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ÖNSÖZ 

Mühendislik Jeolojisi, jeololojinin mühendislik iş lerine uygulanmas ı  anlam ında olup, bu 

alanda yüzyı lımızda gözlenen geli şmeler özellikle 1920 li y ıllardan itibaren önem kazanm ış tır. 

Bunda, türlü mühendislik yap ı lann ın inşasında veya sonradan meydana gelen olumsuzluklar ı n 

aşı lması  için yap ılan araştırmalar etkili olmu ştur. Böylece de yeni yöntem ve teknikler ortaya 

konulmuştur. 

Bu ders notlar ı  ile Mühendislik Jeolojisi konusunda, jeoloji mühendisi olacak 

öğ rencilere özlü ve gerekli bilgileri vermek amaçlanm ış tır. 16 yıldan beri okuttuğum 

Mühendislik Jeolojisi dersinin notlar ım haz ırlanmasında 30 yılı  aşkın uygulamal ı  jeolojide 

yaptığı m arazi çalış malanndan kazan ı lan deneyimin katk ısı  büyük olmuştur. Bu konuda baş ta F. 

TARHAN' ın Mühendislik Jeolojisi Prensipleri olmak üzere, K. ERGUVANLI'n ın Mühendislik 

Jeolojisi, J. LETOURNEUR-R. MICHEL'in G&Dlogie du Gnie Civil, F.G. BELL'in 

Engineering Geology adl ı  kitaplarından da yararlan ı lmış tır. Bunlarla beraber yararlan ı lan diğ er 

eserlerden seçmeler, Kaynaklar bölümünde sunulmu ştur. 

Ders notlar ım bilgisayarda yaz ı lması  ve şekillerinin çizilmesine yard ımc ı  olan 

Araş .Gör. Zafer ARIGÜN ve Yük.Lis. öğ rencisi Çiğdem LÜLE'ye te ş ekkürler ederim. 

Ocak1997 

Prof.Dr.Baki CAN İK 



MÜHENDİSLİK JEOLOJİ Sİ  

GİRİŞ  

Mühendislik jeolojisi, jeolojinin mühendislik i ş lerine uygulanmas ı  olarak 

tatumlanmaktad ır. Jeoloji mühendisinin görevi, in şaat öncesi gerekli olan bilgileri verebilmektir. 

Mühendislik jeolojisi, uygulamal ı  jeoloji içine giren ve inşaat mühendisliğ i iş lerinin jeolojiden 

faydalanmas ını  sağ layan yeni bir bran ştır. Baraj, tünel, yol ve benzerlerinin in şaatındaki 

önemlerinin anlaşı lması , mühendislik jeolojisinin in şaat işlerinin temeli olduğunu ortaya 

koymuştur. In şaatı  yapan mühendisin kar şı laştığı  türlü jeoloji probleminin çözümünde 

jeologlara ba,şvurmalan, onların fikir ve uyanlanndan yararlanmalar ı  mühendislik jeolojisinin 

doğması nı  ve çabuk geli şmesini sağ lamış tır. Son yı llarda dünyanın en büyük barajlannda 

meydana gelen y ıkılmalar, büyük heyelanlar, ta ş-toprak endüstrisindeki geli şmeler, nüfus 

artışı na paralel olarak su, termik ve nükleer enerji santralleri, bar ınak isteğ i, ulaşı m ihtiyac ı  

mühendislik jeolojisini daha da çabuk geli ştirmiş  ve tanıtmış tır. 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN GELİŞ MESİ  İLE İLGİLİ  OLAYLAR 

1- YURTDIŞ I ÖRNEKLERI 

Mühendislik işlerinde jeolojinin kullan ı lması  18001ü yıllarda baş layıp, jeolojiden büyük 

ölçüde yararlanma son 40-45 y ı lda artm ış tır. İkinci Dünya Sava şı  sonuna kadar uygulamal ı  

jeoloji içinde yer alan mühendislik jeolojisi 1947'den sonra ayr ı  bir dal olarak kabul edilmeye, 

üniversite ve yüksek okullarda okutulmaya ba ş lanmış tır. Jeolojinin mühendislik i ş lerine en çok 

uygulandığı  ve mühendis ile jeoloğun en çok i şbirliğ i yaptığı  alanlardan birisi ve belki de 

birincisi baraj jeolojisidir. Baraj yeri ve jeolojisinin iyice anla şı lmamış  olmasından dolay ı  1928 

yı lına kadar büyüklü küçüklü 250 baraj y ıkı lmış tır. 1928'de St.Francis Baraj ı 'nın yıkı larak 436 

kişnin ölmesi, baraj in şaat ının jeoloji ile çok yakın ilgisi olduğunu göstermi ş  ve 1928 y ı lında bir 

simpozyum yap ılmış tır. 1959 yı lında Fransa'da Malpasset Baraj ı 'nın yıkılması  ve 400 kiş inin 

ölmesi, 1963 Ekim'inde İtalya'da Vaiont Baraj ı 'nın heyelan nedeniyle yıkılarak 2000 ki ş inin 

ölmesi, kimi barajlarda su toplanmamas ı , baraj yeri ve rezervuar alan ının mühendislik jeolojisi 

çalış malarının eksik yap ıldığı nı  ortaya koymaktad ı r. 
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2- YURDUMUZDAN ÖRNEKLER 

Istanbul-Elmal ı  Baraj ında andezitler içindeki ayn şma sınırının hesaplanandan daha 

derinlere kadar gitmesi projede de ğ iş iklik gerektirmi ş  ve maliyet çok daha fazla artm ış tı r. 

Konya dolayında karstik kireçta ş lan üzerine yap ı lan May Baraj ı  su tutmam ış  ve yap ı lma 

amac ına hizmet etmemi ştir.Keban Baraj ında temellerindeki kristalize kireçta ş lan içinde büyük 

mağ aralara rastlanmas ı  (Petek Mağ aras ı  gibi) su kaçaklanna neden olmu ş , ayrıca inşaat 

süresinin uzamas ı  ve maliyetin de birkaç misli artmas ına neden olmu ştur. Barajlar için verilen 

bu olumsuz örnekler yol, tünel vb nin in şaatı  için de verilebilir. Bu gibi projelerde çal ış acak 

jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ile i ş i yürütmek zorundad ır. Her iki meslek adam ı  birbirinin 

çalış ma sınırını  bilmelidir. inşaat mühendisinin kendi jeoloji bilgisi ile i ş i yürütmeye 

kalkış mas ı  veya jeoloji verilerine inanmay ıp bunları  geri itmesi, jeoloji mühendisinin de 

mühendislik jeolojisi çalış ma ve uygulama tekniklerini eksik uygulamas ı, inş aat mühendisine 

anlaşı lması  güç aç ı klamalar yapmas ı , kesin bilgi ve rakamlar yerine yuvarlak bilgi vermesi, 

önceden verilen olumsuz örnekleri ço ğ altacakt ır. 

MÜHENDISLIK JEOLOJİ SİNİN ÇALIŞMA ALANLARI 

1- Heyelan jeolojisi 

2- Kaya kaymas ı  

3- Tünel jeolojisi 

4- Baraj jeolojisi 

5- Temel jeolojisi (yol, köprü, bina, liman, şehirleşme ile ilgili tüm konular) 

6- Yeraltı  sulan jeolojisi (hidrojeoloji, kuyu hidroli ğ i, karst hidrojeolojisi, yeralt ı  suyu 

kimyas ı  vb.) 

7- Deprem mühendisliğ i jeolojisi 

8- Yap ı  malzemeleridir. 
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DÜNYADA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN GELİŞİ Mİ  

Mühendislik jeolojisi deyimi ilk defa Avrupa'da kullan ı lmış  ve bu konuda yay ın da 

yap ı lmış tır. Hatta Renning (1880)'in kitab ında mühendislik yap ılarında önemli olan jeoloji 

özelliklerinin etkileri aç ıklanmış tır. Amerika'da mühendislik jeolojisi deyimi ilk kez 1905'te 

kullanılmış tır. 1947 yılında ise A.B.D'de jeoloji servisinde ilk kez bir mühendislik jeolojisi 

bölümü kurulmuştur. Daha sonra jeoloji diplomas ı  veren üniversite say ı ları  artmış tır. Tünel 

jeolojisi Orta Avrupa'da önem kazanm ış tır. 1943 yı lına kadar Alpler'de 600 dolay ında 

demiryolu tüneli aç ılmış tır. 

TÜRKİYE'DE MÜHEND İSLİK JEOLOJİSİNİN GELİŞİ Mİ  

Türkiye'de ilk mühendislik jeolojisi incelemesi 1923'te heyelan için Geyve'de yap ı lmış tı r. 

İ lk hidrojeoloji incelemeleri ise 1929 ve1930'da Ankara Çubuk Vadisinde içme suyu 

araştırması  için, ilk derin sondajlar ise 1932'de İstanbul Bakırköy ve Samsun'da yap ılmış tır. 

1935'te MTA Enstitüsü'nün kurulmas ı  ile Türkiye'de maden ve jeoloji incelemeleri yan ında 

bazı  mühendislik jeolojisi problemleri de ele al ınmış , aynca yeralt ı  suyu, kapl ıcalar, deprem 

jeolojisi çalış malar ı  yapılmış tır. DSİ  ve EİEİ  baraj yeri ve hidroelektrik santralleri projelerinin 

jeoloji incelemelerini yapmaktad ır. 1949'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde, 1952'de 

İTÜ'de uygulamal ı  jeoloji dersleri verilmeye ba ş lanmış tır. 1956'da İstanbul Üniversitesi'nde 

,1959'da İTÜ'de uygulamal ı  jeoloji kürsüleri aç ı lmış tır. 1960-61 ders y ı lında İTÜ Maden 

Fakültesi'ne bağ lı  Jeoloji Mühendisliğ i Bölümü aç ı lmış tır. Daha sonralar ı  diğ er üniversiteler de 

jeoloji mühendisi yeti ştirmeye ba ş lamış tır. 

Ülkemizde mühendislik jeolojisi problemleri ile u ğ raşan pek çok kurulu ş  vardır. Bunlar; 

Bayındırl ık Bakanlığı  Yap ı  İş leri Genel Müdürlüğü, Karayollan, MTA Genel Müdürlü ğü, DS İ  

Yeralt ı  Sulan ve Jeoteknik Hizmetler Dairesi, E İEİ , iller Bankas ı , Devlet Demir Yollan ve 

Devlet Hava Yollan, imar ve Iskan Bakanl ığı  Afet İş leri Genel Müdürlüğü, Sümerbank 

Seramik Cam Sanayii, Çimento Sanayii, Belediyeler ve özel jeoloji mühendisli ğ i büroları dı r. 
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MÜHENDISLIK JEOLOJ İSİ  ARAŞ TIRMALARI 

Baraj, tünel, yol, köprü ve benzerleri gibi mühendislik projelerinin maliyeti, projenin 

uygulanacağı  alan ın jeoloji özellikleriyle yak ından ilgilidir. Proje sahas ındaki kaya ve zeminin 

özelliklerini ortaya koymak için yap ılacak çal ış maların maliyeti, tüm proje maliyetinin % 1-2'si 

kadard ır. Bu araş tınnalann yap ılmamas ı  durumunda sonradan ç ıkacak problemlerin 

halledilmesi için sarfedilecek para, bu oran ın çok üzerinde olacak ve ayn ı  zamanda projenin 

tamamlanmas ı  için belirlenen tarihi geciktirecektir. 

Mühendislik jeolojisi çal ış maları  baş l ıca dört aş amada gerçekle ş tirilir: 

1- Ön veya İ lk Çalış malar 

Bu aşamada proje alan ı  ile ilgili olarak daha önce yap ılmış  topoğ rafik harita ve hava 

fotoğ raflan incelenir. Bitki örtüsü ve yol durumu hakk ında bilgi derlenir. Değ iş ik amaçlar için 

yapılmış  olan jeoloji inceleme raporlan gözden geçirilir. Proje sahas ındaki kayaçlann yap ısal 

özellikleri hakk ında bilgi toplan ır. Yine proje sahas ında aç ı lan maden ve taş  ocaklanyla ilgili 

diğer kaz ı  yerleri hakk ında yaz ı lan raporlar gözden geçirilir. Alanda aç ılmış  olan yarma, galeri 

vb incelenir. Aynca türlü jeofizik yöntemler uygulanarak yeralt ı  sulan, kayaçlann ayr ış ma 

derecesi ve ana kayaya derinli ğ i hakkında bilgi toplan ır. 

Alanda aç ı lan yarma ve galerilerden ta ş  örnekleri ile mevcut keson kuyu ve sondaj 

kuyulanndan su örnekleri al ınarak sular ın kimyasal bile ş imi hakkında bilgi edinilir. 

2- Aynnt ı lı  Arazi Çalış maları  

Bu çalış malar üç a şamada gerçekle ş tirilir. 

a) Yüzey çalış maları : Burada topoğ rafik özellikler ortaya konur. Kuru ve sulu dereler, 

sulu derelerin debileri, erozyon şekilleri, sahan ın bitki örtüsü vb ara ştınlır. Bu iş  için gerekirse 

hava fotoğ raflarından yararlan ı lır. Alanda gözlenebilecek do ğal ve yatay sars ıntılar gözden 

geçirilir. Burada olmuş  depremlerin dereceleri, can ve mal kayb ı  ile hasar miktar ı  araştınlı r. 

Aynca yapay sars ıntılar ve etkileri incelenir. 



Proje sahasındaki tarihi eserler tespit edilip, baraj, göl alan ından kurtarılmalan için 

al ınacak tedbirler ara ştınhr. Ayrıca alandaki petrografik ve litolojik özellikler , kayaçlan 

oluşturan tane ve çimentolanma durumu ve derecesi ara ştınlır. Yap ısal özelliklerden fay, çatlak, 

ş istozite, laminasyon ve foliasyon gibi süreksizlikler, bunlar ın ağı z açıklıkları , yarı ldı , dolgulu 

olup olmadıklan, dolgunun türü, k ıvnmlar ve konumlar ı , proje sahas ının yerüstü ve yeralt ı  

sulan, akarsu ve di ğ er su noktalar ını n debileri ve kimyasal bile şimleri, kuyularda su seviyesi 

değ iş imleri, yeralt ı  suyunun mevsimlik ve yıllık değ işmeleri ile yeralt ı  suyunun akım doğ rultusu 

ve yönü araştınlır. Gerekirse izotop çal ış maları  yapı lı r. 

b) Yeralt ı  çalış maları : Burada sondaj, yarma ve galeriler yap ı larak yeralt ından bilgi 

derlenmeye çal ışı lır. Gerekirse şartlar yap ı larak kayaçlann derinlerdeki türlü özelliklerinin 

değ iş imi incelenir Aynca jeofizik incelemeler yap ı larak arazi hakk ında bilgi derlenir. 

Açılacak sondajlardan karot numuneler al ınarak kayaçlann permeabiliteleri, karot ve 

kaya kalitesi (RQD yüzdeleri), yeralt ı  suyu derinliğ i ve akış  yönü ölçülerle belirlenir. Gerekirse 

boya deneyleri yap ı lır. Yap ılacak yarma, şart, galeri ve tünel içlerinde zemin ve kaya mekani ğ i 

ile ilgili türlü deneyler gerçekle ştirilir. Örneğ in; hidrolik kriko, elastisite tayinleri, kal ıcı  

gerilmenin belirlenmesi gibi... 

c) Laboratuvar çal ış maları  

Fiziksel özellikler: Mühendislik yap ılannda kullan ılacak doğal malzemelerle temel 

kayalann fiziksel özellikleri laboratuvarda belirlenir. Bunlar, birim hacim a ğı rlığı , özgül ağı rl ı k, 

porozite, permeabilite, su emme, doygunluk derecesi, bo ş luk oran ı, kıvam limitleri vb dir 

Mekanik özellikler: Tek ve üç eksenli basınç dirençleri, burma ve kesme dirençleridir. 

Elastik özellikler: Elastisite modülü, poisson oran ı , rijidite modülü vb dir. 

Teknolojik özellikler: Delinebilme, kaz ılabilme, patlat ılabilme vb dir. 

3- in ş aat S ıras ı nda Yap ı lan Çal ış malar 

Özellikle kazı lar sırasında ortaya ç ıkan dikkat çekici jeolojik durumlar haritalan ır ve 

kesitler ç ıkanlır. Gerekli görülen yerlerde yeniden numune al ınarak laboratuvarda yada insitu 

deneyler yap ı lır. Kayaçlarda süreksizlik durumu saptan ır. Bunlar ın su geçirme, oturma, 

enjeksiyon derinliğ i gibi özellikleri tekrar saptan ır. Gerekli görülen yerlere ölçü aletleri 

yerleş tirilir. 
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4- İnş aat Sonras ı  Yap ılan Çal ış malar 

İnşaat sonras ı  yap ılan çalış maların çoğu kontrol amac ıyladı r. İnşaat esnas ında 

yerleştirilen aletlerin verilen de ğ erlendirilerek, gerekli görülürse ba şka aletler de yerle ş tirilir. 

Bunların sonucuna göre ek çal ış malar yap ı lır. 

KAYAÇLARIN MÜHEND İSLİK ÖZELLIKLERI 

Türlü mühendislik iş lerinde çoğunlukla baraj, tünel, yeralt ı  santralleri, köprü ayaklar ı  

gibi büyük yap ı ların projelendirilmesi ve stabilite hesaplar ının yap ı lmasında temelin ve 

kullanı lacak malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerinin saptanmas ı , etkiyen türlü yöndeki 

kuvvetler kar şı sında oluşacak deformasyonlann bilinmesi zorunludur. Laboratuvarda kayaçlar 

üzerinde yap ı lan deneylerden elde edilecek rakamlar her durum için güvenle kullan ı labilir 

nitelikte olmamaktad ır. Örneğ in bir kumta şı nın fiziksel özellikleri, bunun içindeki tanelerin 

büyüklüğüne, diziliş ine, bunlar ı  bağ layan çimentonun durumuna, çimentolanma ve doygunluk 

derecesine bağ lı  olarak birinden di ğ erine değ işmektedir. Ayn ı  durum derinlik taş ları  ve volkanik 

taş lar için de olağ andır. Kuvars miktar ı , kristallenme, kenetlenme, ayn şma vb gibi jeolojik 

olaylar, kayaçlar ın fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle mühendisler için 

önemli olan, kayaçların isimlerinden çok bunlar ın fiziksel, mekanik, teknolojik vb özellikleri ile 

bu özellilklerin yap ı lara etkisidir. 

