaç örneklerinin dolaylı çekme ve
nokta yükleme dayanım de÷erlerinin
bulunması için, magmatik ve sedimanter
kökenli kayaçlar kullanılmıútır. Magmatik
kayaçlar grubu andezit ve bazanit,
sedimanter kayaçlar grubu ise kireçtaúı ve
çamurtaúından
oluúmaktadır.
Farklı
kökenlerden alınan kayaçlar üzerine çekme
ve nokta yükleme deneyleri yapılabilmesi
için numuneler belli boyutlara getirilmiútir.
Numunelerin boyutlandırılması için karot
alma makinası ve kaya kesme ve karot
düzeltme testeresi kullanılarak yaklaúık 54
mm çapında, 30 mm uzunlu÷unda silindirik
numuneler hazırlanmıútır (ùekil 1).
Hazırlanan numuneler üzerine 12 adet
dolaylı çekme ve 12 adet nokta yükleme
olacak úekilde toplamda 24 adet deney
yapılmıútır. Deney sonuçlarına göre
kayaçların tek eksenli basınç dayanımı ile
di÷er mekanik özellikleri arasında iliúkiler
araútırılmıútır. Ayrıca kayaçlar farklı
dayanım sınıfına göre sınıflandırılmıútır.

ùekil 1. Karot boyutlandırma ve düzeltme
iúlemi.

2. MALZEME ve YÖNTEM
Bu çalıúma için kullanılan malzeme
magmatik ve sedimanter kökenlidir.
Magmatik kökenli kayaçlar; andezit ve
bazanit sedimanter kökenli kayaçlar ise
kireç taúı ve çamur taúıdır. Kireçtaúı
Trabzon Düzyurt köyü mevkii, çamurtaúı
Trabzon Ça÷layan Buca÷ı, bazanit Trabzon
Gözalan Köyü Mevkii, andezit Trabzon
Esenyurt Köyü mevkiinden alınmıútır.
Kireçtaúı ve andezit terkedilmiú ocaklardan,
bazanit ve çamurtaúı ise faaliyet halinde
olan ocaklardan ve yakın çevrelerinden
tedarik edilmiútir.
Kayaçlar yapılacak olan deneyler için
hazırlanmak
üzere
KTÜ
Maden
Mühendisli÷i
Bölümü
laboratuvarına
getirilmiútir (ùekil 2).

ùekil 2. Araziden alınan kayaç örnekleri. a:
andezit, b: kireçtaúı, c: bazanit, d: çamurtaúı.

Kayaçlar üzerinde yapılan incelemeler
sonucunda alterasyon gösteren kısımlar
tespit
edilmiú,
sonuçları
olumsuz
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etkilememesi için numuneler hazırlanırken
bu kısımlar ayrıútırılmıútır. Kayaçlardan
alınan
örnekler
silindirik
úekilde
hazırlanmıútır (ùekil 3).

Deney için, çapı en az 54 mm ve kalınlı÷ı
yarıçapıyla hemen hemen aynı olan, sa÷lam
ve
çatlaksız
silindirik
örnekler
hazırlanmıútır. Örne÷in alt ve üst yüzeyleri
birbirlerine
paralel
olacak
úekilde
düzeltilmiútir.
Örne÷in çapı (D) ve kalınlı÷ı birbirine
dik iki ayrı yönde kumpasla ölçülerek bu
de÷erlerin ortalaması alınmıútır. Örnek, yan
yüzeyleri yükleme çenelerinin arasında
kalacak biçimde, yükleme baúlı÷ının altına
konan çenelerin arasına yerleútirilmiútir
(ùekil 4). Örnek, yenilme 15-30 sn arasında
gerçekleúecek úekilde bir sabit hızla
yüklenmiútir. Bu amaçla 200N/s’lik bir
yükleme hızı önerilmektedir (Ulusay vd,
2001). Örne÷in yenildi÷i andaki yük (F),
yükleme
ünitesine
ba÷lı
bilgisayar
ekranında okunur.

ùekil 3. Hazırlanan numuneler.

Çalıúmada metot olarak iki farklı kayaç
gruplarının nokta yükleme ve çekme
dayanım de÷erleri yapılan laboratuvar
çalıúmasıyla bulunmuútur. Kayaçlara ait tek
eksenli basınç dayanımı de÷erleri önceden
yapılmıú olan deneylerden elde edilmiútir.
Nokta yükleme ve dolaylı çekme
dayanımı için her bir kayaca 3’er adet, tek
eksenli basınç dayanımı için ise her bir
kayaca 5’er adet deney olarak yapılmıútır.
Deney sonuçları birbirleriyle kıyaslanarak
incelenen kayaçlar ISRM (1981) dayanım
sınıfına göre sınıflandırılmıútır.
2.1 Dolaylı Çekme Dayanımı

ùekil 4. Yükleme çeneleri içine yerleútirilmiú
örnek.

Bu deney; disk úeklinde hazırlanmıú kayaç
örneklerinin çapsal yükleme altında dolaylı
çekme dayanımlarının tayini amacıyla
yapılır. Bu yöntemle silindirik kayaç
örneklerinin
uçlarından
sabitlenerek
çekilmesi úeklinde uygulanan do÷rudan
çekme deneyindekine göre genellikle biraz
daha yüksek çekme dayanımları elde
edilmektedir. Bununla birlikte, örneklerin
deneye hazırlanması ve deneyin yapılıúı
açısından daha pratik olması nedeniyle
Brazilian yöntemi daha yaygın úekilde
kullanılmaktadır. Deney yöntemi olarak,
ISRM (1981)’in önerdi÷i yöntemler esas
alınmıútır (Ulusay vd, 2001).

Bilgisayar programı yardımı ile cihazdan
elde edilen de÷erler rt = (0,636xF) / DxL
formülüne uyarlanarak çekme dayanımı
sonuçları elde edilmiútir. Bu formülde rt:
Dayanım (MPa) F: örne÷in yenilmesi
anında uygulanan yük (kN), D: Örnek çapı
(mm), L: Örnek kalınlı÷ı (mm) olarak
alınmıútır.
Yapılan deneyler sonucunda magmatik
kökenli kayaçlardan olan andezitin ortalama
çekme dayanım de÷erleri 3,2 MPa,
bazanitin 4,08 MPa iken sedimanter kökenli
kayaçlardan olan kireç taúının ortalama
çekme dayanım de÷erleri 2,85 MPa,
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çamurtaúının ise 7,17
bulunmuútur (ùekil 5).

MPa

olarak


ùekil 5. Dolaylı çekme dayanımı ve yenilme
yükü. a: Andezit, b: Bazanit, k: Kireçtaúı, d:
Çamurtaúı.

ùekil 6. Nokta yükleme dayanım sonucunda
örnekler.

Konik uçlar ile örnek arasında açıklık
kalmaması için pompa
kullanılarak
silindirik yükleme tablası yükseltilmiútir.
Örnek 10-60 saniye arasında yenilecek
úekilde yükleme yapılır ve yenilme anındaki
yük (P), yük göstergesinden okunur.
Okunan de÷erler eúde÷er karot çapına
bölünerek düzeltilmiú nokta yükü dayanım
indeksleri hesaplanır.
Nokta yükleme deneyinin sonuçları
incelendi÷inde andezitin ortalama nokta
yükleme dayanım de÷eri (Is50) 3,37 kPa,
bazanitin ise 6,41 kPa iken kireç taúının
2,59 kPa, çamurtaúının 2,64 kPa olarak
görülmüútür (ùekil 7).

2.2 Nokta Yükleme
Örnekler üzerine yapılan bir di÷er deney
de nokta yükleme dayanımı deneyidir. Bu
deney; kayaçların dayanımlarına göre
sınıflandırılmasında kullanılan nokta-yükü
dayanım indeksinin tayini amacıyla yapılır.
Nokta yükü dayanım indeksi, tek eksenli
sıkıúma ve çekilme dayanımı gibi di÷er
dayanım parametrelerinin dolaylı olarak
belirlenmesinde ve bazı kaya kütlesi
sınıflama sistemlerinde kayaç malzemesinin
dayanım parametresi olarak kullanılır.
Bununla birlikte, günümüzde nokta yükü
dayanım indeksinin tek eksenli sıkıúma ve
çekilme dayanımlarının dolaylı yoldan
tayini amacıyla pek kullanılmaması
yönünde bir e÷ilim mevcuttur. Deney
sonucu esas alınarak; kayacın “nokta yükü
dayanım indeksi” ve ayrıca “dayanım
anizotropi indeksi” de hesaplanmaktadır
(Ulusay vd, 2001). Deney yöntemi için
ISRM (1981) den yararlanılmıútır.
Deney için, hazırlanan silindirik karot
örnekleri kullanılmıútır (ùekil 6). Örnekler
cihaza eksenel úekilde yerleútirilmiútir.
Örneklerin boy/çap oranı 1-3 arasında
olmasına özen gösterilmelidir. Örnek çapı
ve boyu kumpasla ölçülerek konik uçlar
arasına yükleme yönüne paralel olacak
úekilde yerleútirilmelidir.


ùekil 7. Nokta yükü dayanım indeksi deneyi
sonuçları. a: Andezit, b: Bazanit, k: Kireçtaúı, d:
Çamurtaúı.
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2.3 Tek Eksenli Basınç Dayanımı

düúük/orta, bazanit düúük/orta, kireçtaúı
düúük, çamurtaúı düúük/orta úekildedir
(ISRM 1978). Kayaçlar üzerinde yapılan
testlerden elde edilen verilere göre, dolaylı
çekme dayanımları ile tek eksenli basınç
dayanımları arasında oldukça yakın bir iliúki
oldu÷u görülmüútür. Bunun yanında nokta
yükleme dayanımları ile tek eksenli basınç
dayanımları arasında da bir iliúki oldu÷u
tespit edilmiútir. Fakat bu iliúkinin dolaylı
çekme dayanımındakine nazaran daha düúük
oldu÷u görülmüútür.
Çalıúmada ayrıca andezit ve çamurtaúına
ait dolaylı çekme dayanımı ve nokta
yükleme deneyleri sonuçları arasında di÷er
kayaçlara nazaran daha yüksek bir
korelasyon oldu÷u görülmüútür. Bu da
göstermektedir ki; dolaylı çekme dayanımı
ve nokta yükleme dayanımı iliúkisindeki
yakınlık kayaç kökenlerinden ba÷ımsız
olabilmektedir.

Örnekler üzerine daha önceden yapılmıú
olan tek eksenli basınç dayanımı
deneyinden
elde
edilen
verilerden
faydalanılmıútır. Deneylere ait sonuçlar
Çizelge 1’de gösterilmiútir.
Çizelge 1. Deney Numunelerinin Dolaylı
Çekme, Nokta Yükleme ve Tek eksenli
Dayanım Sonuçlarının Ortalama De÷erleri.
Ortalamalar EÇ
NY Is UCS
MPa
50 kPa MPa*
Andezit
3,82
3,37
23,45
Bazanit
4,08
6,41
37,44
Kireçtaúı
2,85
2,59
13,97
Çamurtaúı
7,17
2,64
43,82
* EÇ: Dolaylı çekme dayanımı, NY: Nokta yükleme
dayanımı, UCS: Tek eksenli basınç dayanımı.

5 SONUÇLAR

KAYNAKLAR

Bu çalıúma ile farklı kökenli kayaçlar
üzerine çekme ve nokta yükleme deneyleri
yapılarak
elde
edilen
sonuçlar
karúılaútırılmıútır (Çizelge 1). Ayrıca kayaç
kökenine ba÷lı olarak parametrelerdeki
de÷iúiklikler tespit edilerek aralarındaki
korelasyonlar incelenmiútir.
Deney sonuçları istatistiksel olarak
de÷erlendirilmiú ve regresyon analizleri
yapılarak tek eksenli basınç dayanımının,
belirlenen di÷er özellikler ile iliúkileri
irdelenmiútir (Çizelge 1).
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Çizelge 2. Dolaylı Çekme ile Nokta Yükleme
Dayanım De÷erlerinin Tek Eksenli Basınç
Dayanımı Arasındaki Korelasyonlar.

Korelasyonlar EÇ &
UCS
Andezit
0,985
Bazanit
0,996
Kireçtaúı
0,964
Çamurtaúı
1,000

NY &
UCS
0,921
0,955
0,834
0,991

EÇ &
NY*
0,975
0,923
0,951
0,987

* EÇ: Dolaylı çekme dayanımı, NY: Nokta yükleme
dayanımı, UCS: Tek eksenli basınç dayanımı.

Kayaçların
dayanım
sınıflama
sistemlerindeki karúılıkları ise; Andezit
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Granitik kayaçların yüzey pürüzlülü÷ünün CERCHAR aúınma indeksine
etkisi
The influence of surface roughness of granitic rocks on CERCHAR abrasiveness
index
S. Er & A. Tu÷rul
østanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü, østanbul

ÖZET: Son yıllarda tünellerde ve madenlerde kazı makinelerinin kullanımı giderek artmakta ve bu
makinelerin performanslarını tahmin etmek için çeúitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar arasında
CERCHAR aúınma indeksi (CAI) kullanım kolaylı÷ı açısından öne çıkmaktadır. Granitik kayaçların fizikomekanik özellikleri açısından birçok kaya türüne göre üstün özelliklere sahip olabilmesine ra÷men, kazılma
zorluklarının yanı sıra, keski maliyetlerini arttırdı÷ı bilinmektedir. Bunun için bu tip kayaçlar üzerinde
yapılacak deneyler ve koúulları iyi belirlenmelidir. Bu çalıúmada granitik kayaçların yüzey koúullarının
CERCHAR aúınma indeksleri üzerindeki etkilerinin araútırılması amaçlanmıútır. Araútırmada örnek çeúitlili÷i
sa÷lamak için a÷ırlıklı olarak Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden alınan farklı
doku ve bileúime sahip granitik kayaçlar kullanılmıútır. Granitik kayaçların öncelikle mineralojik ve
petrografik özellikleri belirlenmiú, daha sonra çekiç ve dairesel testere ile iki farklı örnek yüzeyi elde
edilmiútir. Daha sonra, farklı yüzeylerin pürüzlülük de÷erleri ölçülmüú ve CAI de÷erleri ile arasındaki
iliúkiler incelenmiútir. Elde edilen sonuçlara göre; granitik kayaçlarda kuvars içeri÷i ve boyutunun artmasıyla
CAI de÷eri de artmaktadır. Ayrıca, çekiç ile elde edilmiú yüzeylerin CAI de÷eri, dairesel testere ile kesilmiú
yüzeylerin CAI de÷erinden %5-9 oranında daha yüksek oldu÷u belirlenmiútir.
ABSTRACT: The last decades the rapid developments in mining operations and tunnel construction cause
rapidly increase in the number of excavation machines and therefore different methods are used to estimate
the performance of excavating machines. CAI stands out in terms of ease of use. It’s known that, physicomechanical properties of granitic rocks are generally better than those of many rock types although they cause
to some difficulties in excavation and increase the cutter costs. Therefore, the experiments and the conditions
conducted on granitic rocks must be determined. The aim of this study is to determine the influence of surface
roughness of granitic rocks on CERCHAR abrasiveness index. Studies were conducted on rocks having
different texture and composition of granitic rocks from different regions of Turkey, especially Marmara
Region .In the first stage of the study, mineralogical and petrographical characteristics of the collected
granitic rocks were determined. Then two difference sample surface were obtained with hammer and circular
saw. Different surface roughness values were measured and correlated with their CAI values. According to
the results obtained; while quartz content and quartz size of the granitic rocks increase, CAI values also
increase. In addition, CAI value of surface obtained by hammer is 5-9% higher than CAI value of surface
obtained by circular saw cut.

l GøRøù
CERCHAR aúınma indeksi (CAI), kayaçların
aúındırıcılı÷ının belirlenmesinde kullanılan önemli bir
metottur (Atkinson, 1993). Deney Fransa’da
“Research Institute CERCHAR of the Charbonnages
de France” da 1971 yılında geliútirilmiútir (Valantine,

1973). Deney yönteminin Batı Avrupa da kaya
mekani÷i laboratuarlarında ve projelerde kullanımı
giderek artmıútır (Plinninger vd., 2003). Özellikle
tünel ve madencilikte keski sarfiyatı tahmininde
kullanımı oldukça baúarılıdır. Ancak deneyin
standartlara girmesi 2010 yılında American Society
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Testing Materials’ın ASTM D7625 no’lu yayını ile
gerçekleúmiútir.
Aúınmayı etkileyen parametreler baúlıca kuvars
gibi aúındırıcı minerallerin içeri÷i ve kayacın
çimentolanma derecesidir (Schimazek ve Knatz,
1976, Yaralı vd., 2008). Ayrıca dayanım özelliklerinin
de CAI üzerinde etkisi vardır (Al-ameen ve Waller,
1993). West (1986) ve Bilgin (1989) CERCHAR
aúınma indeksi ile kuvars içeri÷inin tahmin
edilebilece÷ini bildirmiúlerdir. Altında÷ vd., (2009)
kayaçların gevrekli÷i ile CAI arasında do÷rusal bir
iliúki oldu÷unu ifade etmiúlerdir. Deliormanlı (2011)
farklı mermerler kullanarak CAI ile böhme aúınma
direnci ve tek eksenli basınç dayanımı arasındaki
iliúkiyi araútırmıútır. Araútırma sonucunda CAI ile tek
eksenli basınç dayanımı arasında do÷ru orantılı bir
iliúki, fakat CAI ile böhme aúınma kaybı arasında ters
orantılı iliúki bulmuútur. Er (2012) Granitik kayaçların
fiziko-mekanik özellikleri ile CAI arasındaki iliúkileri
araútırmıú, tek eksenli basınç dayanımı ile CAI
arasında pozitif do÷rusal bir iliúki oldu÷unu ancak
böhme aúınma direnci ile CAI arasında ters orantı
oldu÷unu bulmuútur.
Literatürde CERCHAR aúınma indeksi ile ilgili
çalıúmalar bulunmasına ra÷men granitik kayaçların
CERCHAR aúınma indeksi ile olan iliúkisinden
bahseden çalıúma azdır. Bu çalıúma da granitik
kayaçların yüzey pürüzlülü÷ünün CERCHAR aúınma
indeksi üzerine etkisi araútırılmıútır.
Çalıúmada örnek çeúitlili÷i sa÷lamak amacıyla;
a÷ırlıklı olarak Marmara Bölgesi olmak üzere
Türkiye’nin farklı bölgelerinde iúletilmekte olan
granit ocaklarından alınan örnekler üzerinde
gerçekleútirilmiútir (ùekil 1). Granitik kayaçların
öncelikle petrografik ve mineralojik özellikleri
incelenmiútir. Daha sonra çekiç ve dairesel testere
kullanılarak elde edilmiú yüzeylerin pürüzlülük ve
dalgalılık de÷erleri ölçülmüútür. Son aúamada ise pin
sertlik de÷erleri HRC55 olan CAI de÷eri ile
pürüzlülük ve dalgalılık de÷erleri arasındaki iliúkiler
incelenmiútir

2 PETROGRAFøK ve MøNERALOJøK
ÖZELLøKLER
Granit örneklerinden laboratuvarda ince kesitler
hazırlanarak polarizan mikroskobunda incelenmiútir.
Bu incelemeler ile granitlerin mineral bileúimleri,
dokuları, mineral boyutları, minerallerin birbirleri ile
iliúkileri ve ayrıúma özellikleri belirlenmiútir. Elde
edilen sonuçlar Çizelge 1’de sunulmuútur.
Granitlerdeki ana mineralar genellikle, plajiyoklas,
ortoklas ve kuvarslardır. Kuvars mineralleri öz
úekilsiz, feldispatların ve di÷er minerallerin arasını
doldurur úekilde, genellikle renksiz ve temiz yüzeyli
olarak gözlenmektedir. Bazı kesitlerde kuvarslar
kataklazma etkisinden dolayı çatlaklı, bazı kesimlerde
ise metamorfizma sebebi ile dalgalı sönme ve úeker
dokusu göstermektedir. Plajioklaslar; genellikle
polisentetik ikizlenmeli olarak, nadiren de çift yönde
polisentetik ikizlenmeli, gri giriúim renkli, prizmatik
biçimli, yarı özúekilli-özúekilli gözlenmektedir.
Ortoklazlar ise; prizmatik biçimli yarı özúekilliözúekilsiz iri fenokristaller halinde, karlsbad
ikizlenmeli, yer yer pertitik dokulu olarak
gözlenmektedir. plajioklaslar bazı granit örneklerinde
ileri derecede pertitleúme ile bazen mikrokline, bazen
de albite dönüúmüú olarak gözlenmektedir.
Alterasyon bütün granitlerde belli ölçüde
bulunmakla birlikte özellikle KB, AY, GB ve GA II
kodlu granitlerde di÷erlerine göre daha fazla oranda
bulunmaktadır.
Bu
alterasyonlar
neticesinde;
Kırklareli - Balaban (KB) granitlerinde plajioklaslarda
serizitleúme, Aksaray-Yaylak (AY)
granitlerinde
ortoklazlarda killeúme ve serizitleúme gözlenmiútir.
Ayrıca Giresun-Vizon, Aksaray-Yaylak, GiresunAsarcık Tamzara ve Aksaray- Sipahi granitlerinde
opak minerallere rastlanmıútır.
Granitlerin polarizan mikroskobundaki görüntüleri
kullanılarak Autocad (2010) programı yardımıyla
görüntü analizi yapılmıútır. Bu analizler ile granitlerin
bileúiminde bulunan minerallerin yüzdeleri (Çizelge
2) ve boyutları (Çizelge 3) belirlenmiútir. Daha sonra
bu veriler kullanılarak granitler Streckeisen (1979)’a
göre sınıflandırılmıútır.