Yeryüzünde bulunan kayaçlar yumu şak-gevşek ve sert-s ıkı  olmak üzere iki gruba 

ayr ı labilir. Yumuşak kayaçlar çimentosuz, sert olanlar da s ıkış tırı lmış , çimentolu yani kristalli 

olarak s ınıflandınlır. Yumu şak olan yani s ı kı laşmamış  kayaçlann özelliklerini zemin mekani ğ i, 

sert olanlann ı  da kaya mekani ğ i inceler. Yumu şak ve sert kayaçlar ın litoloji, yap ısal ve 

hidrojeoloji özelliklerini de mühendislik jeolojisi ara ş tırmaktad ır. 

Kayaçlann önemli mühendislik özellikleri şunlardı r; 

SÜREKSİZLİKLER 

Kayaçlann mühendislik özelliklerine etkiyen en önemli faktör jeoloji ve litoloji 

yap ıland ır. Jeoloji yap ı  verilerinden süreksizlikler mühendislik çal ış malarında önemli yer tutar. 
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Süreksizlikler faylar, çatlaklar, tabaka yüzeyleri, ş istozite ve foliasyon yüzleridir. Bunlar 

kayaçlar ı n farkl ı  yönlerinde farkl ı  özellikler yani anizotropi olu şturmaktad ırlar. Bu nedenle 

mühendislik çal ış malarında süreksizliklerin kesin olarak saptanmas ı, harita ve kesitte türlü 

diyagramlarla gösterilmeleri gerekir. 

Çatlaklar ın 	ölçülmeleri, s ınıfland ınlmalan, konumlar ı  ve aralar ındaki uzakl ık, 

devaml ı lıkları , açıklık ve geniş likleri, dolgu malzemeleri vb belirlenmelidir. Bo ş  olan yani 

herhangi bir madde ile doldurulmam ış  olan yarı k, çatlak ve mikroskobik çatlaklar geçirimliliğ e 

ve taşı ma gücüne etki yaparlar. Baraj tünellerinde, tünel kaz ı lannda yamaç ve kanal şevlerinde 

sızma ve borulanmaya neden olurlar. Ayr ıca süreksizlikler kil, jips vb maddelerle 

doldurulmuşsa daha da tehlikeli olabilirler. Bunlar, su ile kar şı laşmaları  halinde ş işerler. Hacim 

deformasyonlar ı  ve ş işme basıncı  oluşur yada fazla su etkisi ile y ıkanır giderler. Böylece 

zeminde istenmeyen bo ş luk basınc ı  ve ş işme basıncı  doğ ar. Bu tür zeminler üzerinde in şa 

edilecek yap ılarda çatlama, patlama, y ıkı lma ve farkl ı  oturmalar gözlenir. Süreksizliklerin 

geçirimli olması  yeraltı  suyunun hareketini kolaylaştıracağı ndan özellikle kireçtaşı , dolomit ve 

jipslerde büyük erime bo ş luldann ın, dolayısıyla da bol debili karstik kaynaklar ın oluşumunu 

sağ lar. Çatlaklar ın kil, kuvars, kalsit, türlü maden vb ile doldurulmu ş  olması , yer alt ında 

geçirimsiz bir perdenin olu şmasına ve dolayısıyla bu perdenin iki tarafinda farkl ı  hidrostatik 

bas ınçlı  bölgelerin olu şmasına neden olur. Süreksizliklerden aktif fay ku şaklar zeminin 

depremselliğ ini arttırır. Faylardan ç ıkan sıcak ve mineralli sular kayaç ve yap ı  malzemelerinin 

fizikokimyasal özelliklerini değ iştirir. Çatlaklar sahil şekillerine ve akarsu drenaj a ğı na 

doğ rudan etki eder. Süreksizlikler ta şocağı  iş letmeleri ve kaz ı  iş lerinde de kolayl ı k sağ lar. 

Faylar inşaat iş lerine büyük zarar verebildiklerinden üzerinde önemle durulmal ıdır. Esas tehlike 

ise inşaata baş lanmadan önce faylann görülmemi ş  ve anlaşı lmamış  olması , dolayı sıyla gerekli 

önlemlerin almmamas ıdır. Özellikle baraj yerlerinde şüpheli faylar, yarma, sondaj, kuyu ve 

galeri aç ı larak ayrıntı lı  olarak incelenmelidir. Türkiye gibi tektonik bak ımdan karmaşı k, fayl ı  ve 

kınklı  arazisi geni ş  olan ve önemli fay kuşaklarının bulunduğu bir ülkede in şaata baş lanmadan 

önce bölge ve dolay ının yap ısal özellikleri ayr ıntı lı  olarak saptanmal ıdır. Dünyan ın en önemli 

fay kuşaklanndan Kuzey Anadolu Fay ı , Doğu Anadolu Fay ı  ve Ege Bölgesi'nde grabenleri 

sınırlayan çekim faylan mühendislik yap ı larından önce çok iyi incelenmelidir. Faylann ve fay 

bölgelerinin saptanmas ında jeofizik yöntemler ve hava foto ğ raflarından yararlan ı l ı r. Öncelikle 

fayların gidiş i, hava fotoğ raflarından izlenmelidir. 
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Fay kuşağı nın geçirimli yada kille doldurularak geçirimsiz olmas ı  temele ters etki yapar. 

Geçirimli ku şakta yeraltı  suyu dolaşı mı  kolaylaşı r, kayac ın içsel sürtünmesini azalt ır. Ayr ıca 

zeminin taşı ma gücünü de azaltacağı ndan fazla yük alt ında erimeye ve bazan heyelana neden 

olur. Özellikle baraj gibi büyük yap ılann oturacağı  alan ın mühendislik özellikleri gözlem 

sondajlan ile incelenir. Bu sondaj velilerinin kendi aralar ında yatay ve düşey doğ rultuda 

korelasyonu yap ı lır. Sondaj ın katettiğ i formasyon içinde çatlakh, k ınkl ı , fayl ı , erimeli vb gibi 

süreksizlikler kuyu teleskoplan ile net olarak görülür. 

SÜREKSİZLİKLERİN MÜHENDİSLİK İŞ LERİNE ETKİ Sİ  

A) ÇATLAKLAR: Bunlar ın mühendislik iş lerine etkisi türlü yönlerde olur. Bunlardan: 

1- Taş  ocaklar ından büyük boyutlu tomruk ç ıkarı lmasına etkir. 

2- Kazılarda iş  verimi art ışı , kullan ı lacak patlay ı c ı  madde etkisi çatlak s ıklığı  ile ilgilidir. 

3- Çatlaklar kaz ılarda dik şeyh yamaçlarda kaymay ı  kolaylaş tı rı lır. Yeralt ı  suyu 

dolaşı mı  çatlaklarda mümkündür 

4- Çatlaklar kil, kalsit, silis,demir oksit vb gibi maddelerle dolmas ı  ile yeraltında 

geçirimsiz bir perde olu şur. 

5- Arazide örneğ in 4-5 m2  alan seçilerek tüm çatlak alanlar ı  ölçülür Toplam çatlak 

alan ının toplam alana bölünmesi çatlakl ık derecesini verir ( Ş ekil. 1). 

itlak alan ı  
Qtlald ı k derecesi = 

Toplam alan 

Ş ekil. 1- 
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B) FAYLAR: Faylar ve fay ku şaklarının yap ılara türlü etkileri vard ı r. 

1- Fay kuşağı  geçirimli veya bir madde ile dolarak geçirimsiz olmas ı  temele ters etki 

yapar. Geçirimli olması  yeralt ı  suyu akımın! kolaylaştırı r. İçsel sürtünme azal ır, yıkanma artar. 

Geçirimsiz olmas ı  yeraltında farkl ı  hidrolik bas ıncın doğmasına neden olur. 

2- Faylar boyunca derinlerden s ıcak ve mineralli sular ç ıkabilir. Bunlar da kayaçlann 

fiziksel özelliklerine etkir. Bu gibi yerlerde kaolinle şme, serpantinle şme vb gibi kayaçlarda 

bozuşmalar görülür (Hidrotermal bozu şma). 

3- Deprem bölgelerindeki aktif faylar mühendislik yap ılannda çok önemlidir. Jeolojik 

devirlerde faal olan ama günümüzde hatta tarih ça ğ lannda faal olmayan pasif faylann ne zaman 

hareket kazanaca ğı  bilinmez. Baraj ve tünel gibi mühendislik yap ı larının yer seçimi ve 

planlamaya geçilmeden orada bulunan tüm yap ısal özellikler ve faylar türlü yöntemlerle 

incelenmelidir. 

4- Tünel inşaatında fay kuşaklara baz ı  koşullarda basınçlı  sular bo şaltırlar. Kimi zaman 

bu gibi durumlarda tünel güzergah ının değ iş tirilmesine gidilir. 

KAYAÇLARIN MÜHENDİ SLİK AMAÇLARİ  İÇİN SINIFLANDIRILMASI 

S ınıflandırmanın amac ı ; mühendislik yap ı larının projelendirilmesinde, maliyet 

hesaplarının yapılmasında, projeye ekonomik ve emniyetli çözüm getirmesidir. Say ısal verilere 

dayamlarak yap ılan sınıflamalarda amaca yönelik s ını flandırmalar yap ılmaktad ır. Bu yap ı lırken 

aşağı daki hususlara dikkat edilmektedir. Bunlar: 

a) S ınıfland ırmanın anlamlı  olabilmesi için kaya özelliklerinin iyi seçilmesi ve 

tanımlanmas ı  gereklidir. 

b) S ınıflandırmada çoğunlukla sayısal veriler kullan ı lmal ı  ve s ınıfland ırmada kolayl ık 

sağ lamalıdı r. 

e) Sayısal veriler mümkün olduğunca küçük rakamlarla ifade edilmelidir. 

d) S ınıfland ırma, mühendislik problemlerinde herkes taraf ından kolayca 

uygulanabilmelidir. 

e) S ınıflandırmalarda kullan ılan terimler anlaml ı , ucuz ve çabuk tariflenebilmelidir. 

f) S ınıfland ırmada parametre olarak kullan ılacak kayaç özellikleri, s ınıfland ırma 

amacına uygun olarak seçilmeli ve gereksiz parametrelerden kaç ınılmal ıdı r. 

g) S ımfland ırmadaki s ı nır değ erleri mantıklı  ve geleneksel kullan ımlara uygun olmal ı dı r. 
h) Sınıflandırmalar, bilimsel ve pratik amaçlar ın her ikisi için de kullan ı lır olmalıdır. 
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KAYAÇ SINIFLANDIRMALARINDA KULLANILAN PARAMETRELER 

Kayaçlann seksene yak ın özellikleri be ş  ana gurupta toplanabilir. Bunlar: jeoloji 

özellikleri, fiziksel özellikler, mekanik özellikler, elastik özellikler ve teknolojik özelliklerdir. 

Bu özelliklere ait olan kimi alt özellikler seçilerek s ın ıflandırmalar ı  aç ı klanacakt ır. 

YAPISAL ÖZELL İKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA 

Kayaçlann s ınıflandırmas ında kullan ılan jeoloji özelliklerinden, yap ı sal özelliklere ait 

süreksizliklerden; 

a) Tabaka kalınlığı  

b) Çatlak ara uzakl ığı  

c) Çatlak aç ıklığı  

d) Çatlak pürüzlülüğü 

özellikleri sınıfland ı rma parametresi olarak kullan ı lmaktadı r. 

Çatlak Ara Uzakl ığı na Göre Yap ı lan Sm ı flama: 

Kayaçlar ın içerdiğ i çatlak takımları  ayrı  ayrı  ele al ındığı nda mühendislik aç ısından bu 

tür kayaçlann davranış ları , tabakal ı  kayaçlann davran ışı na benzetilmi ş  ve çatlak ara uzakl ıkları , 

tabaka kal ınlıklan gibi düşünülmüştür. Bu düşünceden hareketle pek çok ara ştırı cı  çatlak ara 

uzaklığı nı  sınıflandırma parametresi olarak kullanm ış  ve kayaçları  sınıflandırmış tır. Yap ılan 

sını flandırmalar, tabaka kal ınlığı na göre yap ılan s ımflandırmaya benzemektedir. Günümüzde 

yaygın olarak kullan ı lan sınıflandırmalardan iki tanesi aş ağı daki tabloda verilmi ştir (Tablo-1). 
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KAYAÇ 
TANIMI 

ÇATLAK ARA IIZAKLIGI (cm) 

Deere (1963) Ingiltere 

Çok seyrek çatlakl ı  
(kat ı ) >300 >200 

Seyrek çatlakl ı  
(masif) 300 -100 200 -60 

Orta Çatlakl ı  
(bloklu) 100 - 30 60 - 20 

S ık çatlakl ı  
(çatlakl ı ) 30 - 	5 20 - 	6 

Çok s ık çatlakl ı  
(kı rı lmış  ve ezilmi ş ) 

< 5 6 - 	2 

Fevkalade s ık çatlakl ı  < 2 

Tablo.1- Çatlak ara uzakl ığı na göre sınıflandırmalar. 

Çatlak Açı ldığı na Göre Yap ılan S ın ıflama: 

Kayaçlann içerdi ğ i çatlaklarda, ayn ı  çatlağı n iki duyan arasındaki dik aç ıklığ a çatlak 

açıklığı  denir( Ş ek.2). Çatlak aç ıklıkları  dolgusuz, dolgulu yada yar ı  dolgulu olabilir. Dolgu 

maddesi kalsit, kuvars, kil, demiroksit vb olabilir. 

Çatlak dolgu türü ile birlikte dolgu kal ınlıklan, kayaçlann davran ış lar ı  üzerinde etkili 

olmaktadır. Özellikle mühendislik problemlerinde maliyet, emniyet ve in şaat süresi üzerinde 

önemli rol oynar. Bu nedenle mühendisler, kayaçlann içerdi ğ i çatlak ve çatlak aç ı kl ıkların ı  

bilmek isterler. Bu istek kayaçlann çatlak aç ıklıklanna göre s ınıflandınlmasını  gerektirmiştir. 

Araştırmacılar, çatlak aç ıklığı na göre kayaçlan a şağı daki tabloda olduğu gibi 

sınıfland ırmış lardır (Tablo-2). 

KAYAÇ TANIMI ÇATLAK AÇIKLIGI (mm) 

Çatlaks ı z kayaç 0 

Çok ince çatlakli kayaç 0-0,1 

İ nce çatlakl ı  kayaç 0,1-1 

Orta çatlakl ı  kayaç 1 - 5 

Açik çatlakl ı  kayaç > 	5 

Tablo.2- Çatlak aç ıklığı na göre kayaçlann s ınıflandınlması . 

Ş eki1.2- Çatlak ara uzakl ığı . 
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Ayrış maya Göre Kayaelarm S ı n ıfland ırılmas ı : 

Kayaçlann türlü etkenlerle orijinal hallerinin bozulmas ına ayrış ma denir. Aynşma 

sonucunda kayaçlann fiziksel, mekanik, elastik ve petrografik özellikleri de ğ iş ir. 

S ı nıfland ırmada kayaçlann elastik dalga h ızını  iletmesi, su emme derecesi, çatlak aç ıkl ıklar ı , 

doku, yap ı , renk değ iş iklikleri vb gibi özelliklerinden yararlan ı lmış tır. Kayaçlann bu gibi 

özellikleri laboratuvar deneyleri ile veya arazide saptanmaya çal ışı lmaktad ı r. 

İ liev (1966), siyenit monzonitler üzerinde yapt ığı  araş tırmalarda ayr ış ma derecesini 

saptamak için sismik (plastik) dalgalar ın yayılma h ızından yararlanm ış  ve ayn şma derecesini 

veren a şağı daki bağı ntıyı  önermiştir. 

K: Aynşma derecesi 

Vo: Aynşmamış  siyenit monzonitlerde boyuna dalga h ızı  (m/s) 

Vw: Ayrış mış  siyenit monzonitlerde boyuna dalga h ızı  (m/s) 

K = Vo-Vw 

Vo 

Buna göre kayaçlar a şağı daki tabloda görüldüğü gibi s ınıfland ırı lmış t ı r (Tablo-3). 

AYRI ŞMA DERECESI 
K.. 

BOYUNA DALGA 
BIZI M/SN KAYAÇ SINIFI 

O > 5000 Ayr ış mamış  

0 	-0,2 5000-4000 Az ayrış mış  

0,2-0,4 4000-3000 Orta ayr ış mış  

0,4-0,6 3000-2000 Fazla ayr ış mış  

0,6-1,0 <2000 Çok fazla ayr ış mış  

Tablo.3- Aynşma derecesi ve elastik dalga h ızına göre kayaçlann s ınıfland ınlması  
( Iliev, 1966 ) . 

011ier (1969), granitler üzerinde yapt ığı  mikro çatlak geni ş liğ ine göre aş ağı daki tabloda 

görülen s ın ıflamay ı  önermiştir (Tablo-4). 
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M İ KROF İ SSUR GENI Ş LIĞ I 
Mİ KRON KAYA SINIFI 

< 10 Az ayr ış m ış  

10- 	45 Orta ayr ış m ış  

45-1000 Ayr ış mış  

>1000 Çok ayr ış m ış  

Tablo.4- Kayaçlann mikrofissür geni ş liğ ine göre sm ıflandınlması  (011ier, 1969). 

Karot Yüzdesi ve Kaya Kalitesine Göre Kayaçlann 

Temel araştırmalarında sondajlarla kayaçlardan al ınan tüm karot uzunluklar ı  ölçülerek 

alınan karot ile aç ılan sondaj deliğ i arasındaki ilişki karot yüzdesi deyimi ile ifade edilir. Çok 

kırıldı , ezilmiş , parçalanm ış  zeminlerden al ınan karotlann yüzdesi dü şer. Karot yüzdesi, 

karotiyer ile al ınan karot uzunluğunun, karotun al ındığı  sondaj derinliğ ine oran ı dır. Karotlann 

yorumu nitelikseldir. Sa ğ lam, iyi, çok çatlak'', ezilmi ş , parçalanmış  vb gibi. Baz ı  araş tırı cı lar 

karot yüzdesini hesaplamak için tam çapl ı  karotlar ın uzunluklannın toplam ından 

yararlanm ış lardır. Buna göre de Tam Çapl ı  Karot yüzdesi; 

Tam çapl ı  karot  boyu toplam ı  
Tam çapl ı  karot yüzdesi = 	 x 100 

Sondaj ı n derinliğ i 

Bazı  araş tıncılar da karot yüzdesi yerine veya onunla beraber kaya kalite özelli ğ i (RQD) 

deyimini ortaya koymu ş lard ır. Buna göre; 

Sondajda elde edilen 10 cm den uzun karotlann toplam ı  
RQD = 	 x 100 

Sondaj derinliği 

RQD yüzdesini etkileyen pek çok faktör vard ır. Bunlardan baş licalan; 

a) Kayaçlann bo ş luklu, erimeli vb gibi litoloji özellikleri 

b) Kayaçlann ayr ış ma derecesi 

c) Sondaj doğ rultusu ile süreksizliklerin do ğ rultu ve eğ imleri aras ındaki ilişki 

d) Sondaj makinas ı  kapasitesi, karotiyer tipi, çap ı , sondaj ın derinliğ i, sondör ve teknik 

eleman ın bu konudaki bilgi ve becerisidir. 

RQD tayini için 3 ve 6 m'lik sondajlar yap ılır ve bulunan RQD değ erleri yorumlan ı r 

(Tablo-5). 
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KAYA TANIMI RQD % 

Çok iyi kaliteli 100-90 

Iyi kaliteli 90-75 

Orta kaliteli 75-50 

Fena kaliteli 50-25 

Çok fena kaliteli 25 

Tablo.5- Kayaçlann kaya kalitesine göre s ınıfland ınlması . 

YERALTI SULARININ DRENAJI 

Yeralt ı  sulan mühendislik i ş lerinde türlü yollarla etkin Çok su içeren kayaçlarda tünel 

açmak zor ve tehlikelidir. Suyun tünellerde saniyede 25 m 3  'e ula ştığı  bilinmektedir. Bu 

miktarla tünele hücum eden su normal ko şullarda bile çok büyük sorunlar yaratabilmektedir. 

Kayaçlann su kapsam ının incelenmesinde gözeneklilik ve geçirimlilik önemli özelliklerdir. 

Etkili gözenekliliğ in yüksek olu şu yeraltında depolanan suyun büyük k ısmının pompajla 

alınabileceğ ini belirler. Yeralt ı  suları  inşaat i ş lerinde kaz ı ları  zorlaş tırır ve temel tipi seçimine 

etki yapar. Temelde kullan ılacak malzemeyi kimyasal olarak bozabilir. Bu nedenle temel 

kazılannda yeralt ı  su seviyesinin aşağı da olmas ı  istenir. Yeralt ındaki fazla sulann türlü 

yöntemlerle derlenip, al ınıp atılmasına drenaj denir. Yeralt ında suyun fazla olmas ı  halinde su 

tablası  yüzeye yaklaşı r. Hatta bazan yüzeye ç ıkarak batakl ık ve göl olu şturur. Bu gibi yerlerde 

kaz ı  yapmak zordur. S ı cak sular yeralt ı  kaz ılannda çok daha büyük sorunlar yaratabilirler. 

Bunlar, s ıcaklığı n neden olduğu sorunlar ile içerdiğ i birtak ım maddelerden kaynaklanmaktad ı r. 

Genellikle türlü gazlan içeren s ı cak sularda en çok rastlanan bo ğucu özellikteki CO2  gaz ı dı r. 

S ı cak ve mineralli sulann fizikokimyasal özellikleri genellikle temas etti ğ i kayaçlann daha 

çabuk bozu şmasına neden olur. 
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DRENAJ TİPLERİ  

Türlü amaçlar için drenaj yap ı lır. Bunlar özetle: 

1) TEMEL DRENAJI: Su tablasını n yüksek olduğu yerlerde temel drenaj ı  için temelin 

ineceğ i seviyeden daha aş ağı da bir çukur yap ı l ır. Burada toplanan yeralt ı  suyu pompa ile d ış arı  

atı lır. Suyun bol olmas ı  halinde çakma borulu kuyu ve sondajlarla seviye dü şürülür ( Ş ek.3). 

2) ŞEV DRENAJI: Bir şeyin drenaj sorunu özellikle şu üç uygulama yöntemlerinden 

birisi ile çözümlenir. 

a) Drenaj A ğı  Yapmak: Ş eyin taban ından itibaren birbirine paralel silindirik drenaj 

ağ ları  yap ı lır. Bu, ekonomik bir yöntem olup s ık uygulan ır. özellikle yüksekli ğ i 10-12 m olan 

ş evlerde kullan ı lır ( Ş ek.4a). 

pompa 

Ş ekil.3- Temel drenaj ı . 

Ş ekil.4- Ş ev drenaj ı  tipleri. 
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b) Galeri Yapmak: Ş ev yüzeyine paralel olarak yap ı lan bir galeriye, dolaydaki yeralt ı  

suları  doğ al olarak yönelir. Bu yöntem biraz pahal ı  olmas ı  yan ında daha etkilidir. 100 m 

yüksekliğ i olan şevlerde uygulan ır (Ş ek.4b). 

Bir alanda su seviyesinin dü şürülmesinde birden çok pompaj yap ılan kuyu varsa, 

herhangibir noktadaki nihai dü şüm, her pompaj kuyusunun ayr ı  ayrı  o noktada olu şturacağı  

düşümlerin toplamına eş it olacakt ır. 

c) Pompaj Kuyusu Yap ım ı : Ş eyin tüm yüksekliğ i boyunca yap ılan kuyularda devaml ı  

su çekilerek su tablas! dü şürülür. Böylece şeyin yeraltı  suyundan etkilenmesi önlenir. Daha 

önceki yöntemlerle çözümlenemeyen sorunlar, bu yöntemle çözümlenir. Burada özellikle şeyin 

taban ı , çevre arazinin rak ımından aşağı dadır. Bu durumda şevdeki yeraltı  suyu yerçekimine 

bağ lı  olarak ve pompaj kuyulan ile d ış anya at ı lıp, problem çözümlenir. Bu ko şullara genellikle 

açık maden iş letmelerinde çok s ık rastlan ı r. Kapal ı  iş letmelerde veya tünel güzergah ında su 

                   

S T' — 
\ 
COVideRJJ KUSAK 

               

    

Ar+Jk iş letme 

\ 

    

        

        

Prill:iri.kirn4  le olurnuf 
din<-2mlic SeVye 

          

                  

                  

                     

                     

                     

                     

Ş ekil.5- Kuyularda pompajla drenaj. 
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tablas ı  veya piyezometrik yüzey dü şürülerek i ş letmeye ve çal ış maya devam edilir ( Ş ek.5). Ayn ı  

yöntem büyük bina temeli, galeri vb gibi mühendislik yap ı larının inş asında da kullan ı l ır. Pompaj 

kuyusu veya etki alan ı  yançap ı  içindeki herhangi bir noktada olu şacak düşüm şu formülle 

hesaplan ı r: 

0,183 . Q 
lo 

 2,25 . T . t 
g 	 A = 	 

T 	r2 . S 

Burada; 

D = Düşüm - m 

Q = Pompaj debisi - m3/s 

T = Transmisivite - m 2/s 

S = Depolama katsay ı sı  - % 

t = Pompaj süresi - s 

r = Pompaj kuyusunun dü şümün ölçüleceğ i gözlem kuyusuna uzaklığı  - m 

3) ZİRAAT ALANLARİNDA DRENAJ: Ekim yapı lacak arazideki fazla suyun ve 

zararl ı  tuzlann alınması dır. Böylece arazinin zamanla çorakla şması  önlenir. Tarım alanlar ında 

drenaj planlan ırken alttaki topra ğı n ve zirai sulamada kullan ılan suyun fiziksel ve kimyasal 

özellikleri önceden belirlenmelidir. Çünkü iyi kaliteli bir toprak tuzlu, alkalili veya fena kaliteli 

sularla sulanırsa çorakla şı r, ekilemez hale gelir. Ziraat alanlar ında kullanılacak suyun kalitesine 

bağ lı  olarak kanal, kuyu, büz veya kan şı mlanndan oluşan drenaj yap ı lır. Bundan ba şka yeralt ı  

suyunun drenaj ı  karayollar ındaki heyelenlarda, hava meydanlar ı ndaki bazı  istinat duvarlar ında 

önemlidir. Bunlarda da drenaj çe şitli tiplerde yap ı lır. Drenaj sondaj ve borulannda sondaj ı n 

çap ı , cinsi, donan ımı , yeraltı  suyunun miktan ve yeralt ı  suyunun mevsimlik değ iş imlerine bağ lı  

olarak yap ı lır. Drenaj amac ıyla yap ı lan sondaj ağı nda kuyu çap ı  genellikle 5-10 cm, aralar ındaki 

mesafe ise 2-10 m dir. Bütün drenajlarda ç ıkışı n çok iyi, kolay bozulmayacak ve kapanmayacak 

biçimde yap ılması  gerekir. Drenajlarda ç ıkış  ağ zı  serbest ak ımı  engellemeyecek şekilde 

düzenlenmelidir. 
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HEYELAN JEOLOJİSİ  VE KİTLE HAREKETLERİ  

Bunlar yeryüzünün üstünde yap ı lan tesislerin şeklini, görünü şünü ve yap ı sını  değ iş tiren 

doğ al olaylard ır. Çevreye ve insanlara büyük zararlar verirler. Kitle hareketi, yeryüzünde az 

yada çok eğ imli yüzeylerde görülen her türlü yerde ğ iş tirme hareketine verilen genel bir isimdir. 

Mühendislik jeolojisinde hareketin türü, şekli, hızı , yeri ve hareket eden malzemenin cinsi vb 

gibi parametlere ba ğ lı  olarak akma, kayma, dü şme, heyelan, çökme vb gibi isim al ırlar. 

KİTLE HAREKETLERİNİN EKONOMİK ÖNEMİ  

Kitle hareketlerinin zarar verebilece ğ i alanlar ş öyle sıralanabilir: 

1- Tek yada toplu yerle ş im alanları  

2- Ziraat ve orman alanlar ı  

3- Maden ve ta şocağı  iş letmeleri 

4- Ulaşı m yapı larının bulunduğu alanlar 

5- Değ iş ik amaçlı  tünel açma alanlar ı  

6- Su, kanalizasyon, gaz şebekesi, telefon ve elektrik enerjisi iletim hatlar ı  

7- S ığ  deniz yap ı  alanlan(liman, dalgak ıran vb) 

8- Hidroteknik çal ış ma alanlan(baraj, tünel, gölet vb) 

9- Değ işik amaçl ı  rezervuar alanlar ı  

Bu gibi yerlerde meydana gelebilecek kitle hareketleri büyük maddi ve manevi zarara, 

can ve mal kayb ına neden olurlar. Ormanl ık alan yarars ız, ziraat alan ı  ekilemez ve yap ılar da 

kullan ı lamaz hale gelir. 

KİTLELERİN DENGES İNE ETKİ  EDEN FAKTÖRLER 

Yeryüzünün ve üzerindeki yap ı ların şeklini, konumunu değ iştiren kitle hareketlerinin 

ana nedeni yerçekimidir. Kitle hareketleri incelendi ğ inde hareketi çabukla ş tıran ve kolaylaş tıran 

birtak ım doğal ve yapay nedenlerin olduğu görülür. Kitlelerin dengesinde etkili olan faktörlerin 

bir kısm ı  kitleye ait özelliklerden, bir k ı smı  da kitleye müdahaleden kaynaklanmaktad ır. Her 

iki durumda kitlede gerilme art ış ları  yada direnç azalmalan olmaktad ır. Kitlelerin dengesine 

etki eden doğ al ve yapay nedenler şöyle özetlenebilir. Doğ al nedenler; jeolojik özellikler, iklim 
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koş 'ullan, bitki örtüsü, kayaçlar ın ayn şma derecesi ve titre ş imlerdir. Yapay nedenler ise yamaç 

eğ iminin değ işmesi, yamaçlar ı n aşı rı  yüklenmesi ve titre şimlerdir. Bu faktörlerin kitle hareketini 

hangi yönde etkilediğ i aşağı da açıklanmış tır (Tablo-6). 

Herhangi bir kitleye müdahale doğal ve yapay nedenlerden olu şmaktad ır. Doğ al 

nedenlerden en önemlisi; 

a) Jeoloji Özellikleri 

Tablo 6- Kitle hareketlerine neden olan faktörler. 

Bu özelliklerden litoloji ve süreksizliklerin varlığı  bilhassa önemlidir. 

Litolojinin etkisi: Kayacın sıluşma derecesi, litolojisi, killi malzemenin su alarak 

ş işmesi ile hareket etmesi kolayla şı r. Bunun yan ında sıkılaşmış  kumtaşı , kireçta şı  gibi 

kayaçlarda kitle hareketinin etkisi daha azd ır. Çimentonun cinsi ve çimentolanma derecesi 

kitlenin derecesi üzerinde etkilidir. Poroziteye ba ğ lı  olarak olu şacak bo ş luk suyu bas ıncı  bir 

takım gerilmelere ve dengenin bozulmas ına neden olur. Tanelerin biçimi kayaçlar ın mekanik 

özellikleri üzerinde etkilidir. Tanelerin kö şeli olması  içsel sürtünme aç ısını , sıkış abilirlik ve 

boş luk oramm art ınr. Buna kar şı lık bas ınç direncini azalt ır. Kireçta şı , dolomit, jips vb 

kayaçlar ın erimesi ile yeralt ında büyük erime kanallan ve büyük mağaralar boyutunda 
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boş lukları n oluşmas ı  da üstteki yükü ta şı yamamas ı  sonucu çökme, kayma, oturma gibi de ğ iş ik 

tipte kitle hareketlerini olu ş turur. 

Süreksizliklerin etkisi: Bunlar hem do ğ rudan hem de dolayl ı  olarak etkilidir. Çatlakl ı  

yapı , tabaka eğ imlerinin çok fazla olmas ı  vb gibi hususlar kayaçlar ın dengesine olumsuz yönde 

etkir. Çatlakl ı  yap ıya suyun dolmas ı ; sonra donmas ı  ve erimesi zeminin dengesi üzerinde etkili 

olur. Su ayn ı  zamanda çatlak dolgu maddesinin özelliklerini de de ğ iş tirir. 

b) İldim Koş ulları  

Burada yağış  ve s ı cakl ık en önemli etkenlerdir. Yer içine süzülen sular süreksizlikleri 

dolduran ince malzemeyi yıkayarak ve kimyasal a şı nd ırma ile eriterek kitle hareketine neden 

olur. Yeralt ı  suyunun zaman içinde alçal ıp yükselmesi kil, silt vb gibi ince tanelerin hareketine 

ve zeminin su alarak ak ı cı  hale gelmesine neden olur. Yine çatlaklar ın su ile dolması , boş luk 

suyu bas ınc ının meydana gelmesine, kohezyon ve içsel sürtünme direncinin dü şmesine neden 

olur. Çatlaklarda suyun donmas ı , çatlaklar ın daha geniş lemesi ve yeni çatlak kazanmas ına 

neden olur. S ıcaklık değ iş imi ayrıca kayaçlarda genle şme, büzülme şeklinde görülür. Bunun 

uzun süreli tekrar ı  kayac ı  parçalar. 

e) Bitki Örtüsü 

Bitki kökleri, derine giden cinsten olanlar yamac ın duraylı lığı nı  sağ lar şekilde etki 

yapar. Örneğ in heyelanlar ı  önlemek için kökü derinlere giden, gövdesi fazla büyümeyen bitkiler 

önerilir. Kökün derinlere gitmesi, gözenek ve çatlaklardaki suyu al ır. Kohezyon azal ır ve 

böylece harekete engel olunur. A ğ açların gövdesi çok fazla büyürse yamaca ek yük getirir. 

Bundan dolay ı  da kayma gerçekle ş ir. 

d) Kayaçları n Ayrış mas ı  

Çatlakl ı  yap ı  bozuşman ın oluşmasında ilk etkidir. Bozu şma ürünü her zaman killidir. Kil 

ise kitle hareketlerinde istenmeyen bir malzemedir. 
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e) Yapay Titre ş imler 

'Kısa süreli titre ş imler kitlelerde geçici gerilmeler olu şturur. Bu da yamaçlann dengesini 

bozabilir. 

Kitle hareketlerinde zeminin jeoloji ve yap ısal özellikleri, yeralt ı  ve yerüstü su seviyeleri 

ayrıntı lı  olarak incelenir. Gözlemlerden elde edilen veriler gerekirse sondajlarla do ğ rulan ır. Bu 

çalış malann ışığı nda kayma mekanizmas ı  ve zemini sağ lamlaştırma yollan öğ rendin 

KİTLE HAREKETLERININ SINIF'LANDIRILMASI 

Sharpe (1938) tarafindan yap ı lan sınıfland ırmada rol oynayan etkenlerden en önemlileri 

şunlard ır: 

a) Hareketin tipi, miktan ve h ızı  

b) Harekete neden olan faktör 

c) Hareket eden malzemenin cinsi, dizili ş i, yaşı  

d) Su miktarı  

e) Hareket edenle alttaki kütlelerin aras ındaki bağı ntı  

1) Kohezyon ve içsel sürtünme karakteristikleridir. 

S ınıflandırma iki büyük gruba ayrı lı r: 

A) Serbest Yüzeyli Kitle Hareketleri 

1-Akmalar 

a) Krip (yavaş  akma) 

b) Hızlı  akma 

c) Soliflüksiyon (toprak akmas ı) 

2- Kaymalar 

a) Heyelanlar 

b) Kaya kaymas ı  

c) Kaya dü şmesi 

B) Serbest Yüzeysiz Kitle Hareketleri 
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Akma ve kayma aras ındaki fark: Alman ın her türünde hareket bütün kitleye da ğı lmış , 

sürekli ve h ızlı  olup, akma düzlemi bulunmaz. Heyelanlarda (kaymalarda) ise hareket kayma 

düzlemi boyuncad ır. Değ işme sürekli değ ildir. Doğ ada akma ve kayma beraberdir ve ikisi 

aras ında kesin bir sınır yoktur ( Ş ek.6). 
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Ş eki1.6- Akma. 	 Ş eki1.7- Kayma. 