KAYAÇLARIN
YÜZEY
3
GRANøTøK
ÖZELLøKLERø VE CERCHAR AùINMA øNDEKSø

ùekil 1: øncelenen granitik kayaçların alındı÷ı ocak
yerlerini gösteren yer bulduru haritası

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki taú ocaklarından
alınan granit örneklerden BX çaplı karot örnekleri
alınmıútır. Bu örneklerden iki farklı yöntem ile iki
farklı yüzey hazırlanmıútır. Birinci yöntemde bu
örnekler 35cm’lik dairesel testere ile sabit hızda
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kesilerek örnek yüzeyleri hazırlanmıútır. økinci
yöntemde ise 1 kg’lık çekiç kullanılarak numuneler
kırılmıútır. Elde edilen bu yüzeyler üzerinde Ra
(ortalama pürüzlülük), Wa (ortalama dalgalılık) ve
Wshc (profildeki pik sayısı) parametreleri (ùekil 2)
Taylor Hobson marka Formtalysurf model cihaz
ölçülerek bulunmuútur. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4
de verilmiútir.

Çizelge 3: Granitik kayaçların mineral boyutları

Çizelge 1: Granitik kayaçların alındı÷ı bölgeler ile doku ve
sınıflandırılmaları
Örnek
Kodu

Alındı÷ı
Bölge

Tane
Boyu

Doku *

AS

Aksaray/
Sipahi

Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit

AY

Aksaray/
Yaylak

Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit

BE

Balıkesir/
Erdek

Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit/
Granodiyorit

CK

Çanakkale/
Kestanbol

Orta-øri
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit/
Granodiyorit

GAI

Giresun/
Asarcık

Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit

GAII

Giresun/
Asarcık

Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Kuvarsmonzonit

GB

Giresun/
Bulancak

ønce-orta
taneli

Holokristalen
Doku

Kuvarsmonzonit

IK

øzmir/
Kozak

Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit/
Granodiyorit

IT

østanbul/
Tepecik

ønce-Orta
taneli

Holokristalen
Doku

Monzogranit

KB

Kırklareli/
Balaban

ønce-orta
taneli

Kataklastik
Doku

Monzogranit

TS

Tekirda÷/
Saray

ønce taneli

Milonitik
Doku

Monzodiyorit

YF

Yalova/
Fıstıklı

Orta-øri
taneli

Holokristalen
Doku

Granodiyorit

Sınıflama **

* Erkan (2006) ** Streckeisen (1979)

Çizelge 2: Granitik kayaçların mineral içerikleri
Ortoklaz Biyotit Amfibol Di÷er
(%)
(%)
(%)
(%)

Kuvars
(mm)

Plajioklas
(mm)

Ortoklaz
(mm)

Biyotit
(mm)

Amfibol
(mm)

TS

0.16

0.25

0.4

0.33

0.25

GA II

0.25

0.65

1.3

0.95

0.35

GB

0.35

1.2

3.1

2.15

0.4

CK

0.42

0.69

1.7

1.2

0.5

KB

0.48

0.71

2.2

1.42

0.45
0.7

IT

0.42

0.75

2.2

1.45

IK

0.45

0.78

2.3

1.54

0.5

YF

0.56

0.78

2.4

1.67

0.4

AY

0.57

0.9

2.5

1.7

0.5

AS

0.72

0.6

1.1

0.85

0.7

GA I

0.52

0.5

0.81

0.65

0.75

BE

0.75

0.58

0.9

0.74

0.7

ùekil 2. Pürüzlülük, dalgalılık ve pik sayısı

Çizelge 4. Granitik kayaçların pürüzlülük, dalgalılık ve pik
sayısı de÷erleri
Ra
(μm)

Ra*
(μm)

Wa
(μm)

Wa*
(μm)

Wshc
(adet)

Wshc*
(adet)

GA II

2,32

3,02

82,21

98,65

8

11

TS

2,29

3,21

88,85

97,74

8

10

GB

2,48

3,23

87,15

104,58

9

13

IK

3,13

3,44

94,47

103,92

10

14

IT

3,07

3,99

88,98

106,78

11

15

Kuvars
(%)

Plajioklas
(%)

TS

5.2

33.6

16.5

55.1

0.5

44.1

KB

2,91

3,78

89,65

107,58

11

15

GA II

5.6

37.4

39.7

77.1

2.5

0

GA I

2,87

3,73

94,22

113,06

12

17

YF

3,21

4,50

91,71

128,39

14

20

CK

2,90

3,77

91,98

110,38

15

21

AY

3,47

4,51

101,63

121,96

15

20

AS

3,09

3,40

107,57

118,33

16

22

BE

3,61

4,69

112,34

134,81

17

24

GB

6.8

31.8

38.3

70.1

5.3

2.7

CK

18.9

40.4

21.7

62.1

7.2

9.9

KB

19.3

35.3

21.8

57.1

1.2

4.1

IT

21.1

29.9

20

49.9

3.8

2.2

IK

21.7

37.9

21.7

59.6

9.6

8.4

YF

25.1

36.8

17.1

53.9

8.2

5.8

AY

25.2

30.7

27.4

58.1

4.1

0

AS

28.4

33.6

21.3

54.9

7.6

4.4

GA I

29.1

29.9

19.8

49.7

12.6

6.7

BE

34.8

35

20.1

55.1

7.9

0

* çekiç ile kırılmıú yüzeylerin de÷erleri

CERCHAR aúınma indeks deneyi 200 kg/mm2 çekme
dayanımlı, sertli÷i HRC 55 olan, 90° tepe açılı konik
bir uç 7 kg a÷ırlık kuvveti ile numune üzerinde
yaklaúık bir saniye sürede 1 cm çekilmesiyle
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uygulanır. CERCHAR aúınma indeks deneyinde
kullanılan konik uç, mikroskop altında incelenerek
uçtaki aúınma yüzeyinin çapı 0.1 (1/10) mm
hassasiyetinde ölçülür (ùekil 3). Uçta oluúan aúınma
yüzeyi kayaç örne÷inin aúındırıcılı÷ını vermektedir.
Her 1/10 mm’ye karúılık gelen aúınma de÷eri 1
CERCHAR aúınma indeksi de÷eri olarak belirlenir
Tespit edilen aúınma miktarı kayacın aúındırıcılı÷ı
olarak kabul edilir (Valantin, 1973). Aúındırıcılık
sınıflaması Çizelge 5’de verilmiútir.
ùekil 3. CAI pin ucunun okunması yönteminin gösterilmesi
Çizelge 5. Aúındırıcılık sınıflaması (CERCHAR, 1986)
CAI
< 0.5
0.5 – 1.0
1.0 – 2.0
2.0 – 4.0
> 4.0

Sınıfı
çok az aúındırıcı
hafif aúındırıcı
aúındırıcı
çok aúındırıcı
oldukça fazla aúındırıcı

Çalıúma kapsamında CERCHAR aúındırıcılık
deneyleri ASTM D7625’e uygun olarak kayaç
üzerinde 5 farklı yüzeyde yapılmıútır. Dairesel testere
ile kesilmiú yüzeylerde yapılan CAI hesaplamasında
Plinninger vd. (2003) önerdi÷i düzeltme formülü
kullanılmıútır. Bu formül;
CAI = 0.99CAIs+0.48 dir. Burada;
CAI= CERCHAR aúınma indeksi
CAIs = Diresel testere ile kesilmiú yüzeyden
elde edilmiú CAI de÷erini belirtmektedir.
Deneyler sonucunda elde edilen veriler Çizelge 6’ da
verilmiútir.
Çizelge 6. CERCHAR aúındırıcılık indeks deney sonuçları
CAI

CAI*

GA II

4.02

4.28

TS

4.07

4.37

GB

4.08

4.4

IT

4.12

4.44

KB

4.15

4.47

IK

4.16

4.48
4.61

YF

4.23

GA I

4.32

4.71

CK

4.34

4.66

AY

4.57

4.86

AS

4.59

4.81

4.78

5.02

BE

ΎÇekiç ile

4 DENEY VERøLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø
Granitik kayaçların yüzey özelliklerinin CERCHAR
Aúındırıcılık øndeksi (CAI) ile olan iliúkilerinin
derecesi ve iliúkinin türü,
basit regresyon
analizleriyle incelenmiútir. østatistiksel çalıúmalarda
Exel
2007
programı
kullanılarak
grafikler
hazırlanmıú, “R2” korelasyon katsayısı de÷erleri
hesaplanmıútır. Çalıúma esnasında %95 güven aralı÷ı
ve %95 kestirim aralı÷ı kullanılmıútır. østatistiksel
çalıúmalar esnasında, yüksek korelasyon katsayısına
sahip, anlamlı iliúkiler de÷erlendirilerek, veriler
arasındaki iliúkiler ve korelasyon katsayıları grafikler
yardımıyla sunulmuútur.
øncelenen granitlerin CAI de÷erleri ile kuvars
içeri÷i ve kuvars boyutu arasında pozitif lineer bir
iliúki söz konusudur. Bu iliúkilerin çıkmasında kuvars
mineralinin granit içerisinde di÷er minerallere göre
daha fazla aúındırıcılık özelli÷inin olması etki
etmektedir. Kuvars içeri÷i en yüksek olan BE kodlu
Balıkesir Erdek Granitin en yüksek CERCHAR
Aúınma øndeksi de÷eri vermesi, kuvars içeri÷i düúük
olan kuvars monzonitlerin (GB, TS) ise düúük
CERCHAR Aúınma øndeksi de÷eri vermesi bu
de÷erlendirmeyi desteklemektedir (ùekil 3 ve 4).
Ayrıca Byerlee (1963)’ de yaptı÷ı araútırmada
kuvarsın
sürtünme
katsayısını
arttırdı÷ını
belirtmektedir. Yapılan deneysel çalıúmalarda kuvars
içeri÷inin artmasıyla CERCHAR aúınma indeksi
de÷erinin de arttı÷ı bulunmuútur.

elde edilmiú yüzeyler üzerinde yapılmıú deney sonuçları
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Dalgalılık, (μ)

CAI
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0

10

20

105
95
85
0

Kuvars içeri÷i,(%)

5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
0

0,2

10

20

Kuvars içeri÷i, (%)
ùekil 6 Kuvars içeri÷i ile dalgalılık arasındaki iliúki

Pik, Wshc (adet)

CAI

ùekil 3. CERCHAR aúınma indeksi ile kuvars içeri÷inin
arasındaki iliúki

y = 0.73x + 79.58
R² =30
0.65
40

75

y = 0.02x + 3.88
R²30= 0.65 40

y = 1.22x + 3.71
R² = 0.75
0,4
0,6
0,8

18
16
14
12
10
8
6
2,00

2,50

y = 6.28x - 6.34
3,00 R²3,50
= 0.68 4,00

Pürüzlülük, Ra (μ)

Kuvars boyutu, (mm)
ùekil 7 Pik sayısı ile pürüzlülük arasındaki iliúki

Pürüzlülük, Ra (μ)

Yüzey profilinin CERCHAR aúınma indeksi ile
iliúkisi
ilk
kez
bu
çalıúma
kapsamında
de÷erlendirilmiútir. Yapılan deneyler sonucunda
granit içerisindeki kuvars içeri÷inin ve boyutunun
artmasıyla örnek yüzeylerindeki pürüzlülük ve
dalgalılık de÷erini de arttırmaktadır. (ùekil 5 ve 6).
Granitin ana mineralleri içerisinde en sert mineral
olan kuvars, yüzey oluúturma esnasında zor aúındı÷ı
için di÷er minerallere göre daha fazla pik
yapmaktadır. Pik sayısının fazla olması da yüzey
pürüzlülü÷ünü ve dalgalılı÷ını arttırmaktadır (ùekil 7
ve 8).

Pik, Wshc (adet)

ùekil 4 CERCHAR aúınma indeksi ile kuvars boyutu
arasındaki iliúki

21
16
11
6
80

90

y = 0.30x - 16.24
R² = 0.70
100
110

120

Dalgalılık, Wa (μ)
ùekil 8 Pik sayısı ile dalgalılık arasındaki iliúki

øki farklı yüzey üzerinde yapılan Ra, Wa ve Wshc
ölçümlerinin sonuçları Çizelge 7, 8, ve 9’da
verilmiútir. Elde edilen sonuçlar oransal olarak ifade
edilebilmesi için aúa÷ıdaki formül kullanılmıútır.

4,0
3,5
3,0
2,5

A(%)= [(x*-x)/x]*100 burada;

2,0
0

y = 0.04x + 2.17
30
40
R² = 0.80
Kuvars içeri÷i, (%)

10

20

A(%): Sonuçların yüzdesel ifadesi
x*

: Çekiç ile elde edilmiú yüzey

x

: Dairesel testere ile elde edilmiú yüzey

ùekil 5. Kuvars içeri÷i ile pürüzlülük arasındaki iliúki
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Bu sonuçlara göre çekiç ile elde edilmiú yüzeylerde
pürüzlülük de÷erleri yaklaúık %5-9 arasında,
dalgalılık de÷erleri yaklaúık %10 ile % 40 arasında
ve pik sayısı %25 ile %44 fazla çıkmaktadır. Bu
artıúların nedeni yüzey koúullarının de÷iúmesinden
kaynaklanmaktadır. Çekiç ile kırılmıú yüzeylerde çok
daha fazla pik adeti oluúmaktadır. Bunun sonucu
olarak pürüzlülük ve dalgalılık de÷erinin de arttı÷ı
sonucuna ulaúılmıútır. Bu yüzeyler üzerinde yapılan
CAI deney sonuçları ise Çizelge 10’da verilmiútir.
Buradan elde edilen verilerden çekiç ile elde edilmiú
yüzeylerde yapılmıú CAI de÷erinin, dairsel testere ile
elde edilmiú yüzeylerde yapılmıú CAI de÷erinden % 5
ile %9 arasında artıú oldu÷u belirlenmiúitir. Bu
artıúlarda CAI de÷erinin 4.5 den sonra daha az arttı÷ı
gözlenmiútir (ùekil 7). Bu azalmayı pin ucunun konik
úeklinde olması etkilemektedir. Çünkü baúlangıçta
çok kolay aúınan pin ucunun aúındıkça yüzey alanı
büyümükte ve daha az aúınmaktadır. Özellikle çekiçle
kırılan yüzeylerde bu aúınma daha hızlı olmaktadır.
Çizelge 7. Granitik kayaçların pürürüzlülük de÷erleri
TS

Ra

Ra*

[(Ra*-Ra)/Ra]*100

2.29

3.21

40.09

GA II

2.32

3.02

30.05

GB

2.48

3.23

30.20

GA I

2.87

3.73

30.16

CK

2.90

3.77

30.10

KB

2.91

3.78

30.00

IT

3.07

3.89

26.76

AS

3.09

4.1

32.71

IK

3.13

3.44

10.00

YF

3.21

4.1

27.64

AY

3.47

4.31

24.18

BE

3.61

4.69

30.10

ΎÇekiç ile

elde edilmiú yüzeyler üzerinde yapılmıú deneyler

Çizelge 9. Granitik kayaçların yüzey pik sayıları
Wshc

Wshc*

[(Wshc*-Wshc)/Wshc]*100

TS

8

10

25.00

GA II

8

11

37.50

GB

9

13

44.44
40.00

IK

10

14

KB

11

15

36.36

IT

11

15

36.36

GA I

12

17

41.67

YF

14

20

42.86

CK

15

21

40.00

AY

15

20

33.33

AS

16

22

37.50

BE

17

24

41.18

ΎÇekiç ile

elde edilmiú yüzeyler üzerinde yapılmıú deneyler

Çizelge 10. Granitik kayaçların CAI de÷erinin yüzeylere
göre de÷iúim oranı
CAI

CAI*

GA II

4.02

4.28

[(CAI*-CAI)/CAI]*100
6.47

TS

4.07

4.37

7.37

GB

4.08

4.4

7.84

IT

4.12

4.44

7.77

KB

4.15

4.47

7.71

IK

4.16

4.48

7.69

YF

4.23

4.61

8.98

GA I

4.32

4.71

9.03

CK

4.34

4.66

7.37

AY

4.57

4.86

6.35

AS

4.59

4.81

4.79

BE

4.78

5.02

5.02

ΎÇekiç ile

elde edilmiú yüzeyler üzerinde yapılmıú deneyler

Çizelge 8. Granitik kayaçların dalgalılık de÷erleri
Wa

Wa*

GA II

82.21

98.65

[(Wa*-Wa)/Wa]*100
19.998

GB

87.15

104.58

20.000

TS

88.85

97.74

10.006

IT

88.98

106.78

20.004

KB

89.65

107.58

20.000

YF

91.71

128.39

39.996

CK

91.98

110.38

20.004

GA I

94.22

113.06

19.996

IK

94.47

103.92

10.003

AY

101.63

121.96

20.004

AS

107.57

118.33

10.003

BE

112.34

134.81

20.002

ΎÇekiç ile

ΎÇekiç ile elde edilmiú yüzeyler üzerinde yapılmıú deneyler
ùekil 7 Granitik kayaçların farklı yüzeylerdeki CAI de÷eri
ve yüzde olarak de÷iúimi

elde edilmiú yüzeyler üzerinde yapılmıú deneyler
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4 SONUÇLAR
øncelenen granitik kayaçlarda kuvars içeri÷i arttıkça
ve kuvars boyutu büyüdükçe CERCHAR aúınma
indeks de÷erinin de arttı÷ı görülmüútür. Öte yandan,
CERCHAR aúınma indeks deneyinin yapıldı÷ı yüzey
koúullarının da CERCHAR aúınma indeks de÷erine
etki etti÷i belirlenmiútir. Testere ile kesilen yüzeylere
nazaran çekiçle kırılan yüzeylerde, yüzey pürüzlülü÷ü
ve dalgalılı÷ı daha yüksek oldu÷undan, bu yüzeylerde
yapılan ölçümlerde CAI de÷erinin %5 -9 oranında
daha fazla oldu÷u saptanmıútır.
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Adaçal ve Karaçal Tepeleri Civarı (Afyonkarahisar - Emirda÷)
kireçtaúının jeolojik ve petrografik özellikleri
Jeological and petrographic properties of limestone in recion of Adaçal and
Karaçal Hills (Afyonkarahisar – Emirda÷)
M. Müdüro÷lu,
Adaçal End. Min. San. ve Tic. A.ù.

Z. Arsoy & B. Ersoy
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Böl.

O.Yavuz
østanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl.

ÖZET: Bu çalıúmada Emirda÷-Afyonkarahisar Adaçal ve Karaçal tepelerini oluúturan kireçtaúının
petrografik ve yapısal özellikleri araútırılarak kaliteleri belirlenmiútir. ønceleme alanında Permiyen yaúlı
kireçtaúları yüzeylemektedir. Bu kireçtaúları bölgesel jeoloji kapsamında Emirda÷ kalkerleri olarak bilinir.
Farklı fiziksel ve kimyasal koúullarda mineralojisi ve dokusu de÷iúen kireçtaúları de÷iúik derecelerdeki
metamorfizma ile mermerlere dönüúür. Ancak inceleme alanındaki kayaçlar da dahil olmak üzere
mermerleúmenin derecesi tüm bölgede farklılıklar göstermektedir. Kireçtaúı örneklerinin ço÷unda
granoblastik doku hakimdir. Kaya örneklerinin tane boyu analizinde genel olarak ince-orta taneli oldukları
anlaúılmıútır. Tane boyu aralı÷ı 0,5-2,0 mm arasında de÷iúen kalsit tanelerinden oluúmaktadır. Kireçtaúları
kırıklı, sık çatlaklı ve dike yakın fay düzlemleri ile sıkça kesilmektedir. Kireçtaúlarında izlenen faylar
genellikle kuzey-güney ve do÷u-batı gidiúlidir. Saha, Adaçal Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. A.ù.
tarafından iúletilmektedir. Firma Kireç ve PCC (Çöktürülmüú Kalsiyum Karbonat) üretmektedir. Bu ürünlerin
hammaddeleri bu bölgede bulunan ocaktan sa÷lanmaktadır. Bu ba÷lamda ocakta selektif madencilik
yapılması planlanmaktadır. Çalıúmada, oca÷ın farklı bölgelerinden alınan numunelerin XRF ve XRD
analizleri gerçekleútirilmiú ve kaya örneklerinden hazırlanan ince kesitlerin Polarizan Petrografi
mikroskobunda dokusal incelemesi de yapılarak elde edilen veriler ıúı÷ında sahanın malzeme kalitesi ve
üretim alanı belirlenmiútir.
ABSTRACT: In this study, petrographic and structural properties of limestone in the formation of Adacal
and Karacal hills in Emirda÷-Afyonkarahisar were examined and qualities determined. In the study area,
permien aged limestones were structured. These limestones are also known as Emirda÷ stone within the
regional geology concept. Limestones, whose mineralogy and texture may differ under different physical and
chemical conditions were become marble with the help of different grades of methamorphisma. However,
degree of marble formation were different in all region including the rocks in the study area. Most of the
limestone samples had granoblastic texture. It was understood from particle size distribution(PSD) analysis
that rock samples had fine-medium particles and including calcite particles with the particle size between 0.5
mm and 2 mm. There were many frequent cracks and almost vertical faults in the region. Faults were on
north-south and east-west ways. Adaçal Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. A.ù. is mining in the reigion and
supplying raw material from the area to produce quicklime and PCC(Precipitated Calcium Carbonate). Within
this concept, selective mining criterias are planning to be applied. XRF and XRD analysis were performed on
samples collected from different locations of the region and production area was determined considering the
limestone quality in the region after textural examination of rock thin films at polarizan petrography
microscope.
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1 GøRøù
Kireçtaúları, kırmataú, yapı taúı, mikronize kalsit
boya ve çeúitli dolgu hammadeleri endüstrisi ve
laboratuar ölçekli çöktürülmüú kalsit üretimi ile
ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Kimyasal bileúiminde % 65’den fazla CaCO3
içeren sedimanter kökenli kayaçlara kireçtaúı adı
verilir. Deniz ve göl sularındaki ısı düúmesi,
basıncın azalması ve çalkalanma gibi süreçlerle
birlikte organizmaların iúlevleri kalsiyum karbonat
çökelmesine neden olur. Yapısında prensip olarak
kalsiyum karbonat (CaCO3) veya kalsiyum
karbonat/magnezyum
karbonat
bileúikleri
(CaCO3/MgCO3) birlikte bulunur. Bunun yanı sıra
de÷iúik oranlarda demir, alüminyum, silisyum,
kükürt, gibi safsızlıklara da rastlanabilir. Kireçtaúı,
CaMg(CO3)2 formunda en az % 21,7 MgO
içermesi durumunda dolomit adını alır. Oluútu÷u
yere, içerdi÷i safsızlıkların cinsine ve miktarına,
kullanım alanlarına göre 40 kadar kireçtaúı cinsi
vardır (Erol ve di÷., 1998; Çiçek,1999; Arsoy,
2010). Bunların bazıları; Bitümlü kireçtaúı, Tebeúir,
Kimyasal kireçtaúı, Demirli kireçtaúı, Litografik
kireçtaúı, Flux kireçtaúı, Fosilli kireçtaúı, Camtaúı,
Hidrolik kireçtaúı, Mermer, Marn, Oolitik kireçtaúı,
Silikatlı kireçtaúı, Traverten vb. dir. Kireçtaúı baúta
inúaat sektörü olmak üzere, Endüstri, tarım, cam,
çevre koruma gibi birçok sektörde geniú kullanım
alanı bulmaktadır (Kireç üreticileri Birli÷i; 2009).
Kireç, kireçtaúının 900 0C sıcaklıkta kalsine
edilmesiyle elde edilmektedir (Eúitlik 1). Kireç,
inúaat ve endüstride çok geniú bir kullanım alanına
sahiptir. Kireç endüstride pH ayarlayıcı, Çevre
koruma, arıtma vb. birçok alanda kullanılmaktadır
(Lokman, 2000). Ayrıca, sönmüú kirecin uygun
sıcaklıklarda (300-800 0C) CO2 ile reaksiyona
girmesi ile Sentetik kalsiyum karbonat (PCC)
oluúmaktadır (Eúitlik 2).
CaCO3 + Isı Î CaO + CO2

(1)

CaO(OH)2 + CO2 Î CaCO3 (PCC) + H2O

(2)

2. METERYAL VE METOD
2.1. Jeoloji
ønceleme alanında Permiyen yaúlı kireçtaúları
yüzeylemektedir. Bölgesel jeoloji kapsamında bu
kireçtaçları Emirda÷ kalkerleri olarak bilinir
(Kibici vd., 2000). Ruhsat alanında izlenen
kireçtaúı oluúumları, jeolojik süreçlerde düúük
dereceli metamorfizma etkisi ile mermerleúmiútir.

Ancak inceleme alanı da dahil olmak üzere
mermerleúmenin derecesi ve kalitesi farklılıklar
batı-kuzeybatısında
göstermektedir. Sahanın
kireçtaúlarının üstüne diskordan olarak travertenler
gelir. Travertenlerin üzerine de Orta-Üst Miyosen
yaúlı karasal kırıntılılar gelir.
Sahadaki
kireçtaúlarının ticari adı Afyon Kaplan Postu
Mermer olarak bilinir. Sahanın kuzey-kuzeydo÷u
kesiminde traverten ocakları halen iúletilmektedir.
øúletme izinli sahanın tamamını gri- grimsi bej
renkli Adaçal Kireçtaúı oluúturur. Kireçtaúının
atmosferik etkiler nedeniyle yüzeye yakın
kesimlerinin (yaklaúık 1 m. derinli÷e kadar)
kısmen ayrıútı÷ı belirlenmiútir.
Kireçtaúı kırıklı, sık çatlaklı ve dike yakın fay
düzlemleri ile sıkça kesilmektedir. Kireçtaúlarında
izlenen faylar genellikle kuzey-güney ve do÷u-batı
gidiúlidir. Kırık sistemleri genellikle 10-40 cm
aralıklarla tekrarlanan kırık ve çatlaklardan oluúur.
Genellikle orta, yer yer kalın tabakalı düzeyler
içerir. Arazi ön incelemelerinde birimin
magnezyum içeri÷i nispeten yüksek tabakalar
içerebilece÷i izlenimi edilmiútir. Ancak bu
durumun malzeme kalitesinde önemli bir de÷iúim
yaratmadı÷ı anlaúılmıútır. Bu çalıúmada yapısal
unsurların belirlenmesi için yeterli sayıda çatlak
ölçümü yapılmıú ve ilgili diyagramlarda
de÷erlendirilmiútir. øúletme sahası içinde mevcut
ocak alanındaki yarmalarda faylarla kırıklanmıú ve
ezilmiú olan kesimlerde belirgin bir renk farklılı÷ı
oldu÷u gözlenmiútir (Resim 1).

Resim 1. øúletme sahasındaki ocak aynasında
alanda faylar ve kırıklar nedeniyle kirlenen
malzemenin arazidaki görünümü.
2.2 Yapısal jeoloji
øúletme sahasında yüzeyleyen kireçtaúlarının
yapısal özellikleri hakkında bilgi edinmek üzere
çatlak ve kırık sistemleri ve tabakalardan ölçüler
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alınmıútır. Bu ölçülerin de÷erlendirilmesi için dips
programı kullanılmıútır. Sahadan derlenen 69 adet
çatlak ölçüsüne ait gül diyagramı ve tabakaların
konumunu gösterir diyagram oluúturulmuútur
(ùekil 1 - ùekil 3). Bu diyagramlarda ocak
aynasında
stabiliteyi
etkileyebilecek
süreksizliklerin yönelimi ve e÷imi gösterilmiútir.
Anılan süreksizlikler ayrıca malzeme kalitesi
üzerinde etkili olabilmektedir. Kireçtaúının sahada
kırık ve çatlaklarının aúırı oldu÷u yerde erime ve
ayrıúma oranları di÷er yerlere göre daha fazla
oldu÷u tahmin edilmektedir.

ùekil 3. Tabaka düzlemlerinin kutup noktalarının
kontur diyagramı.
2.3 Karektarizasyon Analizi

ùekil 1. Süreksizlik düzlemlerinin
noktalarının kontur diyagramı.

Arazide sistematik ve koordinatlı alınan örnekler
seçilmiú ve bu örneklere petrografik kesit (dokusalminerolojik) incelemesi, kimyasal (XRF) ve
mineralojik (XRD) analizlere tabi tutulmuútur. Bu
numunelerden her biri kırıcıda kırılıp homojen hale
gelinceye kadar karıútırılmıú ve daha sonra 50’úer
gramlık kısımlar ayrılmıú, di÷er kısımlar úahit
numune olarak saklanmıútır.

kutup

3. BULGULAR VE DEöERLENDøRMELER
Yapılan çalıúmalar sonucunda sahanın homojen bir
yapıda oldu÷u ancak faylı bölgelerde toprak
kirlenmesinin oldu÷u saptanmıútır. Bu ba÷lamda
yapılan incelemeler;
3.1. Petrografik ønceleme (Dokusal-mineralojik
inceleme) ve Tane Boyu Analizi

ùekil 2. Süreksizlik düzlemlerinin
do÷rultularına ait gül diyagramı.

Sahadan derlenen kaya örnekleri üzerinde
polarizan petrografi mikroskobunda petrografik ve
mineralojik incelemeler yapılarak örneklerin
dokusal özellikleri tanımlanmıú ve her bir örne÷in
tane boyu analizi yapılmıútır (ùekil 4). Polarizan
mikroskop incelemelerinde ço÷u kaya örne÷inin
granoblastik dokuda bazı öeneklerin ise
yarımikritik-yarı kristalli bazıları ise tümü kristalli
olarak izlenmiútir. Sahadan derlenen kaya
örneklerinin tane boyu analizleri yapılmıú ve genel
olarak ince-orta taneli oldukları anlaúılmıútır.
Tümü kalsit tanelerinden oluúan kireçtaúı
örneklerinin tane boyu aralı÷ı 0,5-2,0 mm arasında

görünür
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de÷iúmektedir. Bu boyut aralı÷ının altında (< 0,5
mm) ve üstündeki (>5 mm ) boyutlarda olan
tanelerin oranı ise % 3-4 civarındadır. Kalsit
tanelerinin bir kısmı kataklastik etkilerle
parçalanmıú ve basınç ikizlenmesi, deformasyon
ikizlenmesi ve bükülmeler göstermektedir. Kayaç
genellikle çatlaksız ve boúluksuzdur. Nadiren
erime boúlukları gözlenir. Taneler arasında yer yer
kristallenmemiú (mikritik kalsit) mevcuttur.
Kayacın taneleri arasında geliúmiú, ince çatlak
dolgusu olan malzemenin türü XRD yöntemi ile
belirlenmiútir.

kalsitten oluútu÷u ancak tane boyları arasında
belirgin farklılık oldu÷u gözlenmiútir. øri kalsit
taneleri genellikle aynı yönde dizilmiú uzun
kristallerden oluúmaktadır. øri kalsit kristalleri 4
mm ve daha iri tanelerden oluúur (ùekil 5). ønce
kristaller ise 0.2-0.4 mm arasında de÷iúir. ønce
kristalli kısımlarda sakkaroid (úeker doku) izlenir.

ùekil 5. øúletme sahasında mevcut ocaktan alınan
S-1A
kodlu
kaya
örne÷inin
polaarizan
mikroskoptaki görünümü (Çift nikol).

ùekil 4. øúletme sahasında mevcut ocaktan alınan
(Örnek-1) kodlu kaya örne÷inin polarizan
mikroskoptaki görünümü (Çift nikol).

Kaya
örne÷inin
petrografik
Örnek-1
incelemesinde tüm kristalli ve granoblastik dokuda
oldu÷u gözlenmiútir. Kristal boyutları ortalama
0,5-2,0 mm arasında de÷iúir. Bu boyut aralı÷ının
altında ve üstündeki boyutlarda olan (daha ince ve
daha iri ) tanelerin oranı % 3 ‘ün altındadır. Kalsit
kristallerinde deformasyon ikizlenmesi
ve
bükülmeler gözlenir. Kayaç genellikle çatlaksız ve
boúluksuzdur. Nadiren erime boúlukları gözlenir.
Taneler arasında yer yer kristallenmemiú (mikritik
kalsit) mevcuttur. Kayaçta kalsitin dıúında baúka
bir mineral ve safsızlık oluúturacak di÷er mineral
dıúı oluúumlara da rastlanmamıútır. Mikroskop
altındaki incelemelerde, polarize ıúıkta kalsit
kristalleri pembe, siyahımsı gri, mavi ve turuncu
pembenin karıúımı renklerde ve dilinim düzlemleri
belirgin halde izlenir. Tabii ıúıkta ise kalsitler kirli
sarımsı, pembemsi gri, kirli gri renklerde izlenir.
Örnek S-1A Kalsinasyonda sorun oluúturan
kireçtaúına ait olan bu örne÷in petrografik
incelemesinde tanelerin bir kısmının iri kristalli

Örnek S-1B Uzunlamasına geliúmiú iri kalsit
kristalleri ortalama 4-5 mm arasındadır.
Deformasyon etksi ile bazı kalsit kristalleri aynı
yönde dizilmiúlerdir. Kristallerde deformasyon
ikizleri yaygındır (ùekil 6). Bu örnek safsızlık
içermez.

ùekil 6. øúletme sahasında mevcut ocaktan alınan
S-1B numaralı kaya örne÷inin polarizan
mikroskoptaki görünümü (Çift nikol).
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Örnek S-3 øúletme sahasından alınan kaya örne÷i
(S-3) yukarıda dokusal özellikleri verilen örnek S1 ile benzer özellikler gösterir. Kaya örne÷i
uzunlamasına büyümüú kalsit kristallerinden
oluúur. Daha küçük boyutlu olan kalsitler daha
lekesiz ve temiz kristaller olarak izlenir. Bu
kristallerde ikizlenme yaygındır (ùekil 7).

devirde ö÷ütme
indirgenmiútir.

ile

<

45

mikron

boyuta

Majör oksit analizleri için 1/10 oranında ba÷layıcı
(toz wax) + numune karıúımından 5.5 gramlık kısımlar,
küçük alüminyum kupalara toz borik asit dolgusu
üzerine Herzog TP 40/2d hidrolik manuel pellet
hazırlayıcıda 250 kN/30 sn’lik basınç altında 4 x 0.5 cm
boyutlarında diskoyidal tabletler haline getirilmiútir.

LOI (ateúte kayıp) ölçümleri 1 saat hızla 1050
ºC’ye ısıtıp, 3 saat bu sıcaklıkta tutma sonucu
oluúan madde kaybı esas alınarak ölçülmüú ve %
olarak ifade edilmiútir.
Kimyasal Analizler
Tüm ana ve yaygın eser elementlerin analizleri
Bruker S8 Tiger marka dalgaboyu dispersif (WD)
X-ıúını
floresans
(XRF)
cihazı
ile
gerçekleútirilmiútir. Majör katyonlar oksit olarak %
mertebesinde ifade edilmiútir. Yaygın eser
elementler ise ppm (tonda 1 gram) mertebesinde
ifade
edilmiútir
(Çizelge
1).
WD-XRF
analizlerinden elde edilen element analiz sonuçları
de÷erlendirildi÷inde,
kireçtaúları
içerisinde
bulunması muhtemel yaygın safsızlıklar olan SiO2
(kuvars), Fe2O3 (hematit-götit-limonit) ve Al2O3
(Na2O ve/veya K2O ile birlikte muhtelif killer)
içerikleri analiz edilen bütün örneklerde % 0,5’in
altında tespit edilmiútir.
MgO içeri÷i sadece bir örnekte (KCT-59 nolu
örnek) % 0,5’in üzerinde tespit edilmiú (0,581) ve
bunun dolomit kaynaklı oldu÷u mineralojik
analizlerle teyit edilmiútir. Çalıúılan tüm örnekler
safsızlıklar itibariyle son derece benzer ve safa
yakın bulunmuútur.

ùekil 7. øúletme sahasında mevcut ocaktan alınan
S-3 numaralı kaya örne÷inin mikroskoptaki
görünümü (Polarize ıúık).
3.2 Kimyasal Analiz (XRF)
Örnek Hazırlama
Kg boyutlarındaki örneklerden ayrılan kısımlar
Retsch BB 100 çeneli kırıcıda < 15 mm boyuta
indirgendikten sonra 105 ºC’de 24 saat fırında
kurutulmuútur. Bu kısımlar daha sonra Retsch
RS200 titreúimli disk de÷irmende 1000 dak-1’lık

Çizelge 1: 21 adet örne÷in WD-XRF yöntemiyle belirlenen major ve yaygın iz element içeri÷i (içerikler
major oksitler için % mertebesinde, eser bileúenler için ppm mertebesinde ifade edilmiútir).
KCT-1

Miktar (%)

KCT-6

Miktar (%)

KCT-11

Miktar (%)

KCT-20

Miktar (%)

KCT-26

Miktar (%)

CaO

55.55

CaO

55.43

CaO

55.55

CaO

55.15

CaO

55.29

LOI

43.20

LOI

42.90

LOI

42.90

LOI

43.60

LOI

43.30

MgO

0.216

MgO

0.351

MgO

0.166

MgO

0.157

MgO

0.495

SiO2

0.0952

SiO2

0.0685

SiO2

0.081

SiO2

0.0462

SiO2

0.033

Al2O3

0.044

SrO

0.0193

Al2O3

0.027

SO3

0.015

SrO

0.0172

SrO

0.021

Al2O3

0.017

SrO

0.0177

SrO

0.0142

SO3

0.014

SO3

0.017

Cl

0.011

SO3

0.017

Fe2O3

0.007

SO3

0.008

Fe2O3

Zn

0.001

Fe2O3

0.008

Cl
K2 O

Fe2O3
Cl

0.0152
0.01

K2 O

0.003

MnO

0.003

Cu

0.002

Cu

0.001

Toplam

99.1734

Toplam

98.8168

0.0126
0.01
0.003

Al2O3
Cl

98.7843
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0.01

Fe2O3

0.007

Cu

0.002

Ni
Toplam

0.013

Toplam

0.002
99.0164

Toplam

99.1572
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LOI (kızdırma kaybı) ölçümleri teorik de÷er
olan % 44 ün altında olmakla beraber % 42-% 43.8
arasında de÷iúmektedir. Buradaki % 2’lik kısım,
sisteme muskovit, silis ile kireçtaúının atmosferik
ayrıúması sonucu oluúan bileúiklerin karıúmasından
kaynaklanmaktadır. Analizleri yapılan örnekler
esas alındı÷ında, yaygın safsızlıkların sahada çok
dar bir alanda, aúırı çatlaklı ve kırıklı zonda
bulundu÷u söylenebilir. Bu tür zonlarda atmosferik
bozuúma ile oluúmuú toprak renginde izlenen ve

kalsinasyon sırasında da sorun oluúturan düúük
kaliteli malzeme kalınlı÷ı artmaktadır.
3.4. Minerolojik Analiz (XRD)
Yapılan mineralojik (XRD) analizlerde safsızlık
olarak muskovit, dolomit ve kuvars dıúında %
0.5’in üzerinde bir bollu÷a sahip baúka bir mineral
tespit edilmemiútir. Mineralojik analizler element
analizlerini teyit etmektedir (ùekil 8).

ùekil 8. Kireçtaúı numunelerinin minerolojik (XRD) analiz sonuçları.
¾ Bunun yanında, iúletme sahasındaki mevcut
oca÷ın bulundu÷u alan ve oca÷ın güneyinde
daha önceden açılan yarmalarda sık çatlaklar
ve fayların etkisiyle kaya aúırı kırıklanmıú ve
yüzeysel ayrıúma koúullarından daha fazla
etkilenmiútir. ønce kabuk úeklinde üst toprak
haline geçmiú ve yer yer çatlak dolgusu olarak
bulunan malzemenin kalsinasyon sırasında
sorun oluúturan malzeme oldu÷u anlaúılmıútır.
Bunun da kırıklı-ezikli zonda yüzeysel
koúulların etkisiyle geliúen süreçlere ba÷lı
olarak demirli çözeltiler, kil matriks ve kısmen
de metamorfizma etkisiyle geliúmiú olan uzun
kristalli kalsitlerden kaynaklandı÷ı tespit
edilmiútir.

4. SONUÇLAR
Bu çalıúmada elde edilen bulgular sonucunda;
¾

Bazı kaya örneklerinin yarı mikritik-yarı
kristalli bazılarının ise tümü kristalli olarak
izlenmiútir. øúletme sahası, ÇED alanı ve
ruhsat alanından derlenen kaya örneklerinin
mikroskop incelemeleri sonucunda genel
olarak ince-orta taneli oldukları anlaúılmıútır.
¾ XRD yöntemi ile yapılan mineralojik
analizlerde safsızlık olarak muskovit, dolomit
ve kuvars dıúında % 0,5’in üzerinde bollu÷a
sahip baúka mineral tespit edilmemiútir.
Mineralojik bulgular element analizlerini
do÷rulamaktadır.
¾ Malzemenin petrografik ve kimyasal
özelliklerinin
kalsinasyon
iúlemlerine
do÷rudan etkisinin bulunmadı÷ı yapılan
laboratuar çalıúmaları sonucu tespit edilmiútir.
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5. ÖNERøLER
Özellikle yapısal unsurların (Fay ve kırık
sistemleri) ve atmosferik koúulların birlikte
denetledi÷i çatlaklı, kırıklı zonlar ve üst toprak
oluúumlarının, üretim aúamasında sahada yüzey
sıyırması ile üretilen malzemeden ayıklanması
önerilmektedir. Bu yöntemle top soil (üst toprak)
haline geçmiú kısım sisteme girmemiú olacaktır.
ønce kabuk úeklindeki ayrıúmıú malzemenin önemli
bir kısmı boyut indirgenmesi sırasında sistem
dıúında kalaca÷ı laboratuar uygulamalarında
gözlenmiútir.
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Asfalt kaplama amaçlı kullanılan agregalar, özellikleri ve malzeme
ocaklarına iliúkin istatiksel ve deneysel de÷erlendirmeler
The statistical and experimental evaluations related to the material quarries,
properties and aggregates used for highway asphalt
N. Parlak ùeker, A. ùirin, A. G. Güngör
Karayolları Genel Müdürlü÷ü, Ar-Ge Dairesi Baúkanlı÷ı

ÖZET: Kültürleri besleyip geliútiren ve birbirine kavuúturan yol a÷ları günümüzde hızla geniúlemekte ve
geliúen ça÷daú yöntemler ile yapılan yolların kalitesi her geçen gün artmaktadır. Trafik güvenli÷i ve sürüú
konforunun artmasında önemli rol oynayan asfalt kaplamanın % 95 oranında agregadan oluúması, kalitede
süreklili÷in sa÷lanmasında agrega özelliklerinin en önemli faktör oldu÷unu göstermektedir. Bu amaçla yol
üstyapısında kullanılan agregalar, malzeme ocakları ve agrega seçiminde belirleyici unsur olan agrega
özelliklerine bu makale kapsamında kısaca de÷inilmiútir. Bu çalıúmada, Karayolları Genel Müdürlü÷ü
tarafından muhtelif yollarda yapım, bakım ve onarım çalıúmaları kapsamında kullanılan agregaların
kullanılabilirlik tespitinde yapılan deneyler ve úartname limitleri ortaya konularak malzeme ocaklarının bölge
bazında litolojik ve deneysel istatistiki de÷erlendirmeleri yapılmıú ve sonuçlar ortaya konulmuútur.
ABSTRACT: The road networks growing and developing cultures and brought them together are rapidly
expanding nowadays and quality of roads which are constructed with developing modern methods are
increasing day by day. Asphalt pavement composed of 95 % aggregates which play an increasing important
role in traffic safety and driving comfort shows that the aggregate characteristics are the most important factor
in ensuring continuity of quality. For this purpose, the aggregates used in road superstructure, which is the
determining factor in the selection of resources and aggregate properties have been explained within the scope
of this article. In this study, by referencing to the laboratory experiments and specification limits in
determining the usability of the aggregates within the scope of the various roads construction, maintenance
and repair works of General Directorate of Highways, the material resources have been classified on the base
of Districts according to lithological and experimental statistical evoluations and the results were revealed.
yolu, 32 bin 155 km il yolu, 2 bin 127 km Otoyol
olmak üzere toplam 65 bin 623 km yol a÷ı
mevcuttur. Bu yolların 45 bin 294 km’si sathi
kaplama ve 16 bin 997 km’si bitümlü sıcak karıúım
kaplamadır. Kaplamanın % 26’sı bitümlü sıcak
karıúım iken % 69 gibi yüksek bir oranının sathi
kaplamadan teúkil edildi÷i ùekil 1’ de
görülmektedir.
Bugün ülkemizde, karayollarının yolcu ve yük
taúımacılı÷ındaki payı ortalama % 90 oranındadır
(ùekil 2-3). Bu oran trafik güvenli÷i ve sürüú
konforu düúünüldü÷ünde büyük sorumluluklar
yüklemekte ve yol yapımındaki kalitenin artan
süreklili÷ini gerektirmektedir.