A-1) AKMALAR 

Taş , toprak ve bunlar ın karışı m ı  gibi yüzeysel örtü içerdiğ i su miktarına göre bazan çok 

yavaş , imzan da bir s ıvı  gibi hızlı  akarak yer değ iştirir Hızlı  akma, akan malzemenin cinsine 

göre çamur akmas ı  veya toprak akmas ı  olarak adland ırı lı r. 

a) Krip: Yamaçların yüzeysel kısmının yerçekimi etkisiyle sürekli fakat çok yava ş  

olarak eğ im aşağı ya doğ ru hareket etmesine krip denir. Krip'e yava ş  akma da denilebilir. Kripin 

hareket h ızı  yılda birkaç cm yi geçmez. Bu hareket devaml ı  gözlem veya aletsel ölçülerle 

anlaşı lır. Her türlü malzemede krip hareketi gözlenebilir. Hareketin mekanizmas ı, taneciklerin 

su alarak ş iş ip yamaç eğ imine dik olarak yukar ı  hareket etmesi, kuruyunca da hacimlerinin 

küçülmesi ile dü ş ey olarak aşag ıya inmesi, dolayısıyla Dl kadar yol almas ıyla aç ıklanabilir 

Su ile doygun topraklarda hareket daha h ızhd ır. Krip miktar ı , iklim koşulları  ile beraber 

yamac ın eğ imine, toprak tipine, malzemeye, malzemenin ayr ış ma derecesine vb ne ba ğ lı dı r. 

Krip hareketi gevş ek, çürük, fazla ayr ış mış  ve yuvarlak parçal ı , ayr ık malzemeli arazide çok 

fazlad ı r. 
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Kripin esas nedeni yerçekimidir. Fakat yeralt ı  suyunun varl ığı , ıslan ıp-kuruma donma-

erime, bitki köklerinin büyümesi ve toprağı  oyucu kimi hayvanlann faaliyetleri bu tip 

hareketleri h ı zlandınr. Ş iddetli yağış  sonrası  zerninin doygu ıı  hale gelmesi hareket miktar ını  çok 

artırır. Kripin karakteristik belirtileri, e ğ ilmiş  ağaç gövdeleri, bükülmü ş  çit sırıklan, telgraf 

direklerinin şakülden sapmas ı, dış a eğ imli yerli kaya uçları= kırı lıp aşağı  doğ ru bükülmesi ve 

sonra yamaç boyu dökülmesidir ( Ş ek.8). 
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ş ekiI.8- Krip hareketinin karakteristik belirtileri. 

Krip akan malzemenin cinsine göre toprak kripi, moloz kripi vb olarak adland ı nl ı r. 

Kaya kripi akmadan çok kaymad ır. Ancak hareketin çok yava ş  olması  halinde kaya kripi ad ı  

Krip önceden belirlenip önlem al inmazsa, bu gibi yamaçlardaki yap ı lar zarar görür. Krip 

hareketini önlemek için en uygun çare yeralt ı  ve yerüstü sular ı nın drenaj ıd ı r. Gerekirse istinat 

duvarları  da yapı lır. 

b) H ızl ı  Akma: Toprak veya kültelerde suyun artmas ı , devaml ı  darbe, titre ş im veya 

boş luk basınc ı nın çoğ alması  zeminin hareket h ızını  art ırır ve birikmi ş  olan malzeme büyük bir 

h ı zla sürüklenir, adeta akar. Bunda su miktar ı  kitlenin iç direnci yani kohezyonu için gerekli 

olan sudan fazlad ır ve bazen likit limiti aşmış  durumdad ır. 
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c) Solifiüksiyon: Toprak akmas ı  anlamandad ır. Donma ve erime sonucu meydana gelir. 

Donmadan sonra eriyen killi siltli kayaçta su ı çeriğ i ;:5;ı n derecede art ınca birkaç derecelik çok 

az eğ imde dahi h ı zlı  akma olur. Hareket yerseldir. Ço ğunlukla su içeri ğ i aşı rı  derecede artan bu 

killi ve siltli malzem.e tabandaki donmu ş  zemin üzerinde akar. 

A-2) KAYMALAR 

o) HEYELANLAR 

Zeminin çoğunlukla ka şı k şekilli bir yüzey üzerinde aşağı ya ve d ş arı ya doğru bissedihr 

bir şekilde hareket etmesine. heyelan denir. Hareketim hz ı , yamaç eğ imi .ve su miktar ı  ile 

orantı lı dır. Kayma, çimentolu ve çimentosuz ka,ya,;.,:larda derinlere kadar inebilir. Genellikle 

birbirine paralel birçok kayma düzlemi, kayma kamas ı  'bWuriws. .H.eyelai genel olarak şu üç 

bölümden oluşur; kayma bölgesi, Ohne bölgesi ve kabarma bolgesidir ( Ş ek.9). 

Her bölgenin karaktenistik k ısımlan ve isimlendinneler şöyledir: 

1- ı hre çatlak ve yar ıldan: Bunlar düşey doğ rultuda geli şmiş tir. Taç kısm ına yakın 

derinlere iner. 

2- Taç: Heyelan ı n baş langıç kı sm ıdı r. 

3- Esas ayna: Hareket eden ilk aynad ır ve genellikle dü şeydir. 

4- Tepe: Kayan malzemenin en yüksek k ı sm ı dı r. 

5- İkinci! arra 

6- Kayma karnalan 

7- Kayma yüzeyi 

8- Heyelan gölü: Heyelan ın özellikle çökme bölgesinde toplanan sulann meydana 

getirdiğ i gol. 

9- Heyelan ucu 

10- Topuk: Altta hareket etmeyen k ı s ı m. Bazan topuk, ayağı n alt ı nda kalabilir. 

11- Ayak: Topuğu örter. Heyelan ın ön kısmıdtr. 

1.2- Enine çatlaklar. 

13 - Kaynak: Su kaynaklan 
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Ş eki1.9- Bir heyelan alan ının kesiti. 

En üstte heyelan başlangıcı, karakteristik gerilme çatlak ve yanklan görülür. Bu 

çatlaklar ın şekil ve derinliğ inden kayma yüzeyinin şekli ve gidiş i saptanmaya çal ışı lır. Esas ayna 

çoğunlukla düşeydir ve yanlara doğ ru daral ır. Kohezyonlu zeminlerde hilal şeklinde geliş ir. 

Esas aynanın önünde ikindi aynalar ve kayma kamalan olu şur. Geriye dönük heyelanlarda, 

aynalann önünde su birikir ve heyelan gölleri olu şur. Bu göllerden kayma yüzeyi boyunca 

sızan sular topuk k ısma ulaşı r. Topuk kısm ın su içinde kalmas ı  almayı  kolaylaştınr ve 

heyelanın hızını  artınr. Heyelan aynalan hareket do ğ rultusunda eğ imli ise progressive 

(ilerleyici) heyelan; aynalar, kayma yönünün tersine bak ıyorsa redrogressive (gerileyici) heyelan 

denir (Sek.10). 
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PragrESS ı  ve 	
<Zedreg re ss■ve. 

Ş eki1.10- İ lerleyici ve gerileyici heyelan. 

ŞEVLERDE HEYELAN 

Heyelan, doğ ada kayaçlann serbest olan e ğ ik yüzlerinde yani yamaçlarda olu ştuğu gibi 

yapay olarak, kaz ılarak veya doldurularak olu şturulan eğ ik yüzlerde yani şevlerde de meydana 

gelebilir. 

Zemin şevlerinde üç tip heyelan görülür: 

1) Ş ey heyelan ı : Kayma, eğ ik şey yüzeyindedir. Kayan k ısım şeyin bir parças ıdır 

(Ş ek.11). 

2) Topuk heyelan ı : Kayan kı sım şeyin tamam ı dır. Çok sık rastlanan bir heyelan 

türüdür ( Ş ek.11). 

3) Taban heyelan ı : Kayma yüzeyi, tabanda bulunan sa ğ lam zemine teğ et olarak 

gelişen heyeland ı r. Ş ev heyelanlar ında, homojen zeminlerde kayma yüzeyi daireseldir ( Ş ek.11). 

D = DH-H H = Ş ey yüksekliğ i DH = Kayma yüzeyi derinli ğ i f3 = Ş ev açısı  

	

D = Kayma yüzeyinin topuktan derinliğ i 	r = Kayma dairesinin yançap ı  

A 
	

B 

Ş eki1.11- Ş evlerde görülen heyelan türleri. A- Ş ev heyelanı , B- Topuk heyelan ı , 
C- Taban heyelan ı , a- Sağ lam zemin (Erguvanl ı, 1982 ). 



veı  
(Kayan bloğu? cqulı:§1) 

Ş eki1.12- Ş evlerde heyelan ın incelenmesi. 
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HEYELANLARDA ŞEVLERN STABİLİTESİ  

Heyelanlarda şey yüksekliğ i (H) ile şeyin eğ im açısı  (b) aras ında belirli bir bağı ntı  

vard ır. Ş ev stabilitesinde her ikisi için kritik de ğ erler ara ştırı lır. Hesaplamalar için kayan 

malzemenin kimi özelliklerinin de bilinmesi gerekir. Bunlar; kayma direnci aç ı sı  ( içsel 

sürtünme aç ısı  - ), kohezyon (C), birim hacim ağı rlığı  (y) ve geometrik konum olarak sa ğ lam 

tabakan ın şey taban ına olan derinliğ idir. Laboratuvar ve heyelan alan ındaki çalış malar ile bu 

değ erler saptan ır. Sonra kritik şey yüksekliğ i (Hcr) Taylor denkleminden bulunur: 

C  

Hcr = 
Sn . y 

Hcr = Kritik şey yüksekliğ i (m) 

C = Kohezyon (N/m 2) 

y = Birim hacim ağı rlığı  (N/m3) 

Sn = Stabilite say ısı  (yamaç eğ im derecesine ba ğ lı  olarak abaktan bulunur) 

Stabilite sayısı , içsel sürtünme aç ı sının bir fonksiyonu olup, basit ve uniform şeyler için 

grafilderden hesaplan ır (Ş ek.12). Hesaplamalarda, zemin homojen kabul edildi ğ inden yan ı ltıcı  

sonuçlar bulunur. Zeminin yap ı , doku, kimyasal bile ş im, yeralt ı  su seviyesi, kil ve kum 

mercekleri göz önüne al ınırsa; bunlar için denkleme ayr ı  katsay ılar konulmad ığı , dolayı sıyla 

problemlerin kesin bir çözüm şeklinin mevcut olmadığı  anlaşı lmış tır. Ş eylerin stabilitesini tahlil 

için çoğunlukla A.W. BISHOP'un geli ş tirilmi ş  dilim yöntemi kullanı lır. Tüm veriler, değ işken 

parametreleri kapsayan bilgisayar programlar ı  ile hesaplama yoluna gidilir. Bu, yamaçlann 

stabilitesini tayin için dilimlere bölme yöntemidir. Kohezyonlu zeminlerde heyelanlann 

incelenmesi, kayma dairesini dilimlere bölme yöntemiyle yap ı lır. 
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Oluşması  muhtemel şey ve taban dairesi, yançap ın onda bir parçalanna yani b=r/10 veya lm.lik 

parçalara bölünür. Sonra her parçay ı , kald ıracak ve yerinde tutacak kuvvetler ara ştınlır 

(Sek.13). 

Ş eki1.13- Taylor grafiğ i. 

Kayan blokun a ğı rlığı  W , T ve N bile ş enlerine ayr ı lı r. D ile gösterilen teğ et noktas ından 

çıkı lan dikeyin sağı ndaki dilimlerin kaydırıcı  etkisi, solundakilerin ise kar şı  koyucu etkisi vard ır. 

Kayma dairesi genel olarak daire yay ı  kabul edilir ve uygulamalarda kayma dairesi veya kayma 

dairesinin çizim şekilleri araş tınlır. 

Altında yumuş ak bir tabaka olmad ıkça kritik kayma dairesi, yamac ın A ile gösterilen 

topuğundan geçer. Sağ lam temele D noktas ında teğ et olan kayma dairesi şekilde olduğu gibi 

ADB olsun. 

AB yay parças ının merkezi, homojen arazilerde D ile gösterilen te ğ et noktas ından 

çizilen dikme üzerinde bulunur. Bu da O noktas ıdır. Burada dönmenin O merkezi etrafinda 

olduğu düşünülmelidir. OD dikmesinin sa ğı ndaki kuvvetlerin kayd ıncı  etkisi, solundakilerin de 

tutucu etkisi vard ı r. Ş eylerin güvenlik katsay ısını  Gs ile gösterirsek; 
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Tutucu kuvvetler _ 	• 1 1  Gs — 	 şeklinde ifade edilir. 
Kayd ı nc ı  kuvvetler 	W2 - 1 2 

Bulunan sonuç yorumlanmal ıd ı r. 

Güvenlik katsay ısı  ; Gs<1 	Güvenilmez 

Gs = 1-1,2 	Güven şüphelidir 

Gs = 1,3-1,4 	Yarma ve dolmalar için güvenilir 

Gs > 1,5 	Barajlar için emniyetlidir. 

KAYMA DAİRESİNİN SAPTANMASI 

Heyelan alanlar ındaki gözlemlerden kayma dairesini çizimle yakla şı k olarak birkaç yolla 

bulmak mümkündür. Bunlar: 

1- Kayma Dairesi Yöntemi: Bu yöntem için heyelan ın baş langıç noktası  A ile ayak 

noktası  B nin bilinmesi zorunludur. A noktas ı  bellidir, B noktas ı  ise kabarman ın en fazla olduğu 

ve enine çatlaklann dikey bulundu ğu kısmın altındadır. A ve B noktalar ı  birleştirilir. Ortadan 

çıkı lan dikme ile A noktas ından geçen yatay do ğ runun kesi şme noktas ı  O, kayma dairesinin 

merkezidir. OA yançaph daire yakla şı k olarak kayma yüzeyini verir ( Ş ek.14). 

Ş eki1.14- Kayma dairesi yöntemi. 	 Ş eki1.15- Konsantrik daire yöntemi. 
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2- Konsantrik Daire Yöntemi: Kaymadan önce bilinen noktalar ın, kayd ıktan sonraki 

durumlar ı  saptan ır ve noktalar birle ştirilir. Bunlar ın orta dikmeleri ç ık ı l ır. Önceki yöntemde 

olduğu gibi A ve B noktalar ı  da birleş tirilerek orta dikmeleri ç ıkı lır. AB ve XX' nün orta 

dikmelerinin kesişme noktas ı  O, yaklaşı k olarak kayma dairesinin merkezini verir ( ş ek.1 5). 

3- Sondaj Yöntemi: Sondaj deliklerine indirilen hortum veya plastik borularda kayma 

yerleri bulunur. Bu borulara sokulan ince demir çubuklar kayma yerinde tak ı lır, aşağı  inmez. 

Pek çok sondajda bu i ş lem yap ı lı rsa kayma yüzeyi kesiti ç ı karı lır (ş ek.16). 

Ş eki1.16- Sondaj yöntemi. 

4- Çizim Yöntemi: Fissenko yöntemi ile kayma dairesinin konumu çizimle de 

belirlenebilir ( ş ek.17). 

HEYELANLARI OLUŞ TURAN NEDENLER 

Kitle hareketlerinin ve heyelenlar ın en genel nedeni yerçekimidir. Ancak bu olay ı  

kolaylaştıran ve çabukla ştıran türlü nedenler vard ır. Bunlar d ış  ve iç kökenli olmak üzere iki 

kısımda toplanabilir: 

A) Dış  Nedenler: 

1- Ş ey ve yamaç eteklerinde yap ı lan kazılar,örneğ in yol heyelanlan gibi. 

2- Sev ve yamaç topuklar ı= sular tarafından oyulmas ı . 

3- Aşı nma ile şey eğ iminin artmas ı . 

4- Doğal veya yapay ek yükleme ve y ığ ma dolayısıyla şey eğ iminin değ işmesi. 
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5- Ş eyin ve şev üstü örtünün kald ırı lması, ağ aç ve bitkilerin sökülmesi ve yüzey 

sularının içeriye süzülmesinin kolayla ş tırılması . 

6- Yank ve çatlaklarda sular ın donması . 

7- Sarsıntı lar, depremler ve yapay patlamalar. 

B) İç Nedenler 

1- Boş luk suyu bası ncının artmas ı . 

2- Ş ey malzemesi kohezyonunun azalmas ı : Çok zaman büyük heyelanlar ş iddetli 

yağış lardan sonra meydana gelir.Ya ğış lar yeraltı  su seviyesinin yükselmesine, şey malzemesinin 

kısmen veya tamamen doygun ve akla hale gelmesine, dolay ısıyla içsel sürtünmenin 

azalmas ına neden olmaktad ır. Ayrı ca yağış lar zeminin birim hacim a ğı rlığı nı  art ım ve ince 

taneli kumlu zeminlerde kohezyonu azalt ır. Su batan zeminde kayaçlan kimyasal olarak 

aynş tırarak kitlenin direncini azalt ır. 

HEYELANLARIN INCELENMESI 

Heyelanlar, büyük maddi zararlara ve can kay ıplanna neden olduğundan, her ülkede 

üzerinde önemle durulmal ı dır. Heyelan incelemelerinin daha verimli ve yararl ı  olabilmesi için 

inşaat mühendislerinin yerbilimcilerle birlikte çal ış ması  zorunludur. Tek çal ış malar yetersiz ve 

noksan olmaktad ır. Heyelan ve kitle hareketlerinin ara ş tırı lması  arazide yerüstü ve yeralt ı  

çalış maları  ile laboratuvarda türlü deney ve çizim çal ış maları  olmak üzere iki kı sımda yap ı lı r. 

1) ARAZI ÇALIŞMALARI: Burada heyelan alan ı nın morfoloji, iklim, bitki örtüsü vb 

gibi dış  şartları  ile litoloji, jeoloji yapısı , yeralt ı  suyu gibi iç özellikleri incelenir. Bu çal ış malar 

için 1/500 ile 1/5000 ölçekli topo ğ rafya haritalama gereksinme duyulur. 