1 GøRøù

Bir ülkenin en önemli altyapı yatırımlarından olan
yollar; insano÷lunun ortak mekanı, toplumların
ileriye yolculu÷udur. 1 Mart 1950’ de kurulan
Karayolları Genel Müdürlü÷ü, ülkemizde karayolu
a÷ının planlama, proje, yapım, bakım ve
iúletilmesinden sorumlu olan kuruluútur. Merkez
teúkilatı Ankara’da olup taúrada 18 adet Bölge
Müdürlü÷ü’nden oluúmaktadır.
Karayolları Genel Müdürlü÷ü 01.01.2014
verilerine göre, ülkemizde 31 bin 341 km devlet
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ùekil 1. Kaplamının Oransal Da÷ılımı
ùekil 4. Yol Üstyapısının Genel Yapısı ve Tabakaları

Karayolları Genel Müdürlü÷ü 2011 yılı yol
yapım iúlerinde kullanılan agrega miktarı (BSK,
temel, alttemel, beton) toplam 96.716.400 tondur.
2012 yılı için planlanan toplam agrega miktarı ise
189.588.500 ton olarak öngörülmüútür. Bu de÷erler
agrega ihtiyacının her geçen yılda hızla arttı÷ını ve
agreganın kalitesinin ne kadar önemli oldu÷unu
vurgulamaktadır.
ùekil 2. Ulaúım Türlerine Göre Yük Taúımacılı÷ı Oranı
(TUøK, 2013)

2. ASFALT KAPLAMA AMAÇLI
KULLANILAN AGREGALAR VE
ÖZELLøKLERø
Asfalt kaplama amaçlı kullanılan agregalar; belli
gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl,
kırmataú, kum vb. mineral malzeme veya bunların
karıúımıdır.
Özellikle karayollarında trafik güvenli÷i ve
sürüú konforu düúünüldü÷ünde yollardaki fren
emniyeti ve tekerlek izleri sorunu öne çıkmaktadır.
Bu ba÷lamda agrega özellikleri, asfaltın
dayanımının ve tekerlek izine karúı direncinin
kontrol altında tutulmasını sa÷layan en önemli
faktörlerden birisidir.
Kaplamanın yük taúıma kapasitesinden genel
olarak agrega sorumludur. Bu nedenle hammadde
üretiminde agreganın üretildi÷i kaya türü çok
önemlidir. Kayaçların kökeni mineral agregaların
üretiminin anlaúılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Kaya türleri ise, Sedimanter,
Volkanik ve Metamorfik olmak üzere 3 sınıfa
ayrılmaktadır (ùekil 6).
Yol yapımında kullanılacak agregaların seçimi
yolun maliyeti ve kalitesi açısından büyük önem
taúır. Kullanıma uygunlu÷unun belirlenmesinde
aúa÷ıdaki özellikleri dikkate alınır.

ùekil 3. Ulaúım Türlerine Göre Yolcu Taúımacılı÷ı
Oranı (TUøK, 2013)

Yol platformu, altyapı ve üstyapı olmak üzere iki
kısımdan oluúmaktadır. Altyapı yarma ve dolguları
içerirken üstyapı trafik yüklerini taúıyan ve
azaltarak altyapıya aktaran alttemel, temel ve
kaplama olmak üzere üç ana tabakadan
oluúmaktadır (ùekil 4-5).
Yol yapımının temel malzemesi olan agrega,
üst yapının alt tabakalarında ba÷layıcısı su olarak
kullanılırken üst tabakalarda bitümlü ba÷layıcı ile
kullanılmaktadır.
Bitümlü
ba÷layıcı
ile
karıúımlarda ise karıúımların hacimce %85’i,
a÷ırlıkça %95’i agregadır. Ayrıca yolların sanat
yapılarında çimento ba÷layıcılı olarak beton
imalatında da kullanılmaktadır.



436

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ùekil 5. Yol tip en kesiti (2x2 yol)

2.1 Gradasyon
Bir agrega malzemesi içindeki de÷iúik boyuttaki
danelerin miktarı, o agreganın mühendislik
özelliklerini etkileyen en önemli faktörlerden
biridir. Maksimum dane boyutu farklı olan
agregaların iúlenebilirlik dercesi de farklı olabilir.
Gradasyon, kullanılaca÷ı tabakanın dane boyutu
da÷ılımının belirtildi÷i úartnamelere göre kontrol
edilir.
2.2 Yüzey Dokusu ve ùekli
Agreganın yüzey dokusu, asfalt kaplama
karıúımlarının iúlenebilirli÷ini ve mukavemetini
önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle tekerlek
izinde oturmaya karúı dayanımında da önemli bir
etkisi vardır. Yüzey pürüzlü ise dayanım artacaktır.
Agreganın úekli de tekerlek izinde oturmaya karúı
dayanımını etkilemekte olup köúeli, kübik
agregalar yuvarlak, yassı agregaya göre daha iyi
dayanım sa÷lamaktadır.
2.3 Sa÷lamlık
Agregalar,
asfalt
kaplama
karıúımlarının
üretilmesi, serilmesi, sıkıútırılması ve trafik yükü
ile aúınmaya maruz kalırlar. Bu yüzden yol
üstyapısında kullanılacak agregalar, darbeleme ve
aúınmaya karúı úartnamesinde belirtilen dereceye
kadar sa÷lam olmalıdır. Uzun zaman hava tesirleri
altında kalan agregalar, donma ve çözülme olayları
sonucunda gradasyon bozulmasına u÷rarlar ki bu
da yolun bozulmasına sebep olaca÷ından agregalar
donma ve çözülme olaylarına karúı da úartname
kriterlerini sa÷lanamlıdır.

ùekil 6. Kayaçların kökeni sınıflaması
2.4 Zararlı madde øçeri÷i
Bazı agregalar, asfalt kaplamada istenmeyen
zararlı bazı yabancı maddeler (kil topakları, bitki
artıkları, yumuúak malzemeler vb.) içerebilirler. Bu
tip agregaların kaplamada kullanılmamasına dikkat
edilmelidir.
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2.5 Bitümle
Direnç)

Kaplanabilme

(Soyulmaya

38 ocak sayısı ile volkanik kökenli bazalt ve
andezit kayaları takip etmektedir (ùekil 8).

Karúı

Suyun etkisiyle agrega ile asfalt arasındaki ba÷ın
kaybolması kaplamanın bozulmasına sebep
olmaktadır. Bunun önlenmesi için soyulmayı
önleyici katkı malzemeleri kullanılarak daha iyi
yapıúma sa÷lanabilmektedir.
2.6 Cilalanma
Kaplamada, cilalanmaya karúı dayanımı düúük bir
taúın kullanılması yolun kaymaya karúı direncini
düúürmektedir. Bu nedenle cilalanmaya karúı
dayanımı úartnamesinde belirtilen dereceye kadar
iyi olmalıdır.

ùekil 7. øúletilen Bir Taú Oca÷ından Görünüm

Bu ocaklar Karayolları Genel Müdürlü÷ü, Bölge
Müdürlükleri
bazında
de÷erlendirildi÷inde
kireçtaúı litolojisindeki ocakların Türkiye jeolojisi
ve tektoni÷inin do÷al sonucu olarak 81 taú oca÷ı
sayısı ile 3. Bölge (Konya) ve 72 taú oca÷ı sayısı
ile 14. Bölge (Bursa) bölge sınırları içerisinde
yo÷unlaútı÷ı gözlenmiútir (ùekil 9).
Ancak özellikle Akdeniz ve øç Anadolu
bölgelerimizde jeolojik koúullar gere÷i asfalt
kaplama tabakalarında ihtiyaç duyulan sert taú
(bazalt vb.) ihtiyacı karúılanamamakta ve bu
durum yol yapım çalıúmaları esnasında malzeme
sıkıntıları do÷urmaktadır. Atmosferik koúulların
yarattı÷ı fiziksel de÷iúimlere paralel olarak kayaç
ve mineral yapısında da izlenen fiziksel ve
kimyasal alterasyonlar a÷ırlıklı olarak volkanik ve
ma÷matik kayaçlarda gözlenmektedir. Bu durum
mevcut ocaklardan üretilecek agreganın kalitesini
olumsuz yönde etkilerken, gerek rezerv gerekse
kalite úartlarını sa÷layacak volkanik kökenli kaya
oca÷ı sıkıntısını arttırmaktdır. Bu tip ocaklarda
aynı kaya türü içinde dahi mineralojik bileúim ve
dolgu de÷iúimleri sıklıkla gözlenebilmektedir.
Belirli gradasyonlarda taú ocaklarından kırılarak
elde edilen agregaların kalitesi ve kullanılabilirli÷i,
teúkil edilece÷i üstyapı tabakasına ba÷lı olarak
çeúitli deneyler sonucunda belirlenmektedir.
Aúa÷ıda kısaca isimleri verilen bu deneyler,
kullanılması düúünülen malzemenin kalitesini
ortaya koymakta olup kullanılabilirli÷i Karayolları
Teknik ùartnamesinde belirtilen limitler aralı÷ında
de÷erlendirilmektedir.

2.7 Absorpsiyon
Agreganın absorbe etti÷i bitüm miktarı, asfalt
karıúımının
özelliklerini
önemli
ölçüde
etkilemektedir. Su emme oranı yüksek olan
agreganın su içeri÷i yüksek ise, sıcak karıúım asfalt
üretimi sırasında boúluklardaki suyu tamamen
buharlaútırmak için ilave zaman ihtiyaç duyulacak
ve sıkıútırma zorlukları yaúanabilecektir.
4. MALZEME OCAKLARINA øLøùKøN
øSTATøKSEL VE DENEYSEL
DEöERLENDøRMELER
Yol yapım, bakım ve onarım çalıúmalarında ihtiyaç
duyulan agregalar, genel olarak Karayolları Genel
Müdürlü÷ü adına ruhsatlı taú ocaklarından temin
edilmektedir. 2013 yılı verilerine göre Karayolları
Genel Müdürlü÷ü adına ruhsatlı 809 adet taú oca÷ı
bulunmaktadır (ùekil 7)
Hızla eklenen yeni yol a÷ları, otoyol, devlet ve
il yollarının yapım ve bakım çalıúmaları
kapsamında ihtiyaç duyulan agregaların artıúına
paralel olarak malzeme ocak talebi ve sayısı da
giderek artmaktadır.
Karayolları Genel Müdürlü÷ü adına ruhsatlı taú
ocaklarının ùekil 8’de verilen grafikteki litolojik
da÷ılımına baktı÷ımızda 613 ocak sayısı ile tortul
kökenli kireçtaúları ilk sırayı alırken onları 124 ve
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ùekil 8. KGM Taú Ocaklarının Bölgelere Göre Sayısal-Litolojik Da÷ılımı

ùekil 9. Karayolları Genel Müdürlü÷ü, Bölge Müdürlükleri Sınırları


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yol üst gövdesini oluúturan alttemel, temel,
bitümlü temel ile asfalt betonu binder ve aúınma
tabakalarında kullanılacak agregaların fiziksel
özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılan hava
tesirlerine karúı dayanıklılık, parçalanma direnci,
su emme ve metilen mavisi deneyleri ile úartname
limitleri Çizelge 1’de verilmiútir. Bu veriler
incelendi÷inde yol üst yapısını oluúturan en alt
tabakadan en üstteki bitümlü sıcak karıúım aúınma
tabakasına do÷ru úartname limitleri daralmakta
yani istenilen agrega kalitesi artmaktadır.
Los Angeles aúınma de÷eri kireçtaúlarında
ortalama %25 olarak belirlenmiútir. Bölge bazında
yapılan de÷erlendirmeler sonucunda en yüksek

Hava Tesirlerine Karúı Dayanıklılık - MgSO4
ile kayıp
Parçalanma Direnci – Los Angeles
Yassılık øndeksi
Kırılmıúlık
Su Emme – Kaba ve ønce Agregada
Kil Topa÷ı ve Da÷ılabilen Tane Oranı
Soyulma Mukavemeti
Yapıúma Deneyi – Vialit Metodu ile
Cilalanma De÷eri
Metilen Mavisi
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aúınma de÷eri ortalama %29.41 ile 9. Bölge
(Diyarbakır) sınırları dahilindeki ocaklara, en
düúük aúınma de÷eri ortalaması ise %20.82 ile 5.
Bölge (Mersin) sınırları dahilindeki ocaklara aittir.
Bazaltlarda ise Los Angeles aúınma de÷eri köken
kayaç yapısı ve mineralojik özelliklerine ba÷lı
olarak kireçtaúlarına göre oldukça düúüktür.
Donma çözülme etkisine karúı dayanıklılık de÷eri
özellikle bazalt litolojisindeki ocaklarda büyük
farklılıklar göstermektedir. Bazaltlarda genel
ortalama %3.41 iken 10. Bölge (Trabzon) sınırları
dahilindeki ocaklarda yapısal ve iklimsel
özelliklere ba÷lı olarak bu oran %16.81’e kadar
çıkmaktadır.
Absorbsiyon de÷eri genel olarak volkanik
kökenli kayaçlarda önem kazanmaktadır. Kireçtaúı
litolojisindeki ocaklarda bu de÷er % 0-1 arasında
de÷iúmekte olup úartname limit aralı÷ı içerisinde

kalmaktadır. Ancak bazalt, andezit vb. Volkanik
kökenli kayaların dıú etkenler ve mineral kristal
yapısı gere÷i úartname limit aralı÷ını aúan
laboratuar sonuçları elde edilebilmektedir.
Özellikle 15. (Kastamonu), 7. (Samsun) ve 10.
(Trabzon) bölge sınırları dahilindeki volkanik
kökenli ocaklarda % 4.70’e varan yüksek
absorpsiyon de÷erleri mevcuttur (ùekil 10).
Metilen mavisi özellikle volkanik kökenli
kayaçların kullanılabilirli÷inin tespitinde önemli
yer tutmaktadır. Kireçtaúlarında úartname limitleri
dahilinde 0-1.5 aralı÷ında de÷iúen de÷erler alırken
bazalt, andezit gibi volkanik kökenli kayaçlarda
bazalt, andezit gibi volkanik kökenli kayaçlarda
sıklıkla úartname limitlerini aúan yüksek de÷erler
verebilmektedir.

Çizelge 1. Agrega Deneyleri ve ùartname Limitleri (KTù-2013)

ùekil 10. KGM Taú Ocaklarının Los Angeles Aúınma, Donma ve Absorbsiyon ortalama de÷er grafi÷i
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5. SONUÇLAR VE DEöERLENDøRMELER

Angeles), su emme (kaba ve ince agregada) ve
metilen mavisi olarak sıralanabilir.
Volkanik kökenli kayaçların oranının düúük
olması sıcak karıúım agrega ihtiyacının
karúılanmasında sıkıntılar do÷urmaktadır. Ayrıca
bu litolojideki mevcut malzeme ocakları da
ço÷unlukla homojen yapıda izlenmemekte, aynı
kaya türü içinde dahi yapısal ve dokusal farklılıklar
gösterebilmektedir.
Bu
durum
malzeme
ocaklarında kullanım alanına uygun gradasyonda
üretilen malzemelerin kalite kontrollerinin sürekli
takip edilmesi gereklili÷ini do÷urmaktadır.
Geçmiúten günümüze kuvvetli tektonik etkilere
maruz kalan ülkemizde bölgesel jeolojik
farklılıklar ve yapısal unsurlar agregaların fiziksel
özellikleri üzerinde oldukça etkili olmuútur.
Örne÷in kireçtaúlarının aúınma direnci de÷erleri
bazaltlara göre daha düúüktür. Bu durum özellikle
sıcak karıúım aúınma tabakasında bazalt kullanımı
talebini do÷urmaktadır. Ancak buna karúın
bazaltların su emme de÷erleri ve donma-çözülme
etkisi bölge bazında farklılıklar göstermekte
özellikle Karadeniz ve Orta Anadolu bölgesinde
yapılan agrega üretimlerinde bu hususlar dikkate
alınarak üretim planlaması yapılmalıdır.

Ülkemizin 31 bin 341 km devlet yolu, 32 bin 155
km il yolu, 2 bin 127 km Otoyol olmak üzere
toplam 65 bin 623 km’lik yol a÷ı mevcuttur ve bu
sayı her yıl hızla artmaktadır. Bu yolların 45 bin
294 km’si sathi kaplama ve 16 bin 997 km’si
bitümlü sıcak karıúım kaplamadır. Günümüzde
yolcu ve yük taúımacılı÷ında ulaúım türü olarak
büyük oranda karayollarının kullanılması, yol
yapım
çalıúmalarında kalitede süreklili÷in
sa÷lanmasını gerekli kılmaktadır.
Yol üstyapı tabanı temel ve alt temel tabakaları
tamamen agregada teúkil edilirken, trafik güvenli÷i
ve sürüú konforunda önemli rol oynayan sıcak
karıúım asfalt kaplama malzemeleri % 90 oranında
agregadan oluúmaktadır. Bu nedenle kullanılacak
agreganın üretildi÷i kaya türü ve özellikleri büyük
önem taúımaktadır.
Genel olarak; gradasyon, yüzey dokusu ve úekli,
sa÷lamlık, zararlı madde içeri÷i ve absorbsiyon
olarak sıralanan agrega özellikleri asfaltın
dayanımının ve tekerlek izine karúı direncinin
kontrol altında tutulmasını sa÷layan en önemli
faktördür. Özellikle sıcak karıúım asfalt imalatında
karıúım özelliklerine etki ederek yapım esnasında
etkin rol oynamaktadır.
Agregalar kökensel olarak sedimanter, volkanik
ve metamorfik olmak üzere üç farklı kaya türünden
üretilmektedir. Karayolları Genel Müdürlü÷ü adına
ruhsatlı 809 adet malzeme oca÷ının % 75’i
sedimanter, % 25’i ise volkanik kökenlidir.
Malzeme ocaklarında üretilen agregalarda
malzeme kalitesinde süreklili÷in sa÷lanması
amacıyla Karayolları Teknik ùartnamesinde
kullanım alanlarına göre istenilen deneylere tabi
tutulmaktadır. Genel olarak agregalara uygulanan
deneyler hava tesirlerine karúı dayanıklılık
(MgSO4 ile kayıp), parçalanma direnci (Los
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Meydancık tünel giriú portalında meydana gelen kaya düúmelerine
yönelik çözüm önerileri
ProposalforRockSliding Problem at the Entry Portal of Meydancık Tunnel
S. Kiziro÷lu, B. Yalçın&Y.øpek
Karayolları Genel Müdürlü÷ü-ANKARA

M. Akdo÷an &O. Baúer
FERNAS Geoteknik Çözüm ve Proje Müh. Müú. ønú. ve Tic. Ltd. ùti.-ANKARA

ÖZET: KGM 10.Bölge Müdürlü÷ü sınırları içinde yer alan (Artvin-ùavúat) Ayrım - Meydancık øl Yolu’nun
Km: 22+678 - 22+835 arasında yer alan Meydancık Tüneli Giriú Portalında 26.05.2011 tarihinde çok çatlaklı
kaya yapısına ba÷lı, eklem sistemleri kontrolünde geliúen çok büyük boyutlu blok kayma ve devrilmeleri
meydana gelmiútir. Oluúan bu kaya blok hareketleri tünel giriú portal yapısının kaplama betonu üst yarısını
tamamen parçalamıútır. Bu makale kapsamında, kaya düúmeleri yaúayan Meydancık Tüneli Giriú Portalı
úevlerinin ùev Temizli÷i, Bulonlarla Desteklenmiú Yüksek Kapasiteli Çelik A÷ ile yüzeyinin kaplanması ve
Kaya Bariyerleri ile projelendirilerek trafik güvenli÷inin sa÷lanması de÷erlendirilmiútir.
ABSTRACT: Large scale block sliding and over turns occurred within the controls of articulation systems
depending on very fissured rock structures on 26.05.2011 at the Entry Portal of Meydancık Tunnel, which is
located in 22+678-22+835 km on (Artvin-ùavúat) Ayrım- Meydancık Provincial Road which is within the
borders of 10th Regional Directorate of DG for Highways. These rock block movements completely pulled
into pieces the upper half of the paved blocks of tunnel entry portal structure. In this Article, ensuring the
traffic safety is evaluated by preparing a project for chamfers of Meydancık Tunnel Entry Portal where rock
sliding occurs through Cleaning of Chamfers, Surface Coating with High Capacity Steel Net supported with
bolts and Rock barriers.
amacıyla da, yatay ve düúey geometrinin bir il yolu
için öngörülen standartlar dahilinde ve ancak
sınırında oluúturulması da kaçınılmaz olmuútur

1 GøRøù
ùavúat Ayrım-Meydancık øl Yolu, Meydancık
Beldesinin Karadeniz-Do÷u Anadolu Ba÷lantısını
sa÷lamaktadır. Meydancık Tüneli Ayrım Meydancık øl Yolu’nun Km : 22+678 - 22+835
arasında yer almakta olup, 157 m uzunlu÷undadır.
Meydancık Tüneli, güzergahın 2 úeritli (gidiúdönüú) tek yol olmasından dolayı tek tüp olarak
projelendirilmiútir.
Mevcut øl Yolunun Meydancık Beldesinin Giriú
Kesimi, sa÷ tarafta yüksekli÷i 90-100 m’yi bulan
ve önemli ölçüde blok kopması potansiyelinin
bulundu÷u kayalıklardan ve sol tarafta da mevcut
dereden dolayı platform geniúli÷inin yer yer 4-5
m’ye düútü÷ü bir bo÷az konumundadır (ùekil 1).
Bu ba÷lamda, bu bo÷az kesiminin boyu 150 m
civarında bir tünel ile geçilmesi uygun bulunmuú
olup özellikle tünel boyunun kısa tutulması

2 JEOLOJøK - JEOTEKNøK DEöERLENDøRME
Meydancık Tüneli 157.0 m uzunlu÷unda olup,
tünel güzergahı ve portal yapıları Berta
Formasyonu (Jb) üyesi Bazalt - Andezit Lav ve
Piroklastları’nın Kumtaúı, Çamurtaúı, Silttaúı,
Radyolarit ve ùeyl ara tabakalarından oluúan birim
içerisinde yer almaktadır.
2.1. Kayaya øliúkin Mekanik Özellikler
Birim genel olarak koyu grimsi yeúil - açık gri,
sütlü kahve renkli, sert, dayanımlı, az - orta
derecede ayrıúmıútır. Süreksizlikler eklem tipinde,
düzlemsel pürüzlü orta geniú aralıklı yüksek
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devamlı, taze - az ayrıúmıú, yer yer kil ve sert kalsit
dolguludur.

ùekil 1. Kaya Heyelanı Ertesinde Zarar Gören Meydancık
Tüneli Giriúi

RQD (%)

: 50 - 70

Do÷al Birim A÷ırlık (kg/m3)

: 2.510 - 2.760

Serbest Basınç Dayanımı (MPa)

: 60 - 120

Eklem takım sistemlerine ait ölçümlerden de
görülece÷i üzere tünel eksenine genelde dik olarak
yo÷unlaúmıú eklem sistemleri yer almaktadır
(ùekil-3).

ùekil 2. Meydancık Tüneli Giriúi Portalı Gül Diyagramı



2.2 Süreksizlikler
Tünel güzergahı jeoleojik etüt çalıúmalarında tünel
giriú portalında yapılan süreksizlik ölçümlerinde 8
farklı eklem sistemi tespit edilmiútir.
Bu ölçümler neticesinde ve eklem sistemlerinin
devamlılı÷ı göz önüne alındı÷ında tünel alın yarma
úevi devamındaki ve tünel üst kotundan yamaçta
yaklaúık 20 m yüksekliklerde olması muhtemel
yenilme potansiyelleri tünel portal üstünde
(yaklaúık 70 m yükseklikte) eklemlerin
tekrarlanarak süreklilik göstermesi neticesinde ve
do÷al dıú tesirlerle donma çözünme periyotlarının
da etkisiyle eklem kontrollü devrilme türü yenilme
úeklinde, blokların düúmesine ve portal yapısının
parçalanmasına yol açmıútır.
Kaya heyelanı úeklinde oluúan devrilme türü
yenilmelerden sonra yapılan arazi çalıúmaları
neticesinde mevcut durumda devrilme ve
düzlemsel kayma riski oldukça yüksek, kısmen
serbest halde büyük boyutlu bloklar bulundu÷u
gözlenmiútir.
Tünel Giriú Portalı’nda yapılan eklem
sistemlerine ait ölçümlerde tünel eksen
do÷rultusuna göre oluúan gül ve süreksizlik kutbu
kontur diyagramları ùekil 2’de verilmiútir.

ùekil 3. Süreksizlik Kutbu A÷ırlıklı Da÷ılım Konturları

3
KAYA
DÜùMESøNE
ETKø
EDEN
FAKTÖRLER
VE
STABøLøZASYON
YÖNTEMLERø
Serbest kayalar ve kilittaúı dengesi ile tutunan
bloklar, mevcut úevin e÷imi, ya÷mur, deprem,
jeolojik ve morfolojik etmenler gibi tetikleyici
küçük bir etkiyle stabilitesini yitirip úev boyunca
düúerek çeúitli zararlara neden olabilir. Söz konusu
risk süreç içinde oluúabilece÷i gibi ço÷u zaman da
insan etkisiyle oluúur. Stabilite zayıfladı÷ında
küçük tetikleyici etkilerin kayna÷ı ise farklı olabilir
(örn. e÷im, ya÷mur, hayvanlar vb).
Özellikle patlayıcı ve iú makinesi çalıúılan
bölgede stabiliteyi derinden etkileyebilmekte ve
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sa÷lam gibi görünen bir bölgede bile problemler
yaúanabilmektedir.
Yükseklik veya akıntı havzalarının alanda özel
koúullarına ba÷lı olarak tetikleyici riskler (önceki
etkilerle ba÷ıntılı olmak üzere) pasif sistemler
uygulanarak yüksek bir performans ile önemli
ölçüde azaltılabilir ya da önlenebilir. Pasif
sistemde tehdit eden nesnelerin sabitlenmemesi
tercih edilip, düúen kayalar kaplanan yüzeyin
topuk kısmında toplanır ya da havzadaki geçiúin en
yo÷un oldu÷u noktaya kurulan bir bariyer ile kaya
düúmeleri ve moloz akmaları bu noktalarda
tutularak kontrol altına alınır.
Ancak, özellikle kilittaúı prensibiyle ayakta
duran süreksizli÷i fazla úev yüzeylerde pasif
koruma ile yüzeyi kaplamak ya da bariyer ile
düúüúleri kontrol altına almak istenilen sonucu
vermez. Çünkü bu tip yüzeylerde sistem düúüúleri
kontrol altına alsa da düúüú periyodunun kısa
olması, her düúüúün yeni bir kopmayı tetiklemesi
nedeni ile kısa zamanda toplanan moloz sistemi
kilitler. Bu da yüksek bakım maliyetleri do÷urur.
Ayrıca kilittaúı prensibi ile ayakta duran úevlerde
yapılacak stabil olmayan unsur temizli÷i sürekli
yeni ihtiyaç do÷urur. Böyle yüzeylerde yüzeydeki
kopmaların engellenmesi, ön gerilimli a÷lar ve
derin ankrajlarla kombine edilmiú çelik grid türevi
ürünler ile aktif koruma yapılması istenilen sonucu
verecektir. Aktif koruma ile dengesiz toprak ve
kaya hareketleri engellenebilmektedir. Gerek aktif
koruma gerekse pasif koruma öncesinde úev
yüzeyinde yapılacak do÷ru bir temizlik sistemin
baúarısını arttıraca÷ı gibi bakım maliyetini de
düúürecektir.

ve yüzeyden kopan küçük parçaların zamanla
büyük blokların hareketine imkân vermesidir.
Yapılacak uygulamanın tipinin (aktif koruma veya
pasif koruma) seçimi net bir úekilde yapılmalıdır.
E÷er yüzey kilittaúı prensibi ile birbirini
destekliyor, úev yapısında zamanla yaúanacak olası
deformasyonun engellenmesi konum itibari ile
önemli ise, ya da sık dökülme yaúanması
durumlarında aktif koruma do÷ru seçim olacaktır.
Aktif korumada ileri teknoloji çelik türevi a÷,
uygun derinlikte bulonlar ile desteklenerek yüzeyi
bir elbise gibi sararak yüzeyden kopmaları
durdurulabilir veya en aza indirir. Bu úekilde
küçük taúlar bile durdurularak olası masif blok
hareketlerinin önüne geçilebilir. Pasif korumada
ise temel hedef stabilizasyonu sa÷layıp yüzeyden
kopmaları engellemek de÷il, olası kopmaları
kontrol altına almaktır.
• Stabilizasyon sistemlerinin baúarılı olabilmesi
için koruma sisteminin riski engelleyebilecek
kapasitede olması gerekir.
• Yüksek kapasiteli çelik a÷ ile stabilizasyon
sistemlerinin en önemli unsurlarından birisi de
bulonlardır. Sistemin úev yüzeyine montajını
sa÷layan bulonların yerleri, miktarı ve derinlikleri
son derece önemlidir. Örne÷in stabilizasyon için
kullanılan çok yüksek kapasiteli a÷, derin bulonlar
ile desteklenmedi÷i takdirde, a÷ kopan blo÷u
kapasitede
olsa
bile
bulonlar
taúıyacak
desteklemedi÷i için yüzeyde tutunamayacak ve
baúarısız olacaktır. Dıútan bakıldı÷ında úevin
morfolojik yapısı ve katmanları hakkında yaklaúık
bir tahminde bulunulabilece÷i gibi kesin yorum
için kılavuz delik delinmelidir. Bulon derinli÷i
belirlenirken olası göçük durumunda sistemin
yüzeyde tutunabilmesi ve gerekti÷i gibi yüzeyi
destekleyebilmesi için stabil olmayan unsurların
altında sa÷lam katmandan destek alması gerekir.
Bulonların yerleri belirlenirken ise aynı do÷rultuda
de÷il karmaúık olarak uygulanması sistemin
kapasitesini arttırır.

4 PROJE TASARIMI
Bu çalıúma kapsamında, kaya düúmeleri yaúanan
Meydancık Tüneli Giriú Portalı úevlerinin ùev
Temizli÷i, bulonlarla destekli Çelik A÷ ile
yüzeyinin kaplanması ve Kaya Bariyerleri ile
projelendirilerek trafik güvenli÷inin sa÷lanması
amaçlanmaktadır.

• Da÷lık arazilerde genelde taú düúme rotaları aynı
zamanda akarsu yata÷ıdır. Geniú bir bölgeye ya÷an
ya÷murun birleúip büyük bir akıntı oluúturması
gibi geniú bir bölgeden düúen kayalar küçük bir
alanda toplanır. Böyle alanlar de÷erlendirilerek
tüm bölgenin kaplanması yerine, uygun bir ya da
birkaç noktaya bariyer kurularak düúmeler kontrol
altına alınabilir.

4.1. Stabilizasyon Yöntemi Tercihinde Dikkat
Edilen Hususlar
• Stabil olmayan úevlerde en sık karúılaúılan durum
yüzeyin kilittaúı prensibi ile birbirini desteklemesi
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ùekil 4 Bölge Risk Haritası

• Bariyer uygulamalarında bariyerin yeri, bariyerin
sönümleme
kapasitesi
ve
yüksekli÷inin
belirlenmesi son derece önemlidir. Bunu
belirlerken en sık kullanılan yöntem arazinin
úeklini, yapısını ve arazideki olası risk içeren
unsurların bilgisayar programına girilerek olası
düúme rotaları simüle edilir. Simülasyon
düúmelerin % kaç ihtimalle hangi enerjide

olaca÷ını da verir. Simülasyonda gözlenen di÷er
veri ise seçilen noktada düúmelerin % kaçının
hangi yükseklikte geçti÷idir. Korumanın önemine
binaen bazen % 100 koruma için yüksek maliyetler
de kabullenilebilir (% 100 koruma, öngörülen
riskin % 100 do÷ru oldu÷u kabulüne dayanılarak
yapılabilir).
• Çok büyük blokların hareketini engellemek çok
zor ya da imkansız olabilece÷i gibi, hareketinin
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sonucu verece÷i hasar da yüksek olmaktadır.
Büyük blok hareketlerini durdurabilecek sistemler
hareketin baúlamasını engelleyen sisteme göre

daha maliyetli oldu÷u da göz önüne alınması
gereken bir durumdur.






ùekil-5 Planlanan ømalat ve Düzenlemeler-1

ùekil-6 Planlanan ømalat ve Düzenlemeler

aralıklarda tariflenmesi sayesinde rasyonel
mühendislik tasarımlarının oluúturulmasına imkân
tanımaktadır. Kaya düúmesi modellemelerini
etkileyen faktörler;

5 ANALøZLER, DEöERLENDøRMELER ve
PROJE DETAYLARI


•
•

Kaya düúmelerine karúı etkin önlemlerin seçilerek
projelendirilmesi, kaya davranıúının gerçe÷e yakın
tariflenmesi ve modellenmesi ile mümkündür. Bu
da tahmini ve tarifi zor bir çalıúma olmakla beraber
istatistiksel analizler ve olasılıkların do÷ru
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ùev geometrisi,
ùevi oluúturan malzemeye ait mekanik
özellikler,
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•

Modelleme
ve
buna
ba÷lı
simulasyonlarda kabul edilen baúlangıç
durumu,

úeklinde özetlenebilir. Tariflenen parametrelerden
herhangi birinde yapılacak küçük de÷iúiklikler
sonuçları ve tasarımı önemli oranda etkilemektedir.
Kaya düúmelerinin gerçekleúece÷i alan genelde
oldukça büyüktür. Modellemeler ve buna ba÷lı
simülasyonların kullanılması sırasında seçilecek
geometrilerin gerçe÷e yakın tariflenmesi ya da
úevde oluúabilecek geometrik farklılıkların
olasılıklar dahilinde tanımlanması büyük önem
taúımaktadır. ùevin herhangi bir kesiminde
tariflenmeyen küçük bir düzensizlik, modellemede
kayanın yuvarlanarak úev dibinde durması
gerekti÷i sonucunu verse de, gerçekte kayanın
sıçrayarak yola ulaúma ihtimali yüksektir.
Meydancık Tüneli Giriú Portalı Heyelan
Alanı’nda bahsi geçen belirsizlikleri önlemek
maksadıyla sık kesitler oluúturulmuú, modelleme
ve simulasyonlarda oluúabilecek hatalar minimize
edilmeye çalıúılmıútır.
Bu da kayanın hareketi sırasında temasta oldu÷u
úev malzemesinin içsel sürtünme açısı ve geri
gelme katsayısı (coefficient of restitution) ile direkt
ba÷lantılıdır. Geri gelme katsayısı, kayanın úev
yüzeyine çarptıktan sonraki hızının, çarpmadan
önceki hızına oranıyla tariflenmektedir;
R (Geri Gelme Katsayısı) = Çarpma Sonrası Kaya
Hızı / Çarpma Öncesi Kaya Hızı
Tamamıyla elastik bir malzemede çarpma
öncesi ve sonrası hızlar birbirine eúit olaca÷ından,
geri gelme katsayısı 1.0’e eúit olacaktır.
Tamamıyla plastikbir malzemede ise katsayı 0.0
olacak ve çarpma sonrası kaya kütlesi duracaktır.
Malzemelerin geri gelme katsayıları úev yüzeyine
dik ve paralel olmak üzere iki bileúkeye ayrılarak
tariflenmektedir.
Bu katsayılarda, alt sınırlar bitkiyle örtülü
alanları ve yumuúak zeminleri, üst sınırlar ise ana
kaya ve asfalt gibi malzemeleri kapsamaktadır.
Kaya düúmelerini modelleyen algoritma geri gelme
katsayısına ve bu katsayıda meydana gelebilecek
de÷iúikliklere karúı oldukça duyarlıdır. ùev
yüzeyine dik yönde geri gelme katsayısı 0.40 olan
bir úevdeki kaya düúmesi davranıúı, aynı úevde
katsayının 0.50 alındı÷ı duruma göre çok farklı
davranıúlar sergilemektedir.
Di÷er taraftan probleme esas alanın büyüklü÷ü,
úevde mevcut malzemenin de÷iúkenli÷i gibi
faktörler dikkate alınarak literatürde mevcut benzer
úevlerde hesaplanan de÷erlerin kullanılmasının
yanı sıra, katsayılar için belirgin bir aralık vererek
malzeme parametrelerinde mevcut muhtemel

de÷iúimlerin de olasılıklara dahil edilmesi uygun
bulunmuútur. ùevlerin oldukça yüksek ve dik,
kayaçların da yüksek dayanımlı olmaları, geri
gelme katsayılarının üst sınırlarda alınması
gereklili÷ini tariflemektedir.
Kısaca özetlendi÷i gibi, kaya düúmelerine ait
hesap de÷iúkenlerindeki belirsizlikler ve analizlerin
bu de÷iúkenlere olan hassasiyeti, hesaplamaların
belirli olasılık sınırları dahilinde yapılmasını úart
koúmaktadır.
ùev geometrisi, malzeme özellikleri, kaya
düúmesi baúlangıç kabulleri ve bu parametrelerle
ilgili olasılık da÷ılımlarını içine alan bir bilgisayar
yazılımı kullanılması oldukça avantajlıdır. Bu
úekliyle her bir kesit için analizler yaparak olası
yörüngeler ve etki alanlarının de÷erlendirilmesi
mümkündür. Bu iúlem için Kaya Düúmeleri
østatistiksel Analiz yazılımından yararlanılmıútır.
Bu olasılıkların tamamının de÷erlendirildi÷i
program ile, olası kaya düúme yörüngelerinin
belirlenmesinin yanı sıra, úev ucunda yapılması
düúünülen tutucu yapılara etkiyecek kaya hızı,
kinetik enerji ve kaya sıçrama yükseklikleri de
tariflenmiútir.
Yapılan analiz sonuçları çerçevesinde yapılacak
olan tutucu yapının kapasite hesaplarında mevcut
çarpma enerjisi, blok a÷ırlıkları ve kaya
yükseklikleri tasarıma esas veriler olmuútur.
Modelleme ve simulasyonlar vasıtasıyla elde
edilen yörüngeler, kaya boyutları ve tutucu yapı
lokasyonundaki yükseklikleri en kötü durumu
ifade etmeyebilir. Bu sebeple analiz sonuçları
de÷erlendirilirken bir miktar tutucu davranmak
uygun görülmüútür. Kaya düúme analizlerinde
kullanılan geri gelme katsayıları “Rockfall
Simulation Software, Coefficient of Restitution
Table” tariflenen aralıklardan alınmıútır.
RN = 0.53

Standart Sapma = 0.04

RT = 0.99
Standart Sapma = 0.04
Mevcut formasyonun genel olarak dayanımlı ve
sert kayalardan oluúması, úevlerin dik ve yüksek
olması sebebiyle aglomera, bazalt ve andezit için
bir genelleme yapılmıú, bu üst sınırların alınması
uygun bulunmuú ve güvenli tarafta kalınmıútır.
Yapılan incelemeler ve ölçümler neticesinde
bloklar a÷ırlıklarına göre 2 grupta (5.0 ve 10.0 ton)
de÷erlendirilmiútir. Kaya blokları için çok sayıda
en kesit çalıúması yapılmıú ve Kaya Düúmeleri
østatistiksel Analiz yazılımı kullanılarak kaya
bloklarının düúmesi durumunda bu blokların kaya
bariyer üzerinde ortaya çıkaraca÷ı enerji
hesaplanmıú ve analiz sonuç çıktıları ùekil 5-6 da
verilmiútir.

448

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Her bir blok için bulon sayısının belirlenmesine
yönelik hesaplar ayrı bir yazılım programı ile
yapılmıútır. Yapılan hesaplama neticesinde 10 ton
= 100 kN'luk ve 5 ton = 50 kN'luk kaya blokları
farklı koúullar için analiz edilmiútir.
Yapılan hesaplamalar sonucunda 5 ton
a÷ırlı÷ındaki kaya bloklarını tutmak için blo÷un
tepesinde, yanlarında ve altında birer adet φ 32'lik
bulon yeterlidir. Bununla birlikte, 10 ton
a÷ırlı÷ındaki kaya bloklarını tutmak için blo÷un
tepesinde ve altında ikiúer adet, yanlarında birer
adet φ 32'lik bulon gerekli görülmektedir.

Hesaplamalar neticesinde kaya bloklarının
bariyer üzerine çarpması ile ortaya çıkacak
maksimum enerji 2.929 kJ mertebesindedir. Bu
úekliyle,
en
az
3.000
kJ'lük
enerji
sönümleyebilecek kaya bariyerin kullanılması
durumunda bariyerde herhangi bir duraysızlık
beklenmemektedir. Bununla birlikte, bariyer
yüksekli÷inin 6.0 m olması durumunda blokların
bariyerin
üzerinden
atlama
riski
de
görülmemektedir.
5.2. Yüksek Kapasiteli Çelik A÷ ile ùev Yüzeyinin
Kaplanması

Bununla birlikte, düúmesi muhtemel blokların yer
yer küçük boyutlu oldu÷u da göz önünde
tutuldu÷unda büyük ve küçük file gözü
geniúliklerine sahip olan yüksek kapasiteli çelik
a÷ların birlikte kullanımı ile her boyuttaki blokmolozların yola etkisi en aza indirilebilecektir.