A- Yerüstü Çal ış maları : Bu çal ış malar, şu bölümleri kapsar. 

1 - Topoğ rafya: Burada morfoloji, yükseklik, arazinin e ğ imi, heyelan topoğ rafyas ının 

belirli vasıflan, aşı nım şekilleri hava foto ğ rafları  üzerinde incelenir. Heyelan ın genel görünü şü, 

yayı lışı  bulunur. 
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2- iklim koş ulları :Yağış  miktarı , süresi, h ızı ,tipi vb ile s ıcakl ık , hava bas ıncı , 

buharlaşma saptan ır. Heyelandan önceki ve sonraki de ğ erler karşı laş tırı larak bir bağı ntı  aran ı r. 

3- Bitki örtüsü: Ağ aç ve ot türleri ile bunlar ın kök derinlikleri ve su emme dereceleri 

saptan ı r. 

4- Sars ı nt ıların olaya etkisi: Heyelan ın baş lamasına deprem, patlama, tren, ağı r vasıta 

geçiş i vb nin sars ıntısının etkisi olup olmadığı  araştınlir. 

5- Litoloji özellikleri: Zemini oluşturan külte ve toprak cinsi, su tutma, suda erime 

derecesi, silt ve killi kültelerin cinsi saptan ı r. 

6- Jeoloji yap ı s ı : Kı vrımlar, faylar, k ırık, yarık ve çatlaklar incelenir. Tabaka do ğ rultu 

ve eğ imleri haritalan ı r. 

7- Hareket eden kitlenin incelenmesi: Yeni ve eski hareket belirtileri, hareket tipi, 

hızı , yönü, miktarı , kayma dairesinin şekli, oluş an enine-boyuna gerilme çatlaklan, bunlar ın 

boyları  ve miktarları , eğ imleri saptan ır. Yer değ iş tirme miktar ı  ile yol, bina, baraj, tünel, köprü 

vb gibi inşaat yap ılannda görülen değ işmeler gözlenerek kimisinde yap ılacak aletli ölçülere 

göre hareketin gidi ş i belirlenir. Bu incelemelerin hava foto ğ raflar ı  üzerinde yap ı lması , tüm 

alanın ve topoğ rafyanın kolayca görülmesini Sağ lar. 

8-Yerüstü ve yeralt ı  suları n ı n durumu: Kaynak, kuyu, e şme, sızma vb gibi su 

noktalann ın debileri ve yeralt ı  su seviyeleri ölçülür.Yeralt ı  suyunun akış  doğ rultusu ve h ızı  türlü 

yöntemlerle belirlenir. 

B) Yeralt ı  Çal ış maları : Toprak alt ında bulunan malzemenin cinsi, yap ı sı  ve yeralt ı  

suyu durumunu anlamaya yönelik çal ış malar yap ı lır.Bunlardan en çok kullan ı lan ı  şunlard ır: 

1- Kazı : Çukur, hendek, galeri vb açmalard ır. 

2- Burgulama: Bu çalış ma ile bitkisel toprağı n ana kayaya derinliğ i belirlenir. 

3- Sondaj: Bozuşmuş  ve bozuşmamış  numune alınmas ı  ile delikler aç ı lması  ve bu 

deliklere plastik borular yerle ştirilerek kayma dairesinin belirlenmesi. 



33 

4- Permeabilite deneyleri: En çok kullan ılan standart penetrasyon ile Lugeon Deneyi 

vbdir. 

5- Jeofızik incelemeler: Heyelan incelemelerinde sismik ve rezistivite çal ış maları  ile 

kayma dairesinin derinli ğ i ve konumu belirlenebilir.Tüm bu çal ış malarda amaca ulaş abilen 

kararlar verebilmek, deneyim, bilgi ve özenli çal ış ma gerektirmektedir. 

2) LABORATUVAR ÇALI ŞMALARI: Araziden alınan veri ve bilgiler haritalan ı r. 

Türlü kesitler ve blok diyagramlar haz ırlan ır. Derlenen numuneler, farkl ı  laboratuvarlarda 

deneylere tabi tutulur. Bunlar: 

1- Malzeme laboratuvar ında numunelerin mekanik özellikleri ara ş tırı lır. 

2- Zemin mekaniğ i laboratuvar ında Atterberg limitleri, birim hacim a ğı rlığı , doğ al su 

içeriğ i, tek ve üç eksenli bas ınç deneyleri yap ı lır. 

3- Uygulamalı  jeoloji laboratuvannda jeoloji ve litoloji haritalan haz ırlan ır. Sondaj 

loglanndan yararlan ılarak kesitler ve blok diyagramlar yap ı lır. Alan ın yeraltı  su tablası  haritas ı  

çıkarı lır. Yeraltı  su seviyesinin değ iş imi incelenir. 

4- Mineraloji ve petrografi laboratuvannda, heyelana neden olan malzemenin tahlilleri 

yapı lır. Özellikle kil minerallerinin cinsi, glokonit, serpantin ve jipsli külteler belirlenir. 

Kayaçlar ın mineralojik özellikleri ve ayn şma dereceleri belirlenir. 

5- Paleontoloji laboratuvannda araziden ve sondajlardan derlenen örneklerin ya ş  

tayinleri yap ı lır. Tüm bu çal ış malar sonucu, derlenen bilgilerle problem çözülmeye çal ışı lı r. 

HEYELANLARIN ÖNLENMESI 

Kitle hareketleri ile mücadele daha çok koruyucu ve önleyici önlem ahnarak yap ı lı r. 

Bunlardan önemlileri: 

a) Topuğa Yük Koyma: Topuğ a basit taş-duvar örme, beton istinat duvarlar ı  yapma, 

ahşap, beton yada çelik kaz ık çakma vb gibi yöntemler uygulan ır. Bu yap ı lar yeterince derine 

indirilmelidir. Bunun içinde kayma yüzeyinin derinli ğ i ve su tablas ın ın konumu bilinmelidir 

(Ş ek.18). 
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Ş ekil.18- Topuğ a yük koyma. 	 Ş eki1.19- Çelik levha. 

b) Ş eylerin Korunmas ı : Bunlar özellikle ş eyleri dış  etkilerden, en önemlisi de yüzey 

sularının giriş inden korumaya yönelik çal ış malard ır. Bunun için şey yüzeyi çimlenir, taş  yada 

betonla örtülür veya çelik levhalarla kaplan ır (Ş ek. 19). Kimi yerde ağ açlandırı lır. Yamaçlara su 

seven, köklü ve bodur a ğ açlar dikilir. Böylece köklerin topra ğı  tutmas ı  sağ lanı r. 

c) Ş eylerin Düzenlenmesi: Dengeyi bozacak ek yük ve kaz ı ların etkisini ortadan 

kaldırmak için şeyin eğ im açı sı  küçültülür. Bunun için şey yüzeyi tra ş lanır veya sekilenir 

( Ş  ek. 20). 

d) Yüzey ve Yeralt ı  Suları n ı n Drenaj ı : Yüzey suları  genellikle eğ imli yerlerde 

birbirine dik veya bal ık s ırtı  drenlerde toplan ır ve şeyden dış arı  atı lır (Ş ek.21). 

Ş eki1.20- Ş ev eğ imlerinin düzenlenmesi. 
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Heyelanın baş langıç noktas ı  gerisinde boydan boya uzanan çevirme hendekleri 

yapı larak yağış  sularının heyelan olacak alana giri şi önlenir. Ş evlerdeki yeralt ı  suyu boru, 

hendek, yatay sondaj, tünel, galeri vb ile drene edilerek veya pompaj kuyular ı  yapı larak dış arı  

atı lır. Böylece bo ş luk suyu basıncı  azalacak, kohezyon artacak ve dolay ı sıyla kayd ı rıc ı  

kuvvetlerin etkisi azalm ış  olacaktır. 

Ş eki1.21- Heyelanda yüzeysel drenaj ın uygulaması . a : Çevirme (kafa) hende ğ i, 
b : Bal ık s ırtı  hendeğ i, c : Gerilme çatlağı , d : Esas ayna, e : Çökme 
bölgesi, f : Kabarma bölgesi, g : Akma bölgesi, h : Bo şaltma kanal ı . 

e) Zeminin Sertle ş tirilmesi: Bu, birkaç yolla gerçekle ş tirilir: 

1- Çimentolama: Ş ev yüzeyinden sondajlarla aç ılan deliklerden çimento enjeksiyonu 

yap ı larak şeyin kaymaya kar şı  mukavemeti artınlır. 

2- Kimyasal maddelerle: Özellikle kaymaya müsait zeminlere özel patentli kimyasal 

madde enjekte edilir. 
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3- Dondurma yoluyla: Kısa süreli çal ış malar için uygun bir yöntemdir. Birbirini 

kesecek şekilde yap ı lan sondaj deliklerinde amonyak dola ş tırı larak şeyin kı sa süre için donmas ı  

sağ lanmış  olur. 

4- Piş irme Yöntemiyle: Topuk kısmında aç ı lan sondajlar birbirine bağ lanarak 

deliklerden k ızgın hava gönderilir. Bu k ı zgın hava, delik cidarlar ının pişmesini sağ layacak, 

dolayı sıyla şeyin kaymas ın ı  önleyecek ortam haz ırlanmış  olacakt ı r. 

b) KAYA KAYMASI 

Kayaların bir süreksizlik düzlemi boyunca a şağı ya doğ ru hareket etmesine kaya kaymas ı  

veya göçmesi denir. Kitlenin a ğı rlığı  içsel sürtünmeden fazla olduğu andan itibaren kayma 

hareketi ba ş lar ( Ş ek.22). 

Ş ekil.22- Kaya kaymas ı . 

AB yüzeyi üzerinde herhangi bir parça W ile gösterilen yerçekimi kuvvetinin bir 

bileşeni olan T kuvvetinin etkisi ile yamaç üzerinde a şağı ya doğ ru kayar. Bu parçan ı n 

kaymamas ını ; kayan kitle ile alttaki kitle aras ındaki statik sürtünme katsay ı sıyla (fN), bağ  

direnci sağ lar. 

T = W. sinf3 dı r. 

T< fN + Bağ  direnci 	Her zaman denge vard ır,kayma olmaz. 

T> fN + Bağ  direnci 	Kayma gerçekle ş ir. 



37 

• Bağ  direnci tanelerin çimento ile biraraya gelmesi yani kayanla alttakinin çimento ile 

bağ lanması dır. Yağış  bu çimentoyu zay ıflatabilir. Statik sürtünmede yaln ız başı na kaya kitlesini 

dengede tutamazsa kayma olur. Burada as ıl kayma nedeni çimentonun ya ğış la giderek 

bozulmasıdır. O halde bu gibi eğ ik düzlemlerde çimentonun da türlü yönlerden incelenmesi 

gerekir. Yani silisli, kalsiyum karbonatl ı  veya killi bir çimento mu olduğu araştınlı r. 

c) KAYA DÜŞMESİ  

Doğada sık görülen bir olaydır. Deniz ve vadi kenarlar ındaki dik falez ve vadi 

yamaçlar ından, sivri dağ  doruklanndan, mağara tavanlanndan büyük veya küçük kaya 

parçalarının düştüğü görülür. 

Kaya düşmesinin nedenleri: 

1- Topuk oyulmalan 

2- Çatlak ve k ı nldarda birbirini izleyen erime ve donma olaylar ı  

3- Hidrostatik bas ınç sonucu geni şleme ile yerçekiminin bağ layıcı  kuvvetlerden daha 

büyük bir değ er kazanmas ı  sayılabilir. 

Kaya dü şmesi genellikle yataya yak ın tabakal ı , yumuşak külteler üzerinde as ı lmış  

durumda bulunan çatlakl ı  kayalarda meydana gelir. Alttaki yumu şak külte, zamanla ta şı narak 

üstteki sert k ı sı m askıda kalır ve zamanla kaya dü şmesi şeklindeki hareketi olu şturur. Bu 

durum, heterojen ortamlarda daha s ı k görülür ( Ş ek.23). 

Ş eki1.23- Değ işik litoloji gösteren kayaçlarda kaya dü şmesi 
(a : Suyun hidrostatik bas ıncı  ve donma-erime, b: Değ iş ik amaçlı  kazı  ve 
oyulma, c, d, e: Kayaçlarda farkl ı  aşı nma). 
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B) SERBEST YÜZEYS İZ KİTLE HAREKETLER İ  

1- ÇÖKMELER 

Serbest yüzeyli olmayan do ğ al zeminin dü şey yada dü şeye yakın bir şekilde hareket 

etmesine çökme denir. Yük ve türlü kuvvetlerin etkisiyle zeminin ve dolay ısıyla üstündeki 

yapın ın aşağı ya doğ ru hareket etmesine de oturma denir. Oturmalar, in şaat s ırasında ve 

sonradan olu şabilir ( Ş ek.24). 

Ş ekilde, türlü zeminlerde oturmalar graf şeklinde gösterilmi ş tir. Ok yönündekiler in şaat 

sonras ı  oturmalar ı  ifade eder. asda ., kumlu zemin üzerindeki yap ı larda inşaat boyunca oturmalar 

görülür, sonra sabit kal ır. b'de ise killerde oturma in şaat bitiminden sonra da uzun süre devam 

eder ve zamanla artar. c'de yap ı  altında plastik ak ış  olursa, eğ ri düz çizgi şeklindedir. d'de temel 

malzemesi özelliklerinin ani değ işmeleri farkl ı  oturmalara neden olur. Bu yüzden e ğ ride kırı lma 

noktalan gözlenir. 

Ş ekil.24- Zemin türüne ba ğ lı  oturmalar. 
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ÇÖKNIENiN NEI)ENLIRİ  

A) DOĞAL NEDENLER: 

Yeralt ında bulunan eriyebilen kayaçlar ın sular tarafindan eritilmesi ile olu şan boş luklann 

neden olduğu çökme ve oturmalard ır. Tuzlu, jipsli, kireçta şı  ve mermer a1anlanndaki mağ ara 

tavanlannda meydana gelen karstik çöküntüler gibi çökmeye, ayr ıca depremler de neden 

olmaktad ır (Ş ek.25). 

Ş eki1.25- Mağ ara kesiti. 

B) YAPAY NEDENLER: 

Bunlara, insanların yaptığı  iş ler neden olur. Ba ş lıcalan: 

1- Yeralt ından fazla su alma 

2- Fazla yükleme 

3- Türlü amaçl ı  kaz ı lar 

4- Dinamit patlat ılması  ve diğ er sars ıntılard ı r. 

1 - Yeralt ı ndan Fazla Su Al ınmas ı : Yeraltı  su seviyesinin pompaj, drenaj hende ğ i vb 

gibi nedenlerle düşürülmesi sonucu oturma ve çökmeler görülür. Kaba ve ince taneli 

zeminlerde yeralt ı  su seviyesi alçalt ı lırsa suyun, taneleri kald ırma kuvveti ortadan kalkar. 

Taneler birbirine yakla şı r, hacim küçülür. Zemin s ıkışı r ve zemin içinden gelen bu hareket 

yüzeye kadar ula şarak çökme olu şur. Bu olayın tersine yeralt ı  su seviyesi yükselirse, bu durum 

kimi yap ılara yük etkisi yapar ve onu çatlat ır (Ş ek.26). 
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Ş eki1.26- Gözenekler aras ındaki su ve pompajla al ınması . 

2- Zeminin Fazla Yüklenmesi: Turbalık, killi, kumlu, siltli yumuşak zeminler üzerine 

taşı ma güçlerinden fazla yük yüklenirse temellerde oturmalar, temel d ışı nda da kabarmalar 

meydana gelir. Özellikle su ile doygun zeminlerde yap ı  düşey ve yatay olarak hareket eder. 

3- Kaz ı lar: Yeraltından maden ç ıkarı lması  veya diğ er kaz ı , galeri, tünel, depo Yap ım ı  

vb nin sonucu kaz ı lan zeminin üzerindeki ve dolay ı ndaki kültelerde ilk durumlar ından farkl ı  

gerilmeler olu şmaya ba ş lar. Bunun sonucu k ınlma ve çökmeler görülür ( Ş ek.27). Örneğ in bir 

Ş ekil.27- Kazıya bağ lı  çökmeler. 

kömür galerisindeki çökme incelenirse en çok çökme, bo şluğun ortas ından çıkı lan dikin 

yeryüzünü kestiğ i noktada olu şmaktad ır. Yeryüzünde birim deformasyonun en çok oldu ğu 

nokta ile içerideki kaz ı  sını nn ı  birleş tiren doğ runun yatayla yapt ığı  aç ıya k ınlma açısı  (a) denir. 

Boş luk sınırından çıkılan dik ile yeryüzünde deformasyonlar ın bittiğ i noktanın birleş tirilmesi ile 

elde edilen aradaki aç ıya etki aç ı sı  03) denir. Zeminin kesme direnci Coulomb ba ğı ntı sına göre 

bulunur: 
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= C --F G.tan 	dir. Burada: 

t = Kesme/kayma direnci 	 cr = Bas ınç gerilmesi 

içsel sürtünme aç ısı 	 C = Kohezyon 

Jeoteknik özellikleri bilinen bir zemin için k ırılma açısı , Mohr dairesi çizilerek 

bulunabilir. 

a = — + 45°  dir. 
2 

Kimi kültelerin k ırılma ve içsel sürtünme aç ı lan şöyledir: 

KAYAÇ CINSI 	İÇSEL SÜRTÜNIVLE AÇISI(®) 	KIRILMA AÇISI(ct)  

Kil 	 15-20 	 52,5-5 	60 

Kum 	 35-40 	 62,5-67,5 	45 

Plastik külteler 	 60-80 

Tabakal ı  kayaçlar 	 80-90 

Sert kumta şı  ve kireçtaşı 	35 	 70-80 	85 

Kumtaşı 	 50-70 	 70-80 	  

Killi silt 	 37 	 63,5 	  

Seldanrath Relnsman 

Maden iş letmelerinde çökmenin azalt ı lması  için yap ılması  gereken birtak ım iş lemler 

vardı r. Bunlar: 

a)Madenin tümünün al ınmayıp, bir kısmın ın topuk b ırakı lması . 

b)Kaz ı lan yerin zaman geçirilmeden doldurulmas ı  

c)Yanyana i şletmelerde birinin çekme deformasyon alan ın ı , diğer i ş letmenin bas ı nç 

deformasyon alan ı  içine getirmektir. 
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TÜNEL JEOLOJİSİ  

Kültelerin içinde yap ı lan iki tarafi aç ık kazılara tünel denir. Genel anlamda yeralt ı  geçidi 

demektir. Tüneller, kullan ım amaçlar ına göre ulaşı m tünelleri ve ta şı ma tünelleri olarak ikiye 

ayrı lır. Ulaşı m tünellerinden karayolu, demiryolu, yaya yolu, metro ve yakla şı m tünelleri ile 

taşı ma tünellerinden baraj yap ımı nda akarsular ı  çevirmek için in şa edilen derivasyon tünelleri, 

içme ve sulama suyu tünelleri, pis sulan nakletmek için kullan ılan tüneller, ayr ı ca yeralt ı  maden 

iş letmeciliğ i sıras ında otopark, çar şı  vb yap ı mına alan kazanmak, depo yapmak yada askeri 

amaçlar için tüneller yap ı lı r. 