ønceleme alanında yer alan blokların yerinde
sabitlenmesi amacıyla bulonlarla desteklenmiú
yüksek kapasiteli a÷ ile úev yüzeyi kaplanacaktır.
Kaya birimler üzerinde teúkil edilecek yüzey
ankrajları (bulonları) bu noktalarda düúebilecek
kayaçları durdurmakta yüksek kapasiteli çelik a÷
sistemine yardımcı olacaktır (ùekil 7).
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ùekil-5 Kritik enkesit-1 için Analiz Modeli ve Toplam Kinetik Enerji Grafi÷i (maksimum de÷er § 2.929 kJ)
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ùekil-6 Kritik enkesit-2 için Analiz Modeli ve Toplam Kinetik Enerji Grafi÷i (maksimum de÷er § 372 kJ, maksimum
yükseklik § 5.5 m)
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5 ton a÷ırlı÷ındaki blok



ùekil-7 Bulon yerleúimi



5 SONUÇLAR VE ÖNERøLER
•Karayolları 10.Bölge Müdürlü÷ü sınırları içinde
yer alan (Artvin-ùavúat) Ayrım - Meydancık øl
Yolu’nun Km : 22+678 - 22+835 arasında yer alan
Meydancık Tüneli Giriú Portalı’nda 26.05.2011
tarihinde çok çatlaklı kaya yapısına ba÷lı, eklem
sistemleri kontrolünde geliúen çok büyük boyutlu
blok kayma ve devrilmeleri meydana gelmiútir.
Oluúan bu kaya blok hareketleri tünel giriú portal
yapısının kaplama betonu üst yarısını tamamen
parçalamıútır.
•Karayolları 10.Bölge Müdürlü÷ü, Araútırma ve
Geliútirme Baúmühendisli÷i tarafından 20.06.2011
tarihinde hazırlanan Araútırma Raporu’nda
devrilme ve düzlemsel kayma riski yüksek serbest
h ld ki bl kl
tü l
t l
kl k 70 80
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m üst kotlarına kadar yamaçta yayılı halde yer
aldı÷ı, çok dik bir topo÷rafik yapıya sahip bu
yamaçta serbest blokların temizlenmesi ve stabil
hale getirilmesi için patlatmalı veya makinalı kazı
yapılmasının olası yeni riskler de oluúturabilece÷i
belirtilmiútir. Bu sebeple sadece insan gücü,
manivela, küçük çaplı delme ve kimyasal
parçalayıcılar ile yerinden oynatılabilecek ve
ufaltılabilecek bloklar dıúındakilerin galfan kaplı
çelik teller ile derin (6.0 - 10.0 m) ankrajlarla
yerinde sabitlemek suretiyle úev stabilizasyonunun
sa÷lanması önerilmiútir.
• Yapılan hesaplamalar sonucunda çelik a÷ ile
desteklenecek kesimde 5 ton a÷ırlı÷ındaki kaya
bloklarını tutmak için blo÷un tepesinde, yanlarında
ve altında birer adet φ 32'lik bulon gerekmektedir.
Bununla birlikte, 10 ton a÷ırlı÷ındaki kaya
bloklarını tutmak için blo÷un tepesinde ve altında
ikiúer adet, yanlarında birer adet φ 32'lik bulon
gerekli görülmektedir. Bununla birlikte, düúmesi
muhtemel blokların yer yer küçük boyutlu oldu÷u
da göz önünde tutuldu÷unda büyük ve küçük file
gözü geniúliklerine sahip olan yüksek kapasiteli
çelik a÷ların birlikte kullanımı ile her boyuttaki
blok-molozların
yola
etkisi
en
aza
indirilebilecektir.
• Yapılan detaylı analizler sonucunda teúkil
edilecek bariyerin yüksekli÷i 6.0 m ve kapasitesi
minimum 3.000 kJ olarak öngörülmüútür.
• Kaya düúme önleyici çelik a÷, bariyer ve benzer
uygulamalardan
ibaret
olan
iyileútirme
önlemlerinin hesapları, uygulama detayları ve
yerleri raporda açıklanmıútır.
• Bu çalıúma kapsamında, kaya düúmeleri
meydana gelen Meydancık Tüneli Giriú Portalı
úevleri mevcut geometride ùev Temizli÷i,
Bulonlarla Desteklenmiú Yüksek Kapasiteli Çelik
A÷ ile úev yüzeylerinin kaplanması ve Kaya
Bariyeri ile desteklenerek çalıúılmıú böylece úev
stabilizasyonu oluúturularak trafik güvenli÷inin
sa÷lanması amaçlanmıútır.
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Üçüncü Bo÷az Köprüsünde yapılan jeolojik – jeoteknik etüt çalıúmaları
Geological and geotechnical ground studies for third Bosphourus Bridge
A. ùirin, Ö. Satıcı
Karayolları Genel Müdürlü÷ü, Jeolojik Hizmetler ùubesi Müdürlü÷ü, Ankara

ÖZET: Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Bo÷az Köprüsü Projesi Karayolları Genel Müdürlü÷ü tarafından
projelendirilerek yapım çalıúmalarına baúlanılmıútır. Bu bildiri kapsamında Ülkemizin önemli projelerinden
biri olarak tüm Dünyanın da takip etti÷i 3. Bo÷az Köprüsünün projelendirme aúamasında yapılan jeolojikjeoteknik etüt çalıúmaları, köprü ayak yerlerinde geçiúlerinde temel jeolojik birimlerin düúey ve yanal
de÷iúimlerinin ortaya konulması, projelendirmeye esas zemin/kaya birimlerin jeoteknik dayanım
parametrelerinin belirlenmesi, jeolojik birimlere ait ayrıúma, dayanım, penetrasyon direnci, elastik özellikler,
süreksizlik ve faylar gibi yapısal özellikler, yeraltı suyu koúulları gibi bir çok bilinmezleri içeren jeolojik
de÷iúkenlerin belirlenmesinde yapılan jeoteknik amaçlı sondaj çalıúmaları, yerinde deneyler (in-situ tests) ve
laboratuar deneyleri büyük önem taúımaktadır. Bu çalıúmalardan özellikle yerinde yapılan deneyler,
örselenmiú ve örselenmemiú numune alımı, inklinometre, kuyu jeofizi÷i, kuyu dilatometresi, geçirgenlik
testleri ve yeraltı suyu rasat çalıúmaları,proje sahasının tasarıma esas jeolojik-jeoteknik modelinin ortaya
konulmasında önemli veri sa÷lamaktadır. Bu çalıúmalar kapsamında kuyu içi optik ölçümleri ve yapısal veri
elde edilme yöntemi, kuyu içi jeofizi÷i (P-S Logging) ve dilatometre deneyleri ile kaya birimlerinin yerindeki
elastik parametrelerinin tayininde yapılan ileri düzey kaya mekani÷i ve temel araútırma metotlarıdır. Tüm bu
çalıúmalar sonrasında da köprü ayak kazıları, düúey úaftlarının ve ankraj blo÷u bölgelerinin projelendirmeye
esas jeoteknik parametreleri ortaya çıkarılmıútır.
ABSTRACT: Hence, North Marmara Highway and 3th Bosphorus Suspension Bridge Project in Istanbul,
which projects were done by GDH and started to construction. This article is aimed to enlighten the
geological and geotechnical survey studies which has been done during the design stage of the 3th Bosphorus
Suspension Bridge. Accurate design requires to determine soil/rock design and strength parameters, strength
and weathering degrees, penetration resistance, elastic properties of geologic units’, discontinuities, faults,
groundwater conditions, in-situ tests. In-situ tests, disturbance and undisturbance samples, inclinometer, welllogging geophysic, dilatometer, permability and groundwater observation studies provide crucial data for
design stage and reveal geological and geotechnical models of the project area. Well-logging geophysic (P-S
logging), well optical measurements, structural data obtaining method, and dilatometer test can be assume as
the advanced site investigation and rock mechnanics methods. Structural geotechnical parameters, base design
parameters of bridge towers and anchorage areas has revealed after the site investigations, which are
explained above briefly.
l GøRøù
1.1 Proje Tanıtımı
3.Bo÷az Köprüsü Projesi, Kuzey Marmara Otoyolu
kapsamında gerçekleútirilmekte olup projenin
tamamı beú bölümden meydana gelmektedir.
Projenin ana bölümleri ve kilometre uzunlukları
Tablo-1.1’de verilmekte olup sahanın yer gösterim
haritası ise ùekil-1.’de gösterilmiútir.
ùekil 1. Proje sahasının yer gösterim haritası
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Bu bildiri kapsamında 3. Bo÷az Köprüsüne ait
detay bilgileri sunulacaktır.


1.2 Bo÷az Köprüsü Teknik Özellikleri
3. Bo÷az Köprüsü, 59 metrelik geniúli÷iyle
dünyanın en geniú, 1 408 m’lik ana açıklı÷ıyla
üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun, 320
metreyi aúan yüksekli÷iyle de dünyanın en yüksek
kulesine sahip asma köprüsü olacaktır (ùekil 2-3).
3.Bo÷az Köprüsü, 59 metrelik platform
geniúli÷iyle dünyanın en geniú, 1 408 m ana
açıklı÷ıyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın en
uzun, 320 metreyi aúan yüksekli÷iyle de dünyanın

en yüksek kulesine sahip asma köprüsü (Çizelge 12) olacak olması projeye ait jeolojik-jeoteknik etüt
çalıúmaları ile kaya mekani÷i çalıúmalarını da özel
kılmaktadır. Bu kapsamda yapılan jeolojikjeoteknik araútırma çalıúmaları da çok ileri düzey
araútırmaları olarak literatürde yerini almaktadır.
Bu çalıúmalar kapsamında 2450 m temel sondajı,
295 adet yerinde kuyu dilatometresi deneyi, 3 adet
presiyometre deneyi, 73 adet paker deneyi ve 1218
m kuyu içi akustik/optik kuyu görüntüleme ve
kuyu içi jeofizik testleri (fullwavesonic P-S
logging) gerçekleútirilmiútir.

ùekil 2. 3. Bo÷az Köprüsü Proje Planı ve Profil Görünümü.
Çizelge1. Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Kısım ve Kilometre Bilgileri.
Yaka
Avrupa

Asya

Bölüm
1
2
3
4
5

Kilometre Aralı÷ı
0+000 – 20+246,399
62+953,902 – 87+000
89+000 – 100+395
100+395 – 121+460,812
0+000 – 12+398,569

2 JEOLOJø
Proje sahasının yer aldı÷ı østanbul Bo÷azı civarı ve
boyunca temel iki jeolojik gruptan oluúmaktadır.
Birincisi, Paleozoyik-Mezozoyik yaúlı østanbul
Grubu olarak adlandırılan metamorfizmaya
u÷ramamıú kristalin taban kayaçları, ikincisi ise
Üst Kretase yaúlı Garipçe Formasyonu olarak
adlandırılan volkanik kayaçlardır. Bu iki grup
birbirinden do÷u-batı yönelimli eski bindirme fayı

østoç TEM – Odayeri
Odayeri – Garipçe
Poyrazköy – Paúamandıra
Paúamandıra – Paúaköy
Çamlık - Reúadiye

Amaç
Ba÷lantı yolu
Anayol
Anayol
Anayol
Ba÷lantı yolu

ile ayrılmaktadır. Bo÷az hattı ve civarının jeolojisi
birçok araútırmacı (Abdüsselamo÷lu, ù., 1963;
Baykal, 1943; 1963; Kaya, 1978; Önalan, 1988;
Yurtsever, 1996; Keskin,vd., 2003; Özgül, 2005)
tarafından çalıúılmıú olup güncel ve en detaylı
jeolojik rapor Özgül vd. (2009) tarafından
yayınlanmıútır.

454

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Çizelge 2. 3. Bo÷az Köprüsü Teknik Bilgileri.
Orta Açıklık
: 1,408 m
Kenar Açıklıklar: 378 m + 378 m
Toplam Uzunluk: 2,164 m
Kule Yüksekli÷i (Zeminden):
321,91 m (Avrupa), 317,91 m
(Asya)
Kule Yüksekli÷i (Tabliyeden):
255,41 m
Tabliye Geniúli÷i: 58.40 m (2x4
Otoyol + 2x1 Demiryolu)
Tabliye Yüksekli÷i: 5.5 m
Kablo Sistemi: Hibrid (Gergin E÷ik
Askı + Asma)
Ana KabloOrta Açıklık;
Ana Kablo Çapı : 68 cm.

Molozu [Qym]: Genel olarak siltli killi matriksli,
çakıl-blok birikimleri içermektedir. Çakıl ve blok
birikimleri genel olarak yerel aglomera ve andezit
birimlerinden
türemiútir.
Sondajlarda
rastlanılmamasına ra÷men, yamaç molozunun
kalınlı÷ı tahmini 5 m civarındadır. Yamaç molozu
malzemeleri tipik olarak sarı, yeúil ve yeúilimsi gri
renktedir. Ayrıca kaba-ince taneli, köúeli-yarı
köúeli ve çakıl-blok birikimi olarak bulunmaktadır.
Moloz aynı zamanda, genel olarak gevúek-orta
sıkılıkta killi kum seviyeleri bulundurmaktadır.
Andezit-1 [Kand1]: Grimsi siyah-koyu gri (N2);
masif; çok sa÷lam; taze-az ayrıúmıútır. Bileúen
olarak Andezit-1 birimi homojen olup ksenolit
gözlenmemiútir. Birim, süreksizliklerin etkisiyle
tipik beúgen úekilli kolonlar halinde ortaya
çıkmaktadır. Süreksizlikler sıkı, fakat so÷uma
sebebiyle oluútu÷u için devamlı de÷illerdir.
Süreksizlik yüzeyleri az ayrıúmıú, ve demir oksit
sıvası kaplıdır. Birimler sil ve dayk gibi sınırlı
olarak çok az görünür.
Andezit-2 [Kand2]: Hafif mavimsi gri (5B 5/1)koyu yeúilimsi gri (5G 5/1) ayrıúmıú kısımları
zeytin yeúili (5Y 3/2); masif; sa÷lam-çok sa÷lam;
az ayrıúmıú- orta derecede ayrıúmıútır (Ek A-8 ve
A-10A ). Klastların matriklere oranı < 50% olup
fakat bazı yerlerde daha yüksek oranlara ulaúır.
Süreksizlikler geniú aralıklı, dalgalı-düzlemseldir.
Taze yüzelerde süreksizlikler az görülmektedir.
Çatlaklar az-orta derecede ayrıúmıú, demir oksit
sıvalı ve bazen mineralleúme göstermektedir. Bazı
ana
süreksizliklerde
kuvars
dolgusu
bulunmaktadır.
Andezit-2
birimi
yüzeyde
bulunmamaktadır. Sahada, kazı çalıúmaları ile
ortaya çıkmıútır.
Aglomera-1 [Kagg1] (Koyu yeúil): Zeytin yeúili
gri (5Y 3/2) – grimsi zeytin yeúili (5GY 3/2),
ayrıúmıú kısımları soluk yeúil (10Y 6/2); masif,
orta derecede sa÷lam, mostraları az ayrıúmıú.
Klastların matrikse oranı genel olarak 80-85% dir.
Klastlar yarı yuvarlak, 5-30 cm çapında bazende
2m çapında bulunmaktadır. Klastlar genel olarak
andezit içeriklidir fakat farklı olanlarda
görülmüútür. Kaya yüzleklerinin yaklaúık 15 cm,
matriks kısımları erozyona u÷ramıú ve daha sa÷lam
klastlar daha belirgin olarak ortaya çıkmıútır.
Ortaya çıkan yüzeyler yosun kaplıdır ve açık gri
bir renk sunmaktadır. Süreksizlikler çok açık ve
dalgalıdır, klastların etrafında bulunmaktadır. Ço÷u
süreksizlik yüzeyi az-orta derecede ayrıúmıú ve
demir oksit sıvalıdır. Bazı ana süreksizlikler kuvars
dolguludur. Andezit, Aglomera-1’ in altında
bulunmaktadır.
Aglomera/Ayrıúmıú [Kagg/Ayrıúmıú]: Açık
yeúilimsi gri ve koyu sarımsı turuncu renkte, aúırı

Yan Açıklık;
Ana Kablo Çapı: 70 cm.
Ana Kablo Büklüm Sayısı:
122 adet
Büklüm øçindeki Tel Sayısı:
127 adet
Ana Kablo Mukavemeti:
1,770 Mpa
Askı Kablosu : 68 adet
Askı Kablo Mukavemeti:
1,440 Mpa
E÷ik Askı Kablosu: 176 adet
E÷ik Askı Mukavemeti:
1,860 Mpa
Çelik Tabliye Segmenti: 56
adet

Ana Kablo Büklüm Sayısı : 113
adet
Büklüm øçindeki Tel Sayısı : 127
adet

ùekil 3. 3. Bo÷az Köprüsü Tasarım Görünümü.
3. Bo÷az Köprüsü hattı, volkanoklastik çökelleri ve
içerikleri olan; hiyaloklastik, volkanik breú,
epiklastik kumtaúı, moloz akması, (50 m kalınlı÷a
kadar) içeren ayrıca lav akıntısı, dayk ve sil
(Keskin vd. 2003) de bulunduran Üst kretase yaúlı
Garipçe Formasyonu üzerinde bulunmaktadır.
Aglomeranın matriksi dıúında baúka bir piroklastik
çökel bulunmamaktadır. Garipçe Formasyonu,
%98 aglomera % 1-2 lav (Keskin vd. 2003)
içermektedir. Yukarıya do÷ru gidildikçe tabaka
kalınlı÷ı azalmakta ve tane boyu küçülmektedir.
2.1 Köprü Ekseni Stratigrafisi ve Kaya Birimleri
Proje sahasında yapılan jeolojik haritalamada
karúılaúılan kaya birimleri ve proje alanındaki
jeoteknik sondaj kuyuları, bileúim, morfoloji ve
kaya kütlesi yapısına göre 5 jeolojik birime
ayrılmıútır.
Plaj Çökelleri [Qa]: Konsolide olmamıú kum,
dalga hareketi sonucu çökelmiútir. Birim ayrıca
yukardaki úevlerden kaya düúmesi sonucu çapı 4m’
ye kadar ulaúan bloklar da içermektedir. Yamaç
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derecede zayıf-çok zayıf, tamamen-orta derecede
ayrıúmıú
birim,
tepe
üstlerindeki
düz
morfolojilerde ve drenaj hatları boyunca
görülmüútür. Bu birim tamamen Aglomera-1 den
türemiútir ve tamamen-orta derecede ayrıúmıútır.
Aglomera 2 [Kagg2] (Açık yeúil): Koyu sarı yeúil
(5GY 5/2) açık yeúilimsi kahverengi, masif, orta
derecede sa÷lam; orta derecede-çok ayrıúmıú. Su
kaya yüzeyinden çok rahat bir úekilde
emilmektedir ve klastların matrikse oranı klastların
daha çok oldu÷u yerlerde 75-80% e kadar
ulaúmaktadır. Klastlar genel olarak 10-15 cm
çapındadır yer yer 1,5 m ye kadar çıkmaktadırlar
ve andezit baskındır. Aglomera 1’ den dikkate
çeken farkı, hava ile temas eden mostraların
kolaylıkla ayrıútı÷ı, aúınarak drenaj hatları
oluúturdu÷u görülür. Süreksizlikler geniú aralıklı
ve dalgalıdır. Ço÷u süreksizlik yüzeyi çok-orta
derecede ayrıúmıú ve demir oksit sıvalıdır. Bazı
ana süreksizlikler kuvars dolguludur.
Proje sahasında yapılan yüzey jeolojisi, jeolojik
haritalama ve jeoteknik amaçlı sondaj çalıúmaları
ile jeofizik veri destekli oluúturulan jeolojik harita
ve kesitler ùekil 4-7 de verilmektedir.

2.2 Yapısal Jeoloji
Proje sahası tektonik olarak Avrasya plakasında ve
Kuzey Anadolu Fayına (KAF) yakındır. Avrasya
plakası çok az veya hiç deformasyon
geçirmemiútir. Fakat KAF tarafından üretilen
depremlerden yo÷un olarak sallanma potansiyeline
sahiptir. Bilindi÷i üzere KAF, Anadolu plakasıyla
Avrasya plakasını ayıran, 1600 km uzunlu÷unda,
yaklaúık 23mm/yıl kaymaya sahip olan sa÷ yanal
transform faydır. Marmara Denizi civarında KAF
birçok kollara ayrılarak geniú bir deformasyon
zonu oluúturmaktadır.KAF en güncel üretti÷i
depremler 17 A÷ustos 1999’ da Ms-7.4 olan øzmit
depremi, Gölkaya ve øzmit körfezinin do÷usunda
yüzey kırı÷ı oluúturmuútur. 1912’de Marmara
denizinin batı hattı boyunca Saros körfezinden
Gaziköy’e kadar 65 kilometrelik yüzey kırı÷ı
oluúmuútur (Armijo vd., 2005; Aksoy vd., 2010).
Bu iki yüzey kırı÷ı oluúturan olayın arasında
sismik bir boúluk vardır. Bu boúluk, proje alanının
yaklaúık 50 km güneyinde yer almaktadır ve bu fay
segmanı M>7 deprem oluúturma potansiyeline
sahiptir (Barka vd., 2002).

ùekil 4. 3. Bo÷az Köprüsü Asya Yakası Jeoloji Haritası ve Sondaj-Jeofizik Araútırma Yerleri.

ùekil 5. 3. Bo÷az Köprüsü Asya Yakası Jeolojik-Jeoteknik Profili.
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ùekil 6. 3. Bo÷az Köprüsü Avrupa Yakası Jeoloji Haritası ve Sondaj-Jeofizik Araútırma Yerleri.

ùekil 7. 3. Bo÷az Köprüsü Avrupa Yakası Jeolojik-Jeoteknik Profili
koyulması, mühendislik jeolojisi verilerinin
(çatlak, tabaka, fay gibi süreksizliklerin tespiti,
süreksizlik özellikleri) her yapı temeli bölgesi için
(kule, ankraj bölgeleri) ortaya koyulmuútur.
Süreksizlik özelliklerinin tespitine yönelik yapılan
çalıúmalarda çatlak e÷im ve e÷im yönü ölçümleri,
fay yapıları, kaya süreksizlikleri, tabakaları ve
yenilme düzlemleri üzerinde yapılan çalıúmalarda
Asya yakasında 237 adet, Avrupa yakasında 169
adet veri elde edilmiútir.

3 PROJE
SAHASINDA
YAPILAN
JEOTEKNøK AMAÇLI ÇALIùMALAR
Üçüncü Bo÷az Köprüsünün her iki yakası için
yapılan jeoteknik etütler, saha tanımlanması ve
temel türü seçilebilmesi adına sayısal veriler
sa÷lamak amaçlıdır. Bu çalıúmalar kapsamında
yüzey jeolojisi ve mühendislik jeolojisi çalıúmaları,
jeoteknik amaçlı sondaj çalıúmaları (düúey ve
e÷imli), yerinde deneyler, statik durumdaki kaya
kütle dayanım özelliklerinin tespiti için dilatometre
deneyi ve geçirgenlik özelliklerinin ortaya
koyulması amaçlı da basınçlı su deneyleri,
kuyularda yönlendirilmiú kuyu içi görüntüleme ve
jeofizik araútırmalar (yüzey jeofizi÷i ve kuyu
jeofizi÷i P-S dalga hızı ölçümü) yapılmıútır. Kuyu
lokasyonları ùekil-8 ve ùekil-9’ de gösterilmiútir.
3.1 Yüzey Jeolojisi Çalıúmaları
Yüzey jeolojisi çalıúmalarının temelinde proje
sahasının jeolojik haritalama ve mühendislik
jeolojisi çalıúmaları úeklinde gerçekleútirilmiútir.
Bu kapsamda yapılan çalıúmalarda genel olarak
ana birimlerin bölgesel haritalaması, yüzeydeki
ayrıúma ve dayanım özelliklerinin ortaya

ùekil 8. Avrupa Yakası Jeoteknik Sondaj Yerleúim
Haritası
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Çizelge 3. Avrupa Yakasında Yapılan Jeoteknik
Sondaj ve Yerinde Deneyler Özet Bilgileri.

ùekil 9. Asya Yakası Jeoteknik Sondaj Yerleúim
Haritası.
3.2 Jeoteknik Sondaj Kuyuları
Proje sahasında yapıla jeoteknik amaçlı sondaj
çalıúmalarında, derinlikleri 15.5 ile 92.6 metre
arasında de÷iúen 36 adet düúey ve derinlikleri 52.3
ile 109.3 metre arasında de÷iúen 7 adet e÷imli
kuyu delgisi gerçekleútirilmiútir (ùekil 10-11).
Kuyularda, karot alınmasının yanı sıra kuyu
jeofizi÷i ve çeúitli arazi deneyleri de
yürütülmüútür.
Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımının elde
edilmesi amacıyla 3 metre de bir seçilen
numuneler üzerinde Nokta Yükleme deneyleri
gerçekleútirilmiútir (Çizelge 3-4).

ùekil 10: Avrupa Yakası Kuzey ùaft Bölgesi

ùekil 11: PQ Çaplı Karot Sandı÷ı

Çizelge 4. Asya Yakasında Yapılan Jeoteknik
Sondaj ve Yerinde Deneyler Özet Bilgileri.

3.3 Akustik Kuyu Görüntüleyici
Kuyu duvarının 360 derece görüntülerinin alınması
için akustik görüntüleme, Asyayakasında; A, B, F,
L, P, S, V ve W kuyularında Avrupa yakasında ise;
1, 3, 4, 6, 8, 10, 12,15, 17, 18, 20, 22 ve 23 nolu
kuyularda
uygulanmıútır.
Akustik
kuyu
görüntüleyici (acousticboreholeimager [ABI])
kuyu duvarını tarayan dönel ultrasonic alıcı/verici
bir
cihazdır.
Bucihazınprobu,
kuyulardaki
sapmaları belgelemek için 3 eksenli mıknatıs
ölçer(magnetometer) ve 3 eksenli ivmeölçerlerden
(accelerometer) oluúur.ABI’nin en önemli kısmı
ultrasonic alıcı/verici kafasıdır. Bu kafa saniyede
10 deviryapmakta ve yaklaúık 1 MHz.lik bir sinyal
göndermektedir.
Prob
yansıyan
sinyalinamplitudünü (genli÷ini) ve süresini
kaydetmektedir.
Amplitüddeki
de÷iúimler,
farklıstratigrafi/formasyonların
ve/veya
kaya
kalitesinin (masiften çok çatlaklı duruma)
akustikempedanslarını (dirençlerini) temsil eder.
Sinyalin yansıma süresi sinyal hızı ve kuyu
çapınagöre farklılık gösterebilir. Probun aúa÷ı
indirilmesi sırasında, kuyu duvarı spiral olarak
taranırve bu veriler kaydedilir. Bu veriler iúlemci
yazılım tarafından dönmemiú ve yönlenmiú
birúekilde görüntü haline getirilmektedir. ABI
sadece sıvı dolu kuyularda çalıúmaktadır.
ABI’ninsondaj çamurunda veri alabilme, optic
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görüntüleme özelli÷i yoktur. E÷er sondaj sıvının
hızıbiliniyorsaya
da
ölçülüyorsa
yüksek
çözünürlüklü ve hassas 360 derecelik bir kuyu
caliperölçümü üretilebilir ve sonraki saha analizleri
için kullanır.
3.3 Optik Kuyu Görüntüleyici
Optik Kuyu Görüntüleyici (Optical Borehole
Imager [OBI]) kullanılarak ùekil 12-14), kuyu
duvarının
derinlik
boyunca
360
derece
görüntüsünün alındı÷ı kuyular Asya yakasında; A,
L, P, S ve W nolu kuyular, Avrupa yakasında ise;
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 ve 23 nolu kuyulardır. OBI
cihazının orta kısmında eksenel bir kamera-ayna
sistemi bulunmaktadır ve bu sistem ile kuyu
duvarının yatay halkalar olarak kuyu tabanına
kadar bölgesel olarak kesitini kaydetmektedir.
Aydınlatma
beyaz
LED
lambalar
ile
sa÷lanmaktadır. OBI kuyu duvarının gerçek
renklerinin oldu÷u görüntüleri vermektedir.
Sistem, net bir görüúe ihtiyaç duydu÷undan dolayı
kuyu içinde akıúkan olarak temiz su veya hava
olmalıdır.

ùekil 13. Fullwavesonic Prob
full wave araçlar belli bir zaman periyodu içindeki
tüm dalgaları kaydederler. Dalga varıú zaman
farklılıkları ve geometrilerinden kayaların P ve S
dalga hızları hesaplanabilir.

3.5 Full Wave Sonik Log
Full Wave Sonic Loglama (FWSL), P ve S dalga
hızlarının derinli÷e göre de÷iúimleri elde etmek
için büyük çaplı kuyularda yapılmıútır. Sonik
cihaz, 15 - 20 kHz e kadar sinyal yollayan bir
verici içerir ve bu úekilde kuyu suyu içinde sıkıúma
P dalgası oluúturur. P dalgası ıúınsal olarak her
yöne gidecek úekilde vericiden çıkar ve kuyu
duvarına çarpar. Enerjilerin bazıları kuyu duvarı
boyunca “P” dalgası olarak yayılırken bazıları,
makaslama “S” dalgasına dönüúürler. Bu dalgalar
basit dalgalar oluúturarak kritik kırılma açısıyla
geri yayılırlar ve belli uzaklıkta alet üzerine
yerleútirilmiú alıcılara çarparlar.

ùekil 14. Kuyu içi görüntüleme, yönlendirilmiú
ölçüm
ve
jeolojik
düzlemsel
yapıların
sınıflandırılması.
3.4 Dilatometre Testi
Dilatometre testi küçük çaplı kuyularda, kuyu
ekseni boyunca kule bölgesinde yaklaúık her 3
metrede, di÷er bölgelerde ise her 5 metrede bir
uygulanmıútır. Dilatometrenin öncelikli amacı;

ùekil 12. Akustik/OptikKuyu içi Kamerası
Basit sonic araçlar sadece gelen P dalgalarının
sadece ilk kırılmalarını okuyabilmektedirler, fakat
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çatlaklı, ayrıúmıú kaya, zayıflık zonların ve sa÷lam
kayaların da gerilme/deformasyon karakteristik
özelliklerini tespit etmektir.Dilatometre testi Asya
yakasında; mC, D, E, I, J, M, N, R, T, U ve X
kuyularında,Avrupa yakasında ise; 2, 5, 7, 9, 11,
11A, 13, 14, 16, 19 ve 21 nolu kuyularda
yapılmıútır.
Yumuúak ve orta sertlikte kayaçların yerinde
elastik modülünün tahmini için Probe x
dilatometrenin
yanal
geniúleyen
probu
kullanılmıútır. Probexle yapılan testler 30,000 kPa
basınca kadar çıkabilmektedir. Prob hidrolik ya÷
ile úiúirilir. Deformasyon okumaları ikiz
pistonlardaki de÷iúimlere göre elde edilir.
Deformasyon, dilatometre probunun toplam
hacmindeki de÷iúimin ölçülmesiyle hesaplanır.Bu
deneyin avantajı, çok parçalı zonlar dahil, kaya
kütlesi
karakteristik
özelliklerinin
yerinde
belirlenebilmesidir. Laboratuvar testleri genellikle
süreksizliklerden arınmıú karot (intact core) gibi
daha yüksek kaliteli (sa÷lam) malzemelerde
yapılabilmektedir.Toplam 298 tane dilatometre
testi yapılmıú olup 30 MPa’ya göre elastik modül
hesaplanmıútır.
3.7 Hidrolik øletkenlik Testi
Çift lastikli paker testi seçilen bazı kuyularda
uygulanmıútır. Testin amacı, kazı sırasında yeraltı
suyu beklenen yerlerde kayanın hidrolik
özelliklerinin belirlenmesidir. Çift lastikli paker
testi, Asya yakasında; C, D, E, I, J, M ve X
kuyularında, Avrupa yakasında ise;2, 5, 11, 13, 16
ve 21 kuyularında, daha önce belirlenen
derinliklerde yapılmıútır. Toplam 75 tane çift
lastikli paker testi yapılmıútır. Kayanın hidrolik
iletkenlik katsayıları 7.85E-04 cm/sn ile 6.94E-06
cm/sn arasında de÷iúmektedir.
3.8 Yeraltı Suyu Ölçümleri

olarak her kuyuda, yaklaúık 3 metre aralıklarla
alınmıú numuneler üzerinde yapılmıútır (ùekil 15).

ùekil 15. Sahada Nokta Yükleme Deneyi
3.10 Yüzey Jeofizi÷i Çalıúmaları
Karada yapılan jeofizik arazi çalıúmaları, yeraltı
tabaka görüntüleme ve derin yarmaların gerekti÷i
alanlarda P-dalga hızını ölçmek için sismik kırılma
ölçümlerini kapsamaktadır (ùekil 16). Jeofizik
araútırmalar, köprünün Asya ve Avrupa yakasında
yürütülmüú ve her yakada 10 hat olmak üzere
toplam 20 serim sismik kırılma ölçümleri
alınmıútır. Sismik Kırılma ölçümlerinin ana hedefi,
planlanan önemli kazı bölgelerinde yeraltı
malzemelerinin
sıkıúma-dalga
hızlarının
ölçülmesidir. Yapılan ölçümler mekanik amaçlı
sondajlarla karúılaútırma ve derinlerdeki jeolojik
profilin ortaya çıkarılması amaçlanmıútır.
3.11 Laboratuar Deneyleri
Proje sahasının temel kotları ve temel
dizaynlarında kullanılacak kaya parametrelerinin
ortaya konulması amaçlı “Tek Eksenli Basınç
Deneyi, Young Modülü ve Poisson oranı
ölçümlerinin yer aldı÷ı Tek Eksenli Basınç Deneyi,
Üç Eksenli Basınç Deneyi, Çatlaklar üzerinde
yapılan Direkt Kesme Deneyi” çalıúmaları
gerçekleútirilmiútir.

Kuyuların delgisinin bitmesinin ardından, perfore
edilmiú PVC muhafaza boruları kuyulara
indirilmiútir. Kuyular basınçlı hava kompresörü
yardımıyla, kuyulardaki su boúaltılmıú ve yükselen
yeni su seviyeleri ölçülmüútür.
3.9 Nokta Yükleme Deneyi
Kaya numunelerinin serbest basınç dayanımını
belirleyebilmek için çalıúma sahasında kurulmuú
olan laboratuar içinde nokta yükleme deneyleri
gerçekleútirilmiútir. Bu deneyler, ISRM (1985)
çerçevesinde önerilen yöntemlere uygun olarak
yapılmıútır. Nokta yükleme deneyleri, düzenli

ùekil 16. Kuyu jeofizi÷i sismik kırılma kesiti
örne÷i.
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4
KAYAÇLARIN
ÖZELLøKLERøNøN TESPøTø

MÜHENDøSLøK

Çizelge-5b: Sıkıúma ve Kesme Dalga Hızları Özeti
(Avrupa Yakası)
Yer

Proje sahasında yapılan tüm bu çalıúmalar
sonrasında sondaj kuyularında karúılaúılan kaya
birimlerinin mühendislik özelliklerini, seçilen
karot numunelerinin ve kaya kütlesinin fizikselmekaniksel ölçümlerini kapsar. Kaya kütlesi
özelliklerinin araútırılması; RQD, P ve S dalga
hızlarını,
Dilatometre
deneylerini,
Kesme
mukavemet deneylerini (tek eksenli basınç
dayanımı, üç eksenli basınç ve direkt kesme
deneyleri), Nokta yükleme deneyini, Young
modülünü, Poisson oranını içermektedir.

Kule
Ayaklar
Yaklaúım
Ankraj

Köprü ayaklarının, yapılması planlanan veya
alternatif lokasyonları için yapılan ana kaya
mukavemeti deney programı, arazide yapılan nokta
yükleme deneyi (PLT) ve laboratuvar deneylerini
içermektedir. Laboratuvar deneyleri çerçevesinde;
tek eksenli basınç, üç eksenli basınç ve direkt
kesme deneyleri yapılmıútır. Genel olarak PLT, tek
eksenli basınç ve üç eksenli basınç deneyleri, masif
(intact) kaya mukavemetini de÷erlendirmek üzere
yapılmıútır. Öte yandan, direkt kesme deneyi ise
süreksizlikler (kırıklar ve çatlak yüzeyleri)
boyunca
olan
kesme
mukavemetini
de÷erlendirmek için gerçekleútirilmiútir.
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (UCS): Kaya
numunelerinin tek eksenli basınç dayanımını
belirleyebilmek için; çalıúma sahası içinde bir dizi
nokta yükleme deneyi gerçekleútirilmiútir. Bu
deneyler, ISRM (1985) çerçevesinde önerilen
yöntemlere uygun olarak yapılmıútır. Nokta
yükleme deneyleri, düzenli olarak her kuyuda,
yaklaúık 3 metre aralıklarla alınmıú numuneler
üzerinde yapılmıútır. Nokta yükleme deneyine tabi
tutulan
numunelerin
tek
eksenli
basınç
dayanımları, Goodman (1980)’de önerildi÷i gibi,

Vp
(ort.)

Kule

D
2200

Y
2800

2500

D
4000

Y
5200

4600

Yaklaúım
Ankraj

2000
1800

2500
2500

2200
2100

3600
3300

4500
4500

4000
3900

4600

4.4.1 Masif (Intact) Kaya Mukavemeti

Çizelge-5a: Birincil ve Kesme Dalga Hızları Özeti
(Asya Yakası)
Vp aralı÷ı
(m/sn)

3600
4600

4.4 Kaya Mukavemeti

Asya ve Avrupa yakasındaki kuyuların büyük bir
bölümünde kaya birimlerinin P ve S-dalga hızları
sırasıyla Vp ve Vs), “Full Wave Sonic” yöntemi ile
ölçülmüútür. Ölçülen dalga hızlarının kota göre
de÷iúim grafikleri çizilmiú ve ùekil 13’de
gösterilmiútir. Asya yakasındaki S dalga hızları
genelde 1800 ile 3000 m/sn arasında
de÷iúmektedir, P dalga hızları ise genelde 3400 ile
5200 arasında de÷iúiklik göstermektedir. Çizelge5a ve b birincil ve kesme dalga hızlarının
da÷ılımını özetlemektedir.

Vs
(ort.)

Vp
(ort.)

Laboratuvar dayanım deneyleri programının bir
parçası olarak, Asya yakasındaki sondajlardan elde
edilen seçilmiú karot numunelerinin birim
a÷ırlıkları ölçülmüútür. Ölçülen birim a÷ırlık
verileri genel olarak dar bir aralıkta yer almaktadır.
Köprü aya÷ının yapılması planlanan lokasyondaki
birim a÷ırlık yaklaúık 24 kN/m3 olarak
hesaplanmıútır.

Birincil (P) ve Kesme (S) Dalga Hızları

Vs aralı÷ı
(m/sn)

2200

Vp aralı÷ı
(m/sn)
D
Y
3200
4100
4200
5100
5000
3800
5400

4.3 Birim A÷ırlık

Asya yakasındaki her temel bölgesine ait, sondaj
kuyularından ölçülen RQD de÷erlerinin kot ile
de÷iúimini gösteren grafikler ùekil 12’de
sunulmuútur. Projeyle alakalı Jeoteknik Araútırma
Sondaj-Jeofizik Raporunda (Fugro 2012b) yer alan
A ile W arasındaki sondaj kuyularının logları,
RQD de÷erlerinin ayrıúma oranıyla, kaya türüyle
ve andezit ve andezitik agglomera birimlerinin
içindeki çatlak sayısıyla ba÷daútı÷ını ortaya
koymaktadır.

Yer

Vs
(ort.
)
1900
2400

Kuyuiçi ölçümlerinin sadece kuyu duvarlarının
yıkılmadı÷ı kısımlarda yapılabildi÷ini göz ardı
etmemek gereklidir, dolayısıyla, sondajların büyük
bir bölümünde, özellikle de ayrıúmıú Aglomera
birimlerinde bu hızları ölçme olana÷ı yoktur.

4.1 Kaya Kütlesi Tanımlaması (RQD)

4.2

Vs aralı÷ı
(m/sn)
D
Y
1700
2100
2300
2700
2700
1900
2800
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PLT indeksinin (I) 24 ile çarpılması sonucu
hesaplanmıútır.Ana kayalardaki, tek eksenli basınç
deneyleri (UCS) ASTM D2938’e ba÷lı kalarak
gerçekleútirilmiútir.
Çizelge 6a. Tek eksenli basınç Dayanım (UCS)
Sonuçları (Asya Yakası)
Yer

Kule

øçsel sürtünme açıları (Ø)20-38 derece, kohezyon
(C)50 ile 300 kPa arasındadır (1-ileri yönlü, 2-geri
yönlü kesmedir).
Çizelge 7a. Üç Eksenli Basınç Deneyleri Sonuçları
(Asya Yakası)

UCS aralıkları (MPa)
Düúük

Yüksek

Orta

15

60

40

Ayaklar

20

60

40

Yaklaúım
Ankraj

20
10

50
50

35
30

Çizelge 6b.Tek eksenli basınç Dayanım (UCS)
Sonuçları (Avrupa Yakası)
Location

UCS Aralıkları (MPa)
D
Y
O

Kule

8

Ayak 1, +38m kotu üzeri

2

7

5

Ayak 1, +38m kotu altı

8

40

20

Ayak 2, 3, 4

20

70

45

Yaklaúım kısmı

45

60

25

20

70

Ankraj – Orta derecede
ayrıúmıú / Dar aralıklı çatlaklı

5

14

8

Ankraj – Aglomera

10

70

30

Ankraj – Andezit

5

70

40

Derinlik
(m)

Kohezyon
c (MPa)

A

14.0

8

B

47.3

9

32

2.1

C

70.3

5

33

3.2

D
I

37.8
27.5

5.5
22

40
40

3.2
7.3

Sürtünme
Açısı
φ(derece)
42

Çekme
Gerilmesi
σt(MPa)
3.2

J

20.3

18

37

2.3

L

19.0

11

40

2.7

N
T

20.0
34.5

17
17

35
35

3.4
4.1

U

24.3

13

36

2.4

V

50.0

14

32

3.3

W
X

36.6
52.4

14
12

29
34

1.5
4.0

Çizelge 7b. Üç Eksenli Basınç Deneyleri Sonuçları
(Avrupa Yakası)

D: Düúük, Y:Yüksek, O:Orta

Üç Eksenli Basınç Deneyleri: Kayaların kesme
mukavemetlerini de÷erlendirebilmek amacıyla 13
adet çok aúamalı Üç Eksenli Basınç ve Brezilya
Çekme deneyi gerçekleútirilmiútir. Çok aúamalı üç
eksenli basınç deneyleri ASTM D7012-10’ a ba÷lı
kalınarak yürütülmüútür. Kesme mukavemeti
parametreleri; øç sürtünme açısı (Ø) 29 ile 42
derece, Kohezyon (C) 6 ile 22 MPa arasındadır.