Yeryüzünde yap ılan ilk tünelin M.Ö.4000 y ı llarında Babil Ş ehri yak ınında ve F ı rat 

Nehri alt ında aç ı ldığı  bilinmektedir. Karada ilk demiryolu tüneli 1825 y ı l ında Fransa'da, 1826- 

1829'da da İngiltere'de aç ılmış tır. Alpler'de aç ılan tüneller, buradaki jeoloji yap ı sının 

anlaşı lmasına çok yard ım etmiş tir. Japonya'da 1918-1934'de Tokyo-Kobe aras ında yap ı lan 

karayolu tünelinde 60 m yüksekli ğ inde mağ aralara rastlanm ış  ve büyük debili s ıcak su 

boş alımlan olmuştur. 

Yurdumuzda da çok eskiden özellikle su getirmek için aç ı lmış  uzun galeri ve tüneller 

vardır. Silifke'nin kuzeydoğusundaki 11 km si tünel olan 45 km uzunluktaki Aks ı fat 

galerisinden bugün de su naklinde yararlan ı lmaktad ır. Ayn ı  bölgede 25 km uzunlu ğunda olan 

Kızı lgeçit galerisi de yine köylere su naklinde kullan ı lmakta ve halen 100 Us su nakletmektedir. 

Türkiye'de son y ı llarda yap ı lan en uzun tüneller, Mersin'in 20 km kuzeyindeki 7127 m 

uzunlukta olan Kad ıncık-1 tüneli, Karadenizde Har ş it hidroelektrik santralinin 6000 m 

dolayındaki su iletme tüneli, Toroslar'da Fevzipa şa dolayındaki 4820 m uzunluğunda olan 

Ayran tüneli, Çank ırı  -Çerke ş  aras ındaki 3900 m uzunluğundaki tünel ile aç ılmakta olan 26,4 

km uzunluğunda ve 7,6 m iç çap ında yanyana iki tünelden olu şan Urfa Tüneli say ı labilir. 

Tünel açı lacak sahan ın litoloji özellikleri, ta ş lann cinsleri, yap ısal karakterleri, yeralt ı  

suyunun durumu, yeralt ı  ısı sı , yeraltı  basınc ı  ve gazların etkileri gözönünde tutulur. Bu 

özellikler incelendikten sonra zeminin cinsine göre tünel açma yöntemi, tünel şekli ve boyutları  

saptan ır. 
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TÜNEL DEY İNILERİ  

Tünellerde madenciler ve demiryolcular taraf ından kullan ı lan tünel deyimleri şunlard ı r 

( Ş ek.28): 

Ş eki1.28- Tünel deyimleri. 

Kilit (anahtar) ta şı  

Kemer 

Galeri : Yeralt ında bir tarafi aç ık olan boş luklara denir. 
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Kuyu (baca veya şart) : Yerin derinliklerine. do ğ ru dik olarak yap ılan kaz ılardır. 

Baş  aşağı  (desandre) : Aş ağı  doğ ru eğ imli galerilerdir 

Baş  yukarı  : Yukar ı  doğ ru eğ imli galerilerdir. 

Oda : Geni ş  daire veya buna benzer şekildeki bo ş luklard ır. Bunlar, bekletme veya 

dinlenme mekanları  olarak kullan ı labilir. 

Örtü : Tünelin üstünde bulunan zemindir. 

Örtü Kalınlığı  : Tünelin üstünde bulunan örtünün kal ınlığı . 

Taban (radye) : Tünel bo ş luğunun alt kısmıdır. 

Yan (ayak-duvar) : Tünelin yan k ısımlandır. 

Tavan (kemer) : Tünelin üst k ısımları dır. 

Üzengi : Kemerin ayakla birle ş tiğ i noktad ır. 

Kalot : Üzenginin üzerinde kalan k ı sımdı r. 

Stros : Üzengi seviyesinin alt ında kalan kısımdır. 

Pasa : Tünel s ırasında tünelden ç ıkarı lan kayaçlara denir. 

Ano : Bir iş lemin uygulandığı  parçaya denir. Uzunluğu, zeminin cinsi ve uygulanan 

yönteme göre 1,5 ila 9 m aras ında olur. 

ZEMİNLERİN TÜNEL AÇMA YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI 

Zeminlerin içerdikleri su miktar ına ve litolojiye göre yumu şak zemin ve sağ lam zemin 

olarak ikiye ayr ı lırlar: 

A) Yumuşak Zemin: Malzemenin cinsine göre şöyle sınıflandırı labilirler. 

a- Hareketli zemin: Toprak ve molozdan ibaret olup kaz ıyla almaya ba ş larlar. Akma 

hızı  su içeriğ i ile orant ı lıdı r. 

b- Akan zemin: Killi ve siltli zeminlerdir. Bunlarda çamur akmalar ı  görülür. 

c- Çok h ızl ı  akan zemin: Çimentosuz kum ve çak ı llardan ibaret olup, bunlar kuru iken 

de akarlar. Su ile akma h ızı  artar. 
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d- Sıkış an zemin:Az su içeren kil ve siltli zeminlerdir. Plastik s ınırdadır. Bas ınç altında 

kabarır, dalgalan ır ve k ı vrılırlar. 

e- Ş iş en zemin: Bentonit vb kil mineralli zeminlerdir. Su al ınca ş işerler, hacimleri artar, 

kabanrlar ve o zaman hareket ederler. Montmorillonit, illit ve bentonitler su al ınca daha fazla 

ş işerler. Kaolin ise daha az ş işer. Bu sebeple kilM cinsi çok önemlidir, çünkü farkl ı  davran ırlar. 

YUMUŞAK ZEMİNLERDE TÜNEL AÇILMASI 

Yumuşak zeminlerde tünel aç ı lmaya baş lanınca tavan ve yan duvarlar kendi kendilerini 

tutamazlar. Tabanda da kabarma ve çukurla şmalar oluşur. Tünelde tavan ve yanlar ın desteksiz 

durabilme kabiliyetine kemerlenme özelli ğ i denir. Bu, tavandaki kayaçlar ın litolojisine, yap ısal 

durumuna, içindeki gerilme ve makaslama kuvvetlerine, büyüklü ğüne ve basınç dirençlerine 

bağ lıdır. Sert killerin kemerlenme müddeti bir gündür. Kum ve çak ı lların ise s ıfird ır. Özellikle 

kum ve çakıllı  yumuşak zeminlerde tünel aç ı lırken bas ınç fark ından dolay ı  tünele dolan bu su 

pompalarla at ı lır. Killi zeminler su ile temasta ş işer, kabar ır, hacmi artar ve etrafa bas ınç yapar. 

Bu tür iyi çimentolu kumta şı  ve çak ı ltaşı  desteğe lüzum göstermez. Çünkü bunlar yeterince 

makaslama ve gerilme dirençlerine sahiptir. Ancak tam emniyet dü şüncesi ile iksa konabilir. 

Çimentosuz kum ve çak ıllar çok h ızlı  akıcı  zeminleri olu şturduğundan bunlarda aç ı lacak 

tünellerin yanları  ahşap ve çelik kiri ş lerle desteklenmeli veya çelik levhalarla kaplanmal ıdır 

( Ş ek.29). 

1- Kazılan kısım 

2- Destek (iksa) 

3- Ş işen kısım 

4- Basınçl ı  bölge 

5- Su alum yönü 

Ş ekil.29- Ş işen zeminlerde tünel kesiti. 1- Kaz ı lan kısım, 2- Destek, 3- Ş işen kısım, 
4- Basınçli bölge, 5- Su-alum yönü (Erguvanl ı , 1982). 
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DESTEK TİPLERİ  

Tünel cinsine göre ah ş ap ve çelik destekler konur. Destekler aral ıksız veya 30-50 cm lik 

aral ıklarla yerle ştirilir. Ah şap takım destek şu parçalardan olu şur: Baş lık latas ı , baş lık, boylama, 

dikme, eş ik, göğüsleme tahtas ı  veya payandadan olu şur (Ş ek.30). Ayrış mamış  zeminlerde 

tavandan 30 aç ı  ile blonlama yap ı lır. Blonlarm boyu 2-10 m aras ında olabilir. Duvarlara 0,8-1 

m aral ıklı  yerleştirilir (Ş ek.3 1). 
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K. Terzaghi'nin Ayrış m ış  Zemin S ın ıflamas ına Göre Destek Tipleri 

1- Tamamen parçalanm ış , taş laşmamış  kum zeminlerde 60 cm den küçük aral ıklı  çelik 

kemerleme kullan ı lır. Taban desteklenmesi yap ı lır. Tel kafes ve şatkrit etkili olur. 

2- Az ş işen sığ  derinlikteki tünel zeminlerinde 60 cm veya daha s ığ  bir taban destekli 

çelik kemer destek veya dairesel destekleme yap ı lı r. 

3- Ş işme az ise şatkrit etkili olur. Destekler yerle ştirilince tünel zemininin hava ile 

temas ı , su geçirmez kaplay ıcılarla kesilir. Destekleme, kaz ı  ile beraber yürütülmelidir. 

4- Çok ş işen zeminlerde 60 cmden az aral ıklı  dairesel destek konur. Burada kaya 

blonlamas ı  etkisizdir. Ş atkrit kal ınlığı , tünel çap ı  ile değ iş ir. 

5- Akıcı  zeminlerde (kum,çak ıl) aynada desteklerle veya gö ğüslemelerle ilerlenir. 

6- Sulu akıcı  zeminlerde özellikle killi ve siltli ortamlarda yanlar ve tavan besleme 

destekleri ile kuvvetlendirilir. Tabanda kabarma olu şur. İksaya çok dikkat edilmelidir. 

B) Sağ lam Zeminlerde Tünel Açma 

Tünel aç ı lırken tavan, desteklenmeye lüzum göstermezse böyle zeminlere sa ğ lam 

zeminler denir. Sağ lam zeminler çatlakl ı , fayh, kınklı  ve killi tabakalarla ardalanmal ı  olabilirler. 

Çürük; las ımlar destek gerektirebilir. Tünel jeolojisi yap ı lırken değ iş ik her zemin s ınıfland ırı lı p 

haritalan ı r. 

TÜNELLERDEKİ  BASINÇLAR 

Külteler,kökenleri çeş itli nedenlere bağ lı  gerilmelerin etkisi alt ındadır. Derin maden 

ocakları  ve tünellerde rastlanan kaya patlatmalan bu gerilmelerin sonucudur. Kayalar ı  elastik 

davranan bir cisim gibi dü şünürsek belli bir h derinli ğ indeki düşey ve yatay gerilmeler 

Fenner(1938)'e göre şöyle ifade edilebilir: 

av  = h . y 

av : Düşey gerilme (N/m2) 

y : Birim hacim ağı rlığı  (N/m3) 



48 

h : Belirli bir derinlik (m) 

Oh —
1 - v 

Cfı  

ah : yatay gerilme (N/m 2) 

v : Poisson oran ı  

Tabakalı  kayaçlarda ise dü şey gerilme daha fazla artar. Ş öyle ifade edilir ( Ş ek.32): 

= 	. 
s ı n a 

411111111W 
MM, .11■ 111117  

Ag iv 
 MINN/

r 
 

000  
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AMIN.' 

■ -Iİ IIIIIIP 
Alligir 	) 111  

ı i IIIII ı mm ı  

Ş ekil.32- Tabakal ı  kayaçlarda dü şey gerilme. 

Herhangi bir derinlikte olu şacak dü şey gerilmeler, yatay gerilmelerin üç kat ı  

dolayı ndad ır. Yerkabuğu içinde biriken bu gerilmeler ocak, galeri, tünel vb açma ile bas ı nçtan 

kurtularak serbest hale geçer ve kaya patlamalan gözlenir. Bu gerilmelerin, arazinin tektonik 

yap ısı  ile s ıkı  ilişkisi olduğu gözlenmi ştir. Yerkabuğunda, herhangi bir noktada gerilmeler: 

a- Örtü tabakas ının bas ıncına, 

b- Tektonik harekete, 

c- Magmatik olaylara, 

d- Metamorfik olaylara bağ lıdır. 

Antiklinal ve Senklinallerde Aç ı lacak Tünellerde Bas ınç 

Kıvrım doğ rultusuna dik aç ılacak tünellerde bas ınç, antiklinal eksen düzlemine 

yaklaş tıkça azal ır (Ş ek.33). 

Ayrı ca senklinallerde yeralt ı  su seviyesi yüksek, antiklinellerde alçak olur. Dolay ı sıyla 

suyun bas ınç etkisi senklinallerde daha fazla olur. Bu nedenle tünellerin kanatlardan geçmesi 
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Ş ekil.33- Kıvrım ekseni ile tabaka doğrultusunun dik olması  hali. 

P ı  < P3 < P2 : Tünele etkiyen bas ınçlar (Zaruba ve Mencl, 1976). 

önlenir. Yamaçlardan geçirilen tünellerin üzerine farkl ı  jeolojik yük gelir. Dolay ıs ıyla tünele 

gelen bas ınç da fazla olur. Bu bas ınç, tabakalar ın doğ rultu ve eğ im dereceleri ile de de ğ iş ir 

(Ş ek.34). 

Ş ekil.34- Süreksizlik doğ rultusu ile tünel doğ rultusu ilişkisi. 

Ş ekil 34-a ve 34-b'de 1, 2 ve 3 nolu tünellere gelen bas ınçlar her yönde uygun 

dağı lacak-tır. 4 nolu tünelde ise içsel sürtünme aç ısı  az olduğundan tavan ın ortas ında çok fazla 

bası nç oluşacaktır. Fayl ı  bölgelerde tünel aç ı lmasında fayın aktif yada pasif olması , fayın 

doğ rultusu, tünele göre konumu (yani faya paralel, fay ın altında veya üstünde gibi), fay 

kuş ağı nın geçirimliliğ i, dolgu malzemesi ve su bas ıncı  bilinmelidir. Fayl ı  bölgelerde ani su 

bask ınlannı  önlemek için yeralt ı  suyunun drenaj ı  yatay sondajlarla gerçekle ş tirilir. Ş ekil 34-c'de 

tünel ekseni fay düzlemini kesince fay aktif de ğ ilse en az tehlikeli durum meydana ç ıkar. Ş ekil 
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34-d'de ise 7 ve 9 nolu tüneller fay düzlemine paralel olarak geçirilmi ştir ve herhangi bir tehlike 

göstermezler. Halbuki 9 nolu tünel tehlikeli durumu yans ıtmaktad ı r. 

KEMERLENME 

Kazı  yap ılan ortamda gerilmelerin etkisiyle kayaçlar, aç ılan boş luğa doğ ru hareket 

etmek isterler. Kayaçlann tünel bo ş luğuna doğ ru hareket etme iste ğ i , kayaçlar birbirine dayal ı  

olduğundan bu hareket bir dereceye kadar önlenir. Bo ş luğ a doğ ru haraket eden kayaçlar tünel 

tavan ında boş luk oluştururlar. Kayaçlann tavan ve yanlarda desteksiz durabilme özeli ğ ine 

kemerlenme denir. Kemerlenme, o halde bir dengelenme halidir. Kemerlenmeye tabakalar ın 

yapısı , çatlak, fay, ş istozite, desteksiz k ısm ın uzunluğu vb etkir. Özellikle fay ku şaldannda 

kayaçlar parçalanm ış  ve ezilmi ş  olduğundan buralarda kemerlenme az, a şı rı  sökülme fazla 

olur. 

Tabaka Litolojisi ve Yap ıs ı n ın Tünellerin Aç ı lmas ı na Etkisi 

a-Masif, çatlaks ız kayaçlarda tünel desteksiz aç ı labilir.Kemerlenme fazlad ı r. 

b-Yatay tabakal ı  kayaçlarda çatlak aç ıklığı , tünel aç ıklığı ndan çoksa kaplama 

yap ı lmadan tünel aç ı labilir ( Ş  ek.35). 

Ocieme 	 h= r--  hatti 
L  

b : Tünel geni ş liğ i 

b': Çatlak aç ıklığı  

Ş eki1.35- 

c- Çatlak aç ıklığı  tünel geniş liğ inden az ise üstten dü şme olur. Bu durumda kemer 

şekilli, kaplama yap ı lı r (Ş ek.36). 

d- Tabakalar ince, çatlaklar s ıksa kemerlenme yukar ıya doğ ru olur. Ş ekil 37 te h ile 

gösterilen a şı rı  sökülme, tünel geni ş liğ inin 1/2'sine kadar ula şabilir. Bu durumda tavan, s ı k 

destekle tutturulur. 
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Ş eki1.38- 	 Ş eki1.39- 

e- Tabakalar dik ise ağı rlık, sürtünme direnci ile yok edilir ve kemerlenme iyi olur. 

Burada a şı rı  sökülme h tünel geniş liğ inin 1/4'ü kadard ır ( Ş ek.38). 

f- Tabakalar eğ imli olursa kemerlenme çatlak sistemine, tabakalar ın a ile gösterilen 

eğ im açısına ve tünel üzerindeki yüke ba ğ lıdır. Tünel açımı  sırasında, tünelin alt, üst ve 

yanlanndan dü şen kayalar için firlama denir. Burada a şı rı  sökülme h, tünel geniş liğ inin 1/2- 

1/4'ü aras ında değ iş ir. Yani h=1/2b veya h=1/4b dir. Killi ve siltli kültelerde ise k ınlma yerine 

bükülme ve kabannalar gözlenir ( Ş ek.39). 

AŞ IRI SÖKÜLME 

Sağ lam, homojen ve süreksizliğ i az kayaçlarda tünele istenilen şekil ve çap verilebilir. 

Tünel açı lırken, süreksizlikden dolay ı  kayaçlar çoğu zaman istenilen çaptan daha büyük çapta 

oyulur. Tünel aç ı lması  planlanırken 2 profil çizgisi esas al ınır (Ş ek.40). 

Ş eki1.40- Aşı rı  sökülme. 
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Birinci çizgi A çizgisi veya asgari beton çizgisidir. İkincisi B çizgisi veya ödeme 

çizgisidir. Tünel içindeki beton kaplaman ın en küçük çap ı , tünelin temiz iç çap ı d ır. Bundan 

sonra tünel beton kal ınlığı  gelir. Tünel beton kahnl ığı na, kaplama kal ınlığı  da denir. Kaplama 

kalınlığı , tünel iç çap ı nın (beton iç çap ı nın) her 30cmsi için 1,25 cm hesaplan ır. Yani 6 m beton 

iç çap ı  olacak bir tünelde beton kaplama kal ınlığı  25 cm olmal ıdır. A çizgisi tünelin temiz iç 

çap ına beton kal ınlığı  eklenerek bulunur. Bu çizgi, tünel çeperine teğ et olmal ıdır. B çizgisi, 

kazılan tüm bo ş luk ile A çizgisi aras ında kalan hacmi ortalayan teorik bir çizgisidir. Bu çizginin 

içinde kalan k ısm ı n ücreti, i ş i yapana ödenir. B çizgisine, ödeme çizgisi de denir. B çizgisinin 

dışı nda meydana gelen dökülme oyulmalara a şı rı  sökülme veya profil fazlas ı  denir. Aşı rı  

sökülme kayac ın cinsine, ayrış ma derecesine, süreksizliklere, tünel çap ına, tünel açma 

tekniğ ine, inş aat yapma yöntemine, kullan ı lan patlayıcının cinsine, etkisine, destek ş ekline, 

destek ile patlatma aras ında b ırakılan mesafeye vb ne bağ lı  olarak % 0 - 56 aras ında değ iş ir. 

Genellikle bu miktar, kaya türlerine göre % 7 - % 25 aras ındad ır. Çok ortalama bir de ğer 

alınmak isteniyorsa % 10 - % 11 idir.Yumu şak formasyonlarda aç ılan tünellerde A ve B çizgileri 

çakışı r. 

TÜNEL ENİNE KESİTLERİ  

Tüneller, sıkılaşmamış  zeminlerde daireseldir. Diğ er zeminlerde çoğunlukla at nal ı , n, 

yarım daire vb şekillerde aç ı lır. Tünel enine kesitinin şekli kayac ın cinsine, in şa yöntemine ve 

alış kanlığ a bağ lı  olabilmektedir ( Ş ek.41). 

nin ço 	 154.r£,Atpkirax 
	

'INİ ferro. vq. 
ve yurdı ,irnu2dq 	,9urclumuzAr4 

Ş ekil.41- Tünel enine kesitleri. 
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TÜNELLERDE SU 

Tünel aç ı lıp, bo ş luk oluşturulunca, yeralt ı  suyu bu bo ş luğa doğ ru yönelir. Bu nedenle 

ilk incelemelerde gözlem kuyulan yap ı larak tünel güzargah ının yeralt ı  su durumu öğ renilir 

Tünelin yeraltı  su seviyesi üzerinde kalmas ına dikkat edilir ( Ş ek.42). Bu mümkün değ ilse, su 

seviyesi, aç ılacak pompaj kuyulannda yap ı lacak pompalama ile tünel taban ına kadar düşürülür. 

Yani tünel taban ına kadar tüm su drene edilir. Yeralt ı  su seviyesi yan galeriler, kanallar vb ile 

dış arıya atılarak da dü şürülür. Gerekirse tünel içinde özel yerlerde toplanarak d ış arıya 

pompalanır. Tünel taban ının %0.3 dolayında eğ imli olması , biriken suyun kendiliğ inden dış arı  

almasını  sağ lar. Tüneller o halde do ğ ada bir yeraltı  suyu dreni gibi görev yaparlar. 

1. tünelde kumda çal ış ma kolay,uygun,ucuzdur. 	Ş ekil.42- Tünellerde suyun etkisi. 

2. tünelde yaş ta çal ış ma zor ve pahal ı dır. 

Tünellerde yeraltı  suyu genellikle süreksizlik düzlemleri boyunca gözlenir. Ayr ı ca erime 

boş lukları, volkanik damarlar vb yeralt ı  suyunun hareketine uygun olan ku şaklara oluşturur. 

Yüzey jeolojisi yap ı lırken su girebilecek kuşaklar ve seviyeler saptanmal ıdı r. Su, magmatik 

kayaçlann çatlaklarmdan, metamorfik kayaçlann ş istozite düzlemleri boyunca, kireçta şlannda 

erime boş lukları , tabaka yüzleri ve çatlaklardan gelmektedir. Tortul kayaçlann senklinal yap ıları  

yeralt ı  suyunun toplanmas ına neden olduğundan tünellerin senklinallerden geçmesi istenmez. 

Erimeli kireçta ş ları  içinde açılan tünellerde kimi zaman büyük ırmaklara rastlanm ış tı r. 

Alpler'deki Mont d'or, Apenin ve Tanna Tünellerinde olduğu gibi. Tünellerde s ızıntı  20-30 l/syi 

aştığı nda problem yaratmaya ba şlar. Bu miktar Alpler'de Simplon Tünelinde 1200 1/s, Tauern 

tünelinde zaman zaman 4000 Us ye ula şmış tır. Tünellere giren sular bazen büyük sorunlar 

yaratı r. Ş işme, kabarma, göçme ve heyelanlarm olu şmasına neden olur. Keban derivasyon 

tüneli, Hazer tüneli, Ankara-K ınık tüneli vb nin yap ımında yeralt ı  su sorunu olmu ş tur. 

Tünellere gelen suyun miktar ı  değ iş iktir. Erimeli kireçta ş lannda açılan tünellerden çok su 

gelebilir. Çatlakl ı  kayaçlarda su, çatlaklardan s ızar veya damlar. Damlamalar kimi zaman 
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sağ anak yağmur şeklinde olabilir. Bu durumu heterojen ortamlarda görmek mümkündür. 

Burada, gelen suyun debisi çatlak geni ş liğ i, beslenme alan ı  geniş liğ i ve beslenme miktanna 

bağ lı dır. Yeralt ı  suyunun seviyesi mevsimlere göre de ğ iş tiğ inden, tünellerde de su miktar ı  

mevsimlere göre de ğ iş ir. Gelen suyun debisinde azalma ve ço ğ almalar olabilir. Tünele ilk gelen 

su miktarı  genellikle giderek azal ır, çünkü tünele olan su bo şalımı  nedeniyle hidrolik eğ im 

giderek azalmaktad ır. Bu gibi durumlarda bo şalma kotu önce yüksekte, sonra giderek kot 

aşağı  seviyelere dü şmektedir. Tünel aç ı lırken çıkan sular uzun zaman özellikle debi ve s ıcaklığı  

kontrol edilerek not edilir. Tünele gelen bu sular, debisi ve geldi ğ i yerle birlikte haritaya 

işaretlenmelidir. Tünellerdeki suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri de önemlidir. Suyun 

sıcaklığı , pH, rezistivitesi, içerdiğ i kimyasal maddeler ve bu maddelerin uzun sürede çelik veya 

betona etkileri titizlikle incelenmelidir. 

NELLERDE GAZ 

Tünellerde, su buhar ı  ve CH4  , CO2  , H2S, SO2  en çok rastlanan gazlard ır. Bunlar gaz 

cepleri veya gaz bo ş luklannda bulunur. Yerleri kestirilemez. 

CH4 (Metan) : Renksiz, kokusuz ve yan ıc ı dır. Batakl ı k gazıda denir. Havadan hafiftir. 

Tüm petrol ve kömür sahalarında bulunur. CH4  %3,5-19,5 hava ile kar ışı rsa, ateş le temas ile 

patlama olur. Buna grizu denir. Metana tüm kömürlü ku şaklarda, ayr ı ca bitumlu şist 

alanlarında cepler şeklinde rastlan ır 

CO2  : Magmatik bölgelerde volkanizman ın son ürünü olarak ç ıkabilir. Ayrıca kömür 

tabakalar ında bunların yanmasıyla oluşur. Renksiz, kokusuz, havadan 1,5 defa daha a ğı rdır. Bu 

nedenle galeri ve tünellerin alt k ı sımlannda toplan ır. CO2, betona ve çelik tünel kaplamalanna 

aşı nd ıncı  etki yapar. Boğucu etkisi vard ı r. 

CO(Karbonmonoksit) : Havadan hafif, zehirlidir. Renksiz ve kokusuzdur. Kömür 

havzalarında görülür. 

H2S : Havadan 1,7 defa daha a ğı rdır. Sülfiir, sülfat ve sülfidli organik maddelerin 

ayrış masıyla oluşur. Havada %1`den az orandaki kar ışı m ı  zehirleyicidir. %6 oran ından fazla 

olursa patlar. S ıcak ve mineralli sularda bulunabilir. 
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SO2  : Renksiz, suda kolay erir. Volkanik bölgelerde bulunur. Betona çok etkir. Tünel 

inşaatlar ında pis hava ve i ş  makinalann ın eksoz gazlann ın dış anya atılması  ve temiz hava 

verilmesi çok önemlidir. Temiz hava alttan verilir. Pis hava üstten, baca ve emicilerle d ış arıya 

atı lır. 

TÜNELLERDE SICAKLIK 

Tünellerin s ıcaklığı  jeotermik gradyanla ilgilidir.jeotermik gradyan, yer s ıcaklığı nın 1 °C 

artmas ı  için inilmesi gereken derinlik olup, birimi metredir. S ıcakl ık artışı  kayaçlar ın 

topoğ rafyaya, tabakalanma şekline, tabaka eğ imine, tünelin uzunluğuna ve yeralt ı  

su durumuna bağ lıdır. 25-28 derecelik s ı caklığı n rahatsız edici etkisi yeterli havaland ırma ile 

yokedilir. Simplon tüneli inşaatında, tünel ortas ında 1200 1/slik suda sıcaklık 56C ye ulaşmış t ır. 

Tünel açı lmasmda, içeriye girildikçe s ıcaklık miktarı  haritaya i ş lenir. 

TÜNEL JEOLOJİSİ  ÇALIŞMALARI 

Tünel açılması  düşünülünce, ekonomik tahlil çal ış maları  ile birlikte jeoloji ve jeofizik 

araş tırmalar da baş lar. Maliyete etki yapan en önemli faktör, tünel aç ı lacak yerin önce jeoloji ve 

hidrojeoloji koşulları , tünel uzunluğu, şeldi,çap ı , derinliğ i,kaplamanın cinsi, işçilik, çal ışı lan 

günler, makinalar ın anzalanmas ı  vb dir. İ lk jeoloji incelemelerinin yeterince yap ı lmamış  olması , 

ileride iş in uzamas ına ve maliyetin artmas ına neden olur. Bir tünelin jeoloji incelemesi dört 

safhada tamamlan ır: 

1) Ön İnceleme: Tünel dolay ının topoğ rafya ve yap ılmışı  varsa jeoloji haritalar ımn 

incelenmesi ile ba ş lar. Kabaca tünel güzergah ı  saptan ır. Alternatif güzergah önerilir. Tünel giri ş  

çıkışı  ile buralara gelecek yükler, olmas ı  muhtemel kaymalar, örtü kal ınlığı , hidrojeolojik 

koşullar, sıcaklık ve gaz sorunlar ı  üzerinde durulur. Bunun için 1/25000, 1/10000 veya 1/5000 

ölçekli topoğ rafya ve jeoloji haritalanndan yararlan ıhr. Mevcut harita yoksa yap ı lır. Arazide 

yapılan yüzey güzergah jeolojisi çal ış malarında aşağı daki hususlar ara ştınlı r: 

a- Kayaçlann cinsi, doku, köken, litoloji, dü şey ve yatay doğ rultularda değ iş imleri, 

kristallenme ve çimentolanma derecesi, 
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b- Arazinin jeoloji yap ısı  süreksizlikler, tabaka kahnl ıklan, poroziteleri, dü şey veyatay 

bas ınçlara etki dereceleri, 

c- Güzergah dolay ındaki kayaçlar ın fiziksel, statik, mekenik özellikleri ve delinebilme 

kabiliyetleri, 

d- Örtü kal ınlığı , 

e- Hidrojeoloji durumu, yerüstü ve yeralt ı  sularının durumları , akiferler, kaynaklar ve 

debileri, beslenme ko şulları , drenaj şekilleri ile sular ın kimyasal bile ş imleri, 

f- S ıcaklı k ve gaz durumu, 

g- Yörenin depremselliğ i. 

Tünel ekseni boyunca topo ğ rafik ve jeolojik kesitler haz ırlan ır. Jeolojik incelemelerle 

beraber jeofizik incelemeler, özellikle rezistivite ve sismik yöntemlerle yeralt ı ndaki kayaçlar ı n 

cinsleri, değ iş imleri, bozuşma kahnl ıklan vb araş tırı lır. Ayrıca tünel güzergah ı na 500 -1000 m 

aral ıkla ve gereken derinlikte sondajlar yap ı lır. Bu sondajlar, tünel taban seviyesinin 20-50 m 

altına kadar inmelidir. 

2) Detay İnceleme: Ön incelemede elde edilen bilgiler çok daha detayland ınlır. Yap ı lan 

sondajlarda al ınan karotlar türlü deneylere sokularak, kayaçlar ın fiziksel ve mekanik özellikleri 

saptanır. Ayrıca kayaçlar ın kabarma özellikleri incelenir. Jips, anhidrit, serpantin ve kil 

mineralleri ile bunlar ın yayı lışı  saptan ır. Jipste aç ı lan tüneller ş işme kabarma ve göçme 

nedeniyle kullan ılamaz hale gelir. Ş ehir içinde, tünellerden dolay ı  binalarda çatlama, oturma 

olabileceğ i, gaz ve su borulannda çatlama ve k ınlmalann tehlike yaratacağı  düşünülmektedir. 

Detay inceleme sonucu tünel güzergah ı  değ iş tirilebilir ve yeni güzergah verilir. Tünel 

güzergah ında açı lan galeri ve kuyularda, yerinde baz ı  deneyler yap ı lır. Bu çalış malar sonucu 

tünelin şekli ve çap ı  saptan ır. Planları  haz ırlan ıp, maliyeti hesaplan ır. Çoğu zaman, aç ı lan 

araştırma kuyulanndan yeterli bilgi derlenir. Bu kuyulardan, tünel aç ı ld ıktan sonra da drenaj, 

nakliye, havalandırma, gözlem kuyusu vb gibi i ş lerde yararlan ıhr. Bu kuyulardan, daimi olarak 

kalacaklann çaplar ı  3-6 m olup çoğunlukla daire şeklindedir. Geçici olanlar 3 1,5 yada 3 2 a ğı z 

boyutunda olup, fazla derin olmazlar. Yeralt ı  su durumu daha deteyl ı  incelenir. Gerekirse 

pompa deneyleri yap ı lır. Elde edilen tüm verilerle daha detayl ı  ve sağ lıklı  jeoloji kesitleri 

hazırlanır Formasyonlara giri ş  uzaklığı  ve litoloji değ iş imi ayrıntı lı  olarak kesitlere i ş lenir. 
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Ş ekil.43- Tünel kesitleri. 

Yumuşak kayaçlarda aç ılan tünellerde jeoloji çal ış maları , tünel açılmasına paralel 

sürdürülür. Bu çal ış malardan aşağı daki özellikler ara ştınlır ve bulgular kesite i ş lenir. 
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3) Tünel Aç ı lı rken Yap ılan İnceleme: Tünel aç ı lırken ve aç ıldıktan sonra gözlenen 

jeoloji özellikleri 1/50 ile 1/100 ölçekli özel kesitlere i şlenir. 

Tünel (ayna) dikdörtgen ise taban ve iki yan ında, kenarlar birarada kesitte gösterilir. 

Ayrıca ayna kesitleri haz ırlanır. Tünel kesitleri daire ise 70 aç ı lı  taban ve iki yan birarada 

kesitleri haz ırlanır ( Ş ek.43). Kesit haz ırlamak için tünelin içi mümkünse ayd ınlatılır. Sağ lam ve 

dayan ıklı  kayaçlar, bas ınçlı  su ile yıkanır, hatta firçalanarak temizlenir. Tünel giri şten itibaren 

ölçülüp, her metreye boya ile de ğ eri yaz ı lır. 
o ı  

A 

1- Formasyon sını rları , tabakaların yap ısal özellikleri. 

2- Litoloji ve petrografi özellikleri ile bunlar ın düşey ve yatay doğ rultudaki 

3- Her türlü süreksizlikler, çatlak, k ırık, milonit, ku şaktan, faylann ve tabakalar ın 

doğ rultu ve eğ imleri, çatlak aç ıldıldan, çatlaklar ın dolu veya bo ş  olması , dolgu malzemesinin 

cinsi, fay kili ve breş inin kalınlığı , çimentolanma derecesi ve faylann hareket yönü. 

4- Aynşma kuşaklar ve yerleri. 

5- Erime bo ş lukları , mağ aralar,bunlann doldurulma derecesi, boyutlar ı  ve yönleri ile 

dolgu malzemesinin cinsi, uzan ış lan ve eğ imleri. 

6- Hidrojeoloji özellikleri, su sızmaları , damlamalar, kaynaklar, sulann b ıraktığı  demir 

hidroksit, silis, CaCO 3  vb gibi tortu veya tortu b ırakmadığı , suların debileri ve fizikokimyasal 

özellikleri. 

7- Akma ve göçme kı sımları . 

8- Tünel içi sıcaklık ölçüleri. 