Sondaj
No

Sondaj
No

Derinlik
(m)

Kohezyon
c (MPa)

Sürtünme
Açısı
φ(derece)

Çekme
Gerilmesi
σt(MPa)

2
3

68.5
62.0

8
10

39
32

1.62
1.72

4
12

65.9
33.2

14
12

26
34

3.45
4.12

13
16

36.8
60.0

13
10

24
18

1.6
2.07

17
18

61.9
37.7

9.5
10

24
32

1.45
2.17

19
21

35.7
51.5

11
10

26
24

3.45
2.16

Çizelge 8a:Direkt Kesme Deneyi Sonuçları (Asya
Yakası)

4.4.2 Çatlaklar Boyunca Oluúan Mukavemet
Direkt Kesme Deneyleri: Asya yakasında, seçilen
sondajlardan alınan 8 kayanumunesi üzerinde
direkt kesme deneyleri gerçekleútirilmiútir. Bu
deneyler do÷al çatlak yüzeylerine uygulanmıútır
(numune mevcut çatlakları veya kırıkları boyunca
kesilmiútir).Genel olarak, her numune üzerinde üç
aúamalı deneylerden bir tane gerçekleútirilmiútir.
Hesaplanan normal gerilmeler 0,2 MPa ile 1,7
MPa arasında da÷ılım göstermektedir.Do÷al
çatlaklar üzerinde yapılan deney sonucunda;
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Sondaj
No

Derinlik
(m)

Kohezyon
c(kPa)

Sürtünme
Açısı
φ(derece)
28

A

22.8

162

B

28.5

141

20

B

33.0

76

25

E

26.7

194

31

I

12.4

47

38

J

25.0

61

29

L

38.6

151

36

U

38.6

313

31
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Çizelge 8b. Direkt Kesme Deneyi Sonuçları
(Avrupa Yakası)
Sondaj
No

Derinlik
(m)

Kohezyon
c
(kPa)

1

23.5

391

Sürtünme
Açısı
φ
(derece)
381

02

522

2

37.7

212

46

4.4.4 Poisson Oranı
Ana kayalar için hesaplanan Poisson oranları
ASTM D3148 ile anlatılan yöntemler çerçevesinde
ölçülmüútür. Poisson oranı de÷erleri, laboratuarda
dairesel gerilmelerin düúey gerilmelere verdi÷i
tepkilerin ölçülmesi ve ardından dairesel
gerilmelerin eksenel gerilmelere olan oranının
hesaplanmasıyla bulunmaktadır. Poisson oranı
de÷erleri 0.15 ile 0.33 arasında de÷iúmektedir.

3

26.0

731
852

351
212

5.

KAYA KÜTLESø ÖZELLøKLERø

4

33.4

0

48

5.1

Dayanım Parametreleri

5

46.3

224

36

13
16

59.7
33.9

226
7

44
36

17

23.9

76

31

18

46.2

2

46

20

83.8

01
292

391
352

21

44.7

0

49

22

42.4

46

26

23

59.7

01
3532

451
412

ùev stabilitesi ve temel hesapları, arazideki kaya
kütlesinin kayma mukavemeti, deformasyon
modülü ve çekme kapasitelerinin hesaplamalarını
gerektirmektedir. Arazide yapılan kaya kütlesi
mukavemeti ve modülü hesaplamaları HoekBrown kriterlerini (Hoek et al.,2002) kullanarak
oluúturulmuútur. Ampirik bir yaklaúım kullanılarak
yapılan bu hesaplamalar çizgisel olmayan kayma
mukavemeti zarflarını elde etmek amaçlıdır. HoekBrown kriterleri di÷er köprü úantiyelerinde de kaya
kütlesi
koúullarını
de÷erlendirmek
için
kullanılmıútır ve arazideki kayaçların mühendislik
amaçlarına uygun olarak karakterize edilmesine
yönelik kabul gören bir yöntemdir ( Zang and
Einstein, 1998; Hoek, 2000; Wyllie, 1992).

4.4.3 Masif (Intact) Kaya, Kaya Kütlesi ve Young
Modülü
Temel
tasarımı
sırasında
kaya
kütlesi
mukavemetinin tahmin edilebilmesi için kullanılan
Young modülü de÷erleri, dilatometre deneyleri
sonucunda elde edilmiútir. Masif (intact)
kayalardaki Young modülü de÷erleri, seçilen kaya
numunelerinde laboratuvar ortamında yapılan tek
eksenli basınç deneyleri sonucunda elde edilmiútir.
Birincil (P) ve kesme (S) dalga hızı ölçümü
verileri, kayanın birim hacim a÷ırlı÷ı, kesme dalga
hızı ve poisson oranının bir fonksiyonu olan,
dinamik elastik modüllerini türetmek için
kullanılmıútır. Poisson oranı P ve S dalga
hızlarından
direkt
olarak
hesaplanılmıútır.
Hesaplamalar esnasında birim a÷ırlık olarak
ortalama bir de÷er olan 24 kN/m3 kullanılmıútır.

Çizelge 9c. Temel için Hesaplanmıú Kaya Kütle
Mukavemet De÷erleri (Asya Yakası
Yer

Kohezyon (MPa)
D

Y

O

D

Y

O

Kule

0.69

3.26

2.00

30

33

31

Ayaklar
Yaklaúım

0.90
0.90

3.25
2.71

1.98
1.73

29
29

33
33

31
31

Ankraj
+72m kotunun altı

0.45

2.71

1.49

29

33

31

D: Düúük, Y:Yüksek, O:Orta

Çizelge 9a. Kaya Kütlesi Sınıflandırması Girdileri (Asya Yakası)
Yer

Kule
Ayaklar
Yaklaúım
Ankraj
(El.+72m
aúa÷ısı)
Ankraj
(El.+72m
yukarısı)

GSI

Düúük

Yüksek

Orta

41
46
46
46

51
56
56
56

46
51
51
51

37

mi

*Örs.
Fak.

18
18
18
18

0.3
0.5
0.5
0.5

12

0.4

Masif (Intact) Kaya
Modülü, Ei
(GPa)

Tek Eksenli Basınç
Mukavemeti
qu (MPa)

Düúük

Yüksek

Orta

Düúük

Yüksek

Orta

5
8
3
3

27
25
7
33

15
15
5
10

15
20
20
10

60
60
50
50

40
40
35
30

2

*Örselenme faktörü, temel kazılarının yaklaúık 3-4m içerisindeki örselenmiú zona uygulanır.
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Sürtünme Açısı
(Derece)

3
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Çizelge 9b. Kaya Kütlesi Sınıflandırması Girdileri (Avrupa Yakası)
GSI

mi

*Örs.
Fak.

57

18

0.3

35

30

18

0.5

35

55

45

18

0.5

47

67

57

18

0.5

Yer
Kule
Ayak 1, +38m kotu
üzeri
Ayak 1, +38m kotu
altı
Ayak 2,3,4

Düúük

Yüksek

Orta

47

67

25

Masif (Intact) Kaya
Modülü, Ei
(GPa)
Düúük Yüksek Orta
4

20

Tek Eksenli Basınç
Mukavemeti
qu (MPa)
Düúük Yüksek Orta

10





8

60

25

2

7

5



8

40

20



17

20

70

45

Yaklaúım
47
67
57
18
0.5
12
Ankraj,ortaayrıúmıú /
27
42
37
12
0.5
NA
NA
NA
dar aralıklı çatlaklı
Ankraj,ayrıúmamıú
47
67
51
18
0.5
10
42
20
Aglomera
Ankraj,ayrıúmamıú
38
55
45
18
0.5
10
42
20
Andezit
*Örselenme faktörü, temel kazılarının yaklaúık 3-4m içerisindeki örselenmiú zona uygulanır

20

70

45




5

8

35

5

14

8

10

70

30

5

70

40



D:

Düúük,

Y:Yüksek, O:Orta

Çizelge 9d. Temel için Hesaplanmıú Kaya Kütle
Mukavemet De÷erleri (Asya Yakası
Yer

Kohezyon (MPa)

Sürtünme Açısı
(Derece)

D

Y

O

D

Y

O

Kule

0.41

4.25

1.50

32

39

35

Ayak 1, +38m kotu
üzeri
Ayak 1, +38m kotu altı

0.06

0.25

0.16

21

25

23

0.29

2.13

0.88

25

33

29

Ayak 2,3,4
Yaklaúım

0.92
0.92

4.65
4.65

2.48
2.48

29
29

37
37

33
33

Ankraj, orta ayrıúmıú /
dar aralıklı çatlaklı

0.13

0.51

0.26

19

24

22

Ankraj, ayrıúmamıú
Aglomera
Ankraj, ayrıúmamıú
Andezit

0.46

4.65

1.48

29

37

31

0.19

3.73

1.77

26

33

29

parametreleri ile laboratuar deneylerinden elde
edilen masif (intact) kayanın young elastik modülü
de÷erleri kullanılarak hesaplanmıútır. Bunlara ilave
olarak, kaya kütlesi deformasyon modülünü tespit
etmek için yerinde dilatometre deneyleri
yapılmıútır.
Çizelge 10b. Önerilen Kaya Kütlesi Deformasyon
Modülü De÷erleri (Avrupa Yakası)
Yer

Yer

Kule

Örselenmis Zonun
Deformasyon
Modülleri (GPa)
[Tablo 5.4-1’deki “D”
de÷erlerine göre]
D
Y
O
2
6.2
3.5

Örselenmemis
Zonun
Deformasyon
Modülleri (GPa)
[D =0]
D
Y
O
3.1
9.5
5.5

Ayaklar

2

6

4

4.2

12

8.3

Yaklaúım
Ankraj

2
2

8
6

5
4

4.2
4.2

16
12

10.4
8.3

5.2 Deformasyon Modülü
Proje sahasında yer alan kayaçların deformasyon
modülü de÷erleri, tanımlanmıú kaya kütlesi girdi

Örselenmemis
Zonun
Deformasyon
Modülleri (GPa)
[D =0]

D
2

Y
10

O
5

D
3.1

Y
13.7

O
7.4

Ayak 1, +38m
kotu üzeri

0.2

1.4

0.3

N/A

N/A

N/A

Ayak 1, +38m
kotu altı
Ayak 2,3,4

0.5

2.5

1.5

1

5

3

3

13

6

6.3

22.7

11.9

Yaklaúım

3

12

6

6.3

20.9

11.9

Ankraj, orta
ayrıúmıú / dar
aralıklı çatlaklı

0.3

1.5

1

0.5

3.1

2

Ankraj,
ayrıúmamıú
Aglomera

1.4

5

3

3

9.4

6.3

Ankraj,
ayrıúmamıú
Andezit

2

6

4

4.2

11.3

8.4

Kule

Çizelge 10a. Önerilen Kaya Kütlesi Deformasyon
Modülü De÷erleri (Asya Yakası)

Örselenmis Zonun
Deformasyon
Modülleri (GPa)

5.3 Kalıcı Yarma ùevleri Tasarım Parametreleri
Kalıcı yarma úevleri, kule arkasında ve ankraj
çevresi ile yaklaúım kesimi tarafı boyunca farklı
lokasyonlarda planlanmaktadır. Kalıcı yarma
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úevleri için hesaplanmıú kaya kütlesi mukavemet
de÷erleri Çizelge 11a’da verilmiútir. Önerilen bu
de÷erler, verilen girdi de÷erleri ve tasarımcıdan
sa÷lanan kazı planı detayları (lokasyon, kazı
yüsekli÷i vs.) kullanılarak hesaplanmıútır. Kalıcı
yarma úevler için de Çizelge 11b’de tavsiye edilen
deformasyon modülü de÷erleri kullanılabilir.

gösterimini ve süreksizlik geometrisinin, yarma
úevi
do÷rultu-e÷imine
karúılaútırılmasını
içermektedir.
Çizelge 12a. Ana Çatlak Takımları (Asya Yakası)
E÷im
75
12
78
82

Çizelge 11a. Kalıcı Yarma ùevleri için
Hesaplanmıú Kaya Kütle Mukavemeti (Asya
Yakası)
Yer

Kule (+44m ile
+12m kotu arası)
Ayaklar ile
Yaklaúım arası
+72m kotu altı
Ayaklar ile
Yaklaúım arası
+72m kotu üstü

Kohezyon (MPa)
D

Y

O

D

Y

O

0.44

0.31

42

55

51

0.10

0.29

0.17

56

63

61

0.08

Çatlak No
J1
J2
J3
J4

Çizelge 12b. Ana Çatlak Takımları (Avrupa
Yakası)

Sürtünme Açısı
(Derece)

0.18

E÷im Yönü
205
014
295
264

E÷im
48
78
89
71
74

27

E÷im Yönü
279
159
116
56
3

Çatlak No
J1
J2
J3
J4
J5

Çizelge 11b. Kalıcı Yarma ùevleri için
Hesaplanmıú Kaya Kütle Mukavemeti (Avrupa
Yakası)
Kohezyon (MPa)
Yer
Kule (+40m ile
+8m kotları)
Ayaklar ile
Yaklaúım arası
(+70m kotu altı)
Ayaklar ile
Yaklaúım arası
(+70m kotu üzeri)

Sürtünme Açısı
(Derece)

D

Y

O

D

Y

O

0.16

0.86

034

39

59

51

0.09

0.79

0.2
6

58

66

64

0.07

38

ùekil 17. 3BK - Asya Yakası ùaft Platform Sahası
Stereografik Projeksiyon Analizi.

D: Düúük, Y:Yüksek, O:Orta

6 ANA ÇATLAK TAKIMLARI VE YENøLME
ùEKøLLERøNøN KøNEMATøK ANALøZLERø


6.1 Çatlak Verileri
Yüzey jeoloji haritası, karotlu mekanik sondajlar
ve kuyu araútırmaları sonucunda elde edilen çatlak
ölçüm verilerinin sterografik izdüúüm çizimleri
yapılarak tabakalar, çatlaklar ve fay gibi belirli
süreksizliklertanımlanmıútır. Jeolojik haritalama,
aynı zamanda da kuyulardaki görüntüleme
ölçümlerinden elde edilen çatlak ölçüm verilerinin
Asya ve Avrupa yakasındaki ana çatlak
takımlarının özeti Çizelge 12a ve Çizelge 12b’de
gösterilmiútir.
6.1

ùekil 18. 3BK - Asya Yakası Kule Ayak Sahası
Stereografik Projeksiyon Analizi.


ùev dıúına e÷imli potansiyel süreksizliklerin e÷imi
süreksizlik yüzeylerinin sürtünme açısıyla
karúılaútırılmaktadır. Kayma yüzeyinin e÷imi
sürtünme açısından fazla ise kinematik olarak bir
kayma olayı mümkündür. Jeolojik haritalama ve

Kinematik Analizler



Kinematik analizler, arazide ölçülmüú kaya kütlesi
tabaka ve çatlakların verilerinin stereografik
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yeraltı araútırmaları sonucunda elde edilen
süreksizlik verileri stereografik izdüúüm çizimleri
üç ana yenilme úeklinin (devrilme, kama tipi ve
düzlemsel yenilme) göstermektedir. Kinematik
analizlerde içsel sürtünme açısı 35 derece olarak
alınmıútır.
Çizelge 13a. Kinematik Analiz Sonuçları – Ankraj
ve Yaklaúım (Asya Yakası)
ùev
(Düúey/Yatay
)

ùev
Açıs
ı

1:1
Zemin /
Ayrıúmıú
Kaya Koúuları

45°

4:1
Ayrıúmamıú
Kaya Koúuları

76°

5:1
Ayrıúmamıú
Kaya Koúuları

7.

79°

E÷im
Yönü

Düzlemse
l Yenilme

001
031
037
047
190
206
211
253
256
346
031
037
047

-

211

J1

346
025
031
037
039
122

-

206

J1

211

J1

215

J1

302

J3

Kama
tipi
Yenilme
J1-J3,
J1-J4
J1-J3,
J1-J4
J1-J3,
J1-J4
J1-J3,
J1-J4
J3-J4

Devrilm
e
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J3
-

desteklerin gereklili÷i (kaya bulonları, ankraj gibi
destek elemanları ile) kontrol edilmiútir. Bunun
sonucunda kazı úevlerine uygulanacak destek
sistemleri tespit edilmiútir. Her yapı yeri için teúkil
edilecek kalıcı – geçici úevlerin stabilite
analizlerinde, analitik hesaplamalar yapılarak úev
stabilitesi güvenlik katsayıları bulunmuútur.
• Kalıcı ùevler:
Zemin ve yüzeysel ayrıúmıú kaya koúulları için: 5
m palye geniúli÷ine sahip her 10m yükseklik için
1:1 (D:V) e÷im,
Sa÷lam kaya koúulları için: 5 m palye geniúli÷ine
sahip her 10m yükseklik için e÷im 4:1 (D:Y) ve
5:1 (D:Y) e÷im
• Geçici ùevler:
Zemin ve yüzeysel ayrıúmıú kaya koúulları için: 3
yada 5 mpalye geniúliklerine sahip her 10m
yükseklik için 2:1(D:Y) e÷im
Sa÷lam kaya koúulları için: 3 ya da 5 m palye
geniúliklerine sahip her 10m yükseklik için 4:1
(D:Y), 5:1 (D:Y) veya düúey (kayanın niteli÷i veya
temelin geometrisine ba÷lı olarak) e÷im ile
projelendirilmiútir.
Çizelge 13b. Kinematik Analiz Sonuçları Ayaklar
(Asya Yakası)
ùev
(Düúey/Yatay)

ùev
Açısı

E÷im
Yönü

Düzlemsel
Yenilme

1:1
Zemin /
Ayrıúmıú Kaya
Koúuları

45°

4:1
Ayrıúmamıú
Kaya Koúuları

76°

002
032
212
253
032
212

J1

5:1
Ayrıúmamıú
Kaya Koúuları

79°

28
32
212

J1

216

J1

302

J3

-

KAZI ùEV STABøLøTE ANALøZLERø



Üçüncü Bo÷az Köprüsü temellerinin inúası için
gerek duyulan Kazı ùevlerinin Stabilite Analizleri,
“Kazı ùev Stabilite Analizleri” raporu ve bunun
eki olan Kazı Paftalarında, hem Asya hem de
Avrupa yakası için teúkil edilecek, her yapı yerine
ait kalıcı - geçici úevler tarif edilmiútir.Kazı úevleri
için; Genel Duraylılık ve Kaya Düúmesi analizleri
yapılmıútır. Genel duraylılık analizinde; herhangi
bir bölgesel-yerel göçme mekanizması hesaba
katılmaksızın, kazı úevlerinin genel duraylılıkları,
limit-denge durumuna göre de÷erlendirilmiútir.
Akabinde, yapılan kaya düúmesi analizlerinde,
dengesiz kaya kamalarının (kaya kütlelerinde tespit
edilen çatlak kümeleri göz önünde bulundurularak)
olası bölgesel-yerel göçme mekanizmaları tespit
edilmiú, bu kamaların duraylılık analizleri
gerçekleútirilerek kazı yüzeylerinde bölgesel

Kama
tipi
Yenilme
J1-J3,
J1-J4
J1-J3,
J1-J4
J1-J3,
J1-J4
J3-J4

Devrilme

J1
J1
J1
-

8. SONUÇLAR
3.Bo÷az Köprüsü Asya ve Avrupa yakasının kule
temelleri ve ankraj bölgesinin jeolojik-jeoteknik
etüdü kapsamında yapılan bu çalıúma ile köprü
geçiú güzergahının jeolojik konumu, bölgesinde
yer alan kayaçlardaki çatlaklar ve fay zonları
boyunca duraysızlık potansiyeli araútırılmıú, yapı
temel bölgelerinde, temel türünü ve úeklini
etkileyebilecek jeolojik tehlikeler ve sahanın
mühendislik jeolojisi çalıúılmıú, arazi özellikleri
belirlenmiú, jeofizik, jeolojik ve jeoteknik verilere
dayanarak köprünün yapılaca÷ı alandaki saha
koúullarının bir jeolojik modeli geliútirilmiútir.
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Ayrıca, tasarımda kullanılması tavsiye edilen kaya
kütlesi mühendislik parametreleri ve büyüklükleri
verilmiútir.
Bu kapsamda, sahanın jeoloji-mühendislik
jeolojisi hazırlanmıú, derinlikleri 15,5 ile 92,6
metre arasında de÷iúen 36 adet düúey ve
derinlikleri 52,3 ile 109,3 metre arasında de÷iúen 7
adet e÷imli jeoteknik sondaj kuyusu açılmıútır.
Ayrıca kuyu içerinde, su iletkenlik (permeabilite)
niteliklerinin de÷erlendirilmesi için basınçlı su
testi, kaya kütle dayanım özelliklerinin yerinde
tespiti için dilatometre deneyi, kuyu içindeki çatlak
sistemlerini ölçmek için yönlendirilmiú kuyu içi
kamera ölçümü ve P ve S dalga hızlarını ölçmek
için kuyu jeofizi÷i yapılmıútır. Bunlara ilaveten 20
adet yüzey jeofizik sismik kırılma ölçümü
alınmıútır. Alınan sondaj karotları üzerinde, Tek
Eksenli Basınç Dayanımının elde edilmesi
amacıyla Nokta Yükleme, Tek Eksenli Basınç,
Young Modülü ve Poisson oranı ölçümlerinin yer
aldı÷ı Tek Eksenli Basınç, Üç Eksenli Basınç ve
Çatlaklar üzerinde yapılan Direkt Kesme Deneyleri
yapılmıútır.
Çalıúma sahası, Üst Kretase yaúlı Volkanik
birimlerle kaplıdır. Bu birimler, Andezitik
Aglomera/Aglomera ve bunları kesen Andezit
sokulumlarından meydana gelmektedir.
Asya ve Avrupa yakasında teúkil edilecek her
yapı yeri için masif (intact) kaya ve kaya kütlesinin
mühendislik parametre büyüklükleri ile tavsiye
edilen jeoteknik tasarım parametreleri verilmiútir.
Ayrıca, yüzeyde ölçülen ve yönlendirilmiú kuyu içi
kamerasından elde edilmiú çatlak ölçümleri
kullanılarak ana çatlak takımları belirlenmiú ve
akabinde kinematik analizler yapılmıútır.
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