Elde edilen tünel özel kesiti, yüzey jeolojisi ile kar şı laştırı lır. Birbirleriyle ba ğı ntılan, 

benzer ve farkl ı  yönleri ile bunun nedenleri araş tınlır. 
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4) Tünel Bittikten Sonra İ nceleme: Tünel içindeki yap ısal özellikler, kolayca 

görülmesi ve ölçülmesi için daha önce kireçle veya fosforlu kalemle boyan ır. Tünel içinde 

görülen kayaçlar ın mühendislik özellikleri yani ayr ış ma dereceleri, bas ınç dirençleri, elastisite 

modülleri, suya karşı  dirençleri göz önüne al ınarak s ınıflandırı lır. Pekçok yerde Terzaghi 

S ınıflaması  (1946) kullan ı lır (Tablo-7). 

Tünel içi çal ış maların sonucu, nerelere destek gerekece ğ i ve destek tipi belirlenir. Aşı n 

sökülme yerleri ve bunun jeoloji ile ba ğ lantısı  ortaya konur. Tünel jeolo ğu en son biti ş  

raporunu haz ırlar. Bu raporda tüm çal ış maların ve bulgulann değ erlendirmesi yap ı lır. Raporlara 

konulan harita ve kesitlerden, tünelde sonradan görülecek anza nedenini ve çözümünü 

bulmada yararlan ı lır. Ayrıca bu raporlar, sonradan tünel dolay ında aç ılacak yeni tüneller için 

değerli bir bilgi kaynağı dır. Tünel inş aatında başarı , jeoloji çalış malann ın hatas ız ve sondaj 

verilerinin doğ ru değ erlendirilmesine bağ lıd ır. 
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Tablo.7- Terzaghi'nin, DS İ  tarafindan de ğ iş tirilmiş  tünel kayas ı  sınıflamas ı . 
B- Tünelin tabandaki geni ş liğ i, Ht- Tünel yüksekliğ i, Hp- Kaya yükü (m). 



59 

TÜNEL AÇMA YÖNTEMLER' 

Tünel aç ı lacak zeminin litolojisine, yumu şak yada sert olu şuna, hidrojeoloji ko şullarına, 

tünel çap ı  ve şekline göre uygulanan pek çok tünel açma yöntemleri vard ır. Genellikle: 

1- Patlat ıc ı , Kazma ve Kürek Yöntemi: Patlatıcı  kullan ılarak sert ve sağ lam 

kültelerde tünel aç ılırken aynada delikler aç ı lır. Bu deliklere yerle ştirilen patlat ıcı  önce iç 

merkez deliklerinden baş lamak üzere mikrosaniye farklarla patlat ı lır. İç merkez delikleri 

arasındaki mesafe az olup, konulan patlat ıcı  diğ er deliklerden fazlad ır (Ş ek.42). 

1,2,3: İç merkez delikleri 

4,5,6,7:D ış  merkez delikleri 

8,12: Yan delikler 

9,10,11: Tavan delikleri 

13,14,15:Taban delikleri 

Ş ekil.44- Aynada patlatma delikleri. 

Ortalama 0,25-0,60 m 2  için bir delik hesaplan ır. Deliklerin derinli ğ i 0,70 -1 4 m dir. 

Tabaka konumuna göre deliklerin doğ rultusu ve patlatma s ırası  şöyledir. 

Yatay tabakalarda birinci delik en altta ve ba şaşağı  eğ imli, ikinci ve üçüncü delik daha 

yukarıda ve paralel aç ılmakta, patlatma s ıras ı  1-2-3 tarzındadır. ilerleme yönünde eğ imli 

tabakal ı  arazide yine 1-2-3 şeklinde patlatma, ikinci delik ba ş  aşağı d ı r. Tünele doğ ru eğ imli 

tabakal ı  arazide ise yatay olarak aç ı lan deliklerden 1-2-3 s ıras ıyla patlatma yap ılır (Ş ek.45). 

Patlamadan önce kopan parçalar ı  taşı ma iş lemi başlar. Sonra kaplama yap ı l ır. Bu iş lemler 

tekrarlanarak tünel ilerler. Patlatmadan sonra kütle kendini tutuyorsa kemerlenme var 

demektir. Bu durumda destek gerekmez ( Ş ek.46). 
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Ş ekil.45- Deliklerde patlatma s ırası . 

Kemerlenme müddetine göre tünel açma yöntemi uygulan ı r. Bunlar ; 

a- Kemerlenme süresi uzun olan sert kültelerde; örne ğ in granit, mermer, kireçta şı  vb 

gibi, küçük çapl ı  tünel aç ı lırken tam kesit yöntemi uygulan ır (Ş ek.47). 

b- Kemerlenme süresi k ısa olan masif, çatlakl ı  kültelerde ise kalot-stros yöntemiyle 

tünel aç ı lır.Bu yöntemle önce tünelin üst k ı smında dinamitle ilerlenir. Sonra alt k ı sım aç ı lır 

(Ş ek.48). 

Ş eki1.46- 	 Ş eki1.47- 

Ş eki1.48- Kalot-stros yöntemi ile tünel aç ı lması . 
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c- Daha zayıf kültelerde çok galerili yöntem olan yan galeri, orta galeri ve kemer galeri 

yöntemleriyle tünel aç ı lır (Ş ek.49). Burada aynan ın iki yan ında küçük yan galeriler aç ı lı r. 

Bunlar: 

     

1-Yan galeri 

2-Kemer galeri 

3-Orta galeridir. 

    

    

    

    

    

     

Ş ekil.49- Çok galerili yöntemle tünel aç ılması . 

d- Örtü kal ınlığı  10 mye kadar olan gevşek zeminlerde tüneller "kaz-kapa" yöntemiyle 

açı lır. Bu yöntem ucuz ve pratiktir. Burada önce yarma yap ı lır, sonra beton dökülüp kapat ı lır 

(Sek.50). 

Son radar/ 
kaponan 
kis ı m 

Ş ekil.50- Kaz-kapa yöntemi ile tünel aç ılması . 

e- Örtü kal ınlığı  fazla ise "kalkan" yöntemiyle tünel aç ı lır. Bu yöntemde ayna 

desteklenir. 

f- Keson tünel, yüzen keson ve çelik tüneller: Bunlar özellikle gev şek, geçirimli, siltli 

olan yumuşak zeminlerde ve su içi tünellerinde, tünel d ış anda yap ı lır ve sonra yerine konur. 

g-Tünel açma makineleri ile kaz ı : Son yı llarda tünel, tam ayna profili geni ş liğ inde, 

matkap baş lığı  ile sondaj şeklinde açı lır. Bu tür tünel açmaya, oyarak tünel açma da denir. Bu 

makinelerin 3-6 m çapl ı  dönücü kesicileri ile tünel aç ı lı r. 

h- Kayacı  eriterek yap ılan kaz ı : Bu yöntem henüz deneme a şamas ında olup elektrik 

akımı  verilip boşluk oluşturulur. Gelecekte uygulanmas ı  beklenmektedir. 
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BARAJ JEOLOJİSİ  

Jeolojinin mühendislik i ş lerine en çok uyguland ığı  ve mühendis ile jeoloğun en çok 

işbirliğ i yaptığı  alanlardan en önemlisi baraj jeolojisidir. Di ğer büyük yap ı ların hasar ve 

yıkı lmalan yan ında bir baraj ın yıkı lmas ı ndan doğ acak zarar, ziyan ve can kayb ını n çok fazla 

olması , baraj jeolojisinin önemini ortaya koyar. Yeryüzünde yap ı lmış  olan en eski baraj ı n Dicle 

üzerinde yap ı lmış  olan Maruk Toprak Baraj ı  olduğu söylenmektedir. İ lk kagir baraj ise M.Ö. 

4000 yıllarında Nil Nehri'nin sularından içme suyu sa ğ lamak için yap ılan Menfis Baraj ı 'dı r. 

Modern hidrolik esaslara göre yap ı lan ilk baraj, Fransa 'da Chartrain ( 1882 - 1892 ) Baraj ı  'd ı r. 

ANADOLU 'DA BARAJ 

Anadolu 'da ya şayan Selçuklular, Romal ılar ve Osmanl ı lar birçok su tesisi yapm ış lard ı r. 

Bunların çoğu harap, baz ı sı  da silinmi ş  gibidir. Cumhuriyet devrinde yap ılan ilk baraj, Ankara 

'ya içme suyu temini için yap ılan Çubuk - I Baraj ıdır. Türkiye 'de baraj ve hidroelektrik santrali 

yapımı  II. Dünya Sava şı ndan sonra h ızlanmış tır. Son y ıllarda Oymap ınar, Keban, Karakaya, 

Atatürk vb gibi barajlar dünyan ın önemli su yap ı lanndand ır. Bunun yan ı nda Güneydoğu 

Anadolu Projesi 'ne bağ lı  (G.A.P), pek çok baraj in ş aat halinde veya proje a şamas ında olup, 

bunlar da s ırayla devreye gireceklerdir. 

TÜRKIYE 'NİN POTANSIYELI 

Uzun yı lların ortalamalar ına göre yurdumuzda y ı ll ık ortalama yağışı n 652 mm veya 

506.10
9 

m
3 
 olduğu hesaplanm ış t ır. Sellenme yaklaşı k 250 mm, yani 194.10

9 
m

3 
 olup akış  

katsayı sı  % 38 'dir. Sellenmeden s ızma ve buharlaşma ile kay ıp 9,2.10
9 
 m3 tür. O halde akan su 

toplam ı  184.109  m3  olmaktadır. Bu miktann yans ı  tüketici amaçl ı  kullanılmakta, yans ının da 

denize döküldüğü kabul edilmektedir. Akarsular ımız üzerindeki tüm dü şülerden istifade 

edilebilseydi, elektrikte 431.10 9  kilowatt /saatlik bir potansiyel olurdu. Topografik, jeolojik, 

ekonomik vb nedenlerle akarsular boyunca arka arkaya barajlar kurmak mümkün 

değ ildir. Ancak istifade edilebilecek miktar 130.10 9  kw / saat olarak hesaplanm ış t ır. Bu değ erin 

de bugün için ekonomik olan miktan 110.10 9  kw / yı l olduğu belirlenmiştir. Bunun ülkemizde 
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46 hidroelektrik santrali ile 11,97.10 9  kw / saat 'lik enerji üreterek ekonomik potansiyelimizin 

ancak % 10.86 s ını  kullanıyoruz. 

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Barajlar, amaçlar ına yada in şaatlannda kullan ı lan malzemeye göre s ımflandınlır. Genel 

olarak memba tarafında su toplayan yap ılan, H ile gösterilen yüksekliklerine ve toplad ığı  su 

hacmine göre ; 

H > 15 m 	 V > 106  m3 	 Büyük baraj 

10 m<I- < 15 m 	5.104  < V < 106  m3 	Küçük baraj 

H __10 m 	 V ... 5.10 4 m3 	 Gölet 

olarak aynl ır. 

Barajlar türlü amaçlarla yap ı lır. Genellikle bunlar şehir ve kasabalara içme ve sulama 

suyu sağ lamak, enerji üretmek, ta şkın önlemek veya sulama yapmak, endüstri suyu sağ lamak, 

taşı macı lık ve bal ıkçı lık yapmak, dinlenme ve spor tesisleri yapmak, turistik amaçl ı  vb için 

barajlar yap ı lmaktad ır. 

Barajlar, ülkelerin ekonomik durumuna göre tek yada çok amaçl ı  yap ı lır. Ülkemizde 

yap ılan barajların amaçları  şöyledir : 

Içme suyu için Çubuk, Bayınd ır, Kurtboğ azı , vb. 

Enerji üretmek için Sar ıyar, Seyhan, Karakaya 

Sulama için Porsuk, Damsa, Mamas ın, Atatürk ve GAP projesindeki di ğ er barajlar. 

Bunlardan örneğ in Sarıyar, Porsuk, Seyhan iki yada üç amaçl ıdır. Barajlar, yap ım ında 

kullanı lan malzemeye ve yap ı lış  şekline göre beton, kagir, toprak dolgu, kaya dolgu, kaya-

toprak kar ışığı ,ahşap ve çelik barajlar olarak sm ıflandınlmaktadır. 
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1) BETON BARAJLAR : Bunlar ağı rl ık, payandal ı  ağı rl ık, kemer, vb şeklinde olur. 

a) Ağı rlık Barajlar: Bunlar suyun kaldun ıa ve döndürme kuvvetine kar şı  kendi 

ağı rlıkları  ile duran masif tesislerdir. A ğı rl ık barajlar önceleri ta ş la kagir olarak, günümüzde 

genellikle beton olarak yap ılmaktad ır. Eksenleri doğ ru hat şeklinde yada memba tarafina do ğ ru 

hafifçe kavisli olabilir. Enine kesitleri üçgene benzeyen trapezdir. A ğı rlık baraj ının inşaas ı  için 

temelin sağ lam kaya olmas ı  istenir. Vadi yamaçlar ı  hafif eğ imli, vadi şekli geni ş  bir kanyon ya 

da V şeklinde ise bu tip baraj ın ekonomik tip olduğu söylenir. 

b) Payandal ı  Ağı rlık Barajlar: Bunlar düz, az kavisli, beton bir duvar ile su yükünü 

temele ileten payandalardan yap ı lmış tır. Ağı rlık barajlara oranla daha az beton gerektirir ve 

hafriyat da o oranda az olur. Ancak kal ı p işçiliğ i önemlidir. Bu yüzden i şçilik ücretinin az 

olduğu yerlerde tercih edilir. Yamaçlan az e ğ imli, geniş  kanyon ya da V şekilli vadilerde dip 

savak baraj içinde kalmak ko şulu ile bu tip, en ekonomik olan ı dır. Temel ko şulları  iyi olmal ıdı r. 

Payandalar aras ı na fazla yük binmez. Buralara çatlakl ı , fayl ı  kısımlarla zay ıf malzeme rastlat ı l ı r. 

c) Kemer Barajlar: Bunlar baraj gövdesindeki suyun bas ınc ını  kemerleme ile 

yamaçlara vermek için memba tarafına doğ ru dış  bükey, tek bir duvardan ibaret su tutma 

yapı larıdır. Ağı rl ık - kemer, kemer - a ğı rlık ve ince kemer baraj tipleri vard ır. Rezervuardaki su 

yükü beton duvar ın kavisinden dolay ı  vadi yamaçlanna aktar ı l ır. Bu nedenle yamaçlar ı  

oluş turan kayaçlar sağ lam olmal ı , kemer yamaç içine iyice kenetlenmelidir. En emin baraj 

tipidir. Kemerin yamaçlara iyi bir şekilde kenetlenmesi için kemer ile vadinin birle ş tiğ i yerdeki 

açının 45° olmas ı  gerekir. Ayr ı ca kemere en az 133° merkez aç ı sı  verilmelidir ( Ş ek.51). 

Ş ekil.51- Kemer baraj. 
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Bir baraj in şa alanındaki olası  mühendislik yap ılarının krokisi Ş ek.52 de ve bir a ğı rlık 

baraj ın türlü kısımları  da Ş ek.53 de özetlenmi ştir. 

Memba batardosu, mansap batardosu, katof çukuru (çekirdek hende ğ i), su alma 

yap ı ları , vadi yamaçlar ı  (abatman), baraj memba topu ğu : Baraj memba tarafin ın yerli kayaya 

oturduğu kısım. 

Baraj mansap topuğu : Baraj mansap eteğ inin tabii zemine oturduğu kısı m. 

Gövde dolgu hacmi, 

Mansap batardo dolgu hacmi, 



1- Geçirimsiz ma ı zerr: 
(çekirdek) 

2- Yar ı  geçlrimil mi)l-
zeme 

3- Geçirimli (kari ş iK 
toprak) malz ,ime 

4- Gegirimsiz 
5- Kaya dolgu 
6- Ist ı fli taş  kaplama 

(riprap) 
7- Ince çak ı l 
8- Dren 
9- Sağ lam zemin 
10- Dürleme 
11- Su taraf ı  (menba) 
12- Hava taraf ı  

(mansap) 

Homojen gövdeli 

Zonlu (Bölgeli) gövdeli 
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Talveg kotu (nehir yata ğı  kotu), 

Temel kotu, 

S ıyırma kazısı  taban kotu. 

Derivasyon tüneliyle suyu atabilmek için memba batardosu yap ı lır. Geriye dönü ş leri 

önlemek için de mansap batardosu yap ı lır. Her zaman mansap batardosu yap ı lmayabilir. 

2) TOPRAK BARAJLAR: Toprak veya kayan ın belli bir oranda kar ış tınlmas ı  ile 

yapı lan su tutma tesisleridir. Yap ımında fazla malzemeye gereksinim oldu ğundan malzeme 

alınacak alan ın baraja yakınlığı  oran ında ekonomiktir. Bu tip barajlar daha çok geçirimsiz olan 

ve sağ lam olarak kabul edilmeyen ayr ık yada çimentolanm ış  kayaçlar, heterojen zeminler, geni ş  

ve yayvan vadiler üzerinde in şa edilmektedir. Depreme ve hava sald ırı larına kar şı  diğ er 

tiplerden daha dayan ıkl ı dır. Toprak barajlar, gövdelerinde kullan ı lan malzemenin cinsine göre 

şöyle sınıflandınlır 

a) Homojen Gövdeli Baraj: Homojen, uniform malzemeden ibarettir. Ancak kimi 

zaman ortada geçirimsiz bir ku şak da olması  gerekir ( Ş ek.54a). 

Ş ekil.54- Toprak baraj türleri ve çe ş itli kısımlan 
(Uluslararas ı  Büyük Barajlar Komisyonu). 



1- S ı k ış t ı r ı lm ış  kaya 
dolgu 

2- Dökme kaya dolgu 
3- Filtre malzemesi 
4- Geçirimsiz çekir-

dek 
5- İ stifli ta ş  kap-

lama 
6- Enjeksiyon gale-

risi 
7- Enjeksiyon delik 

leri 
8- Tabi zemin sevi-

yesi 
9- Beton çekirdek 
10- Adi kil 
11- Istifli taş  dren 
12- Bağ lay ı c ı  madde-

li 	dolgu 
13- Kuru taş  dolgu 
4- Istifli kuru taş  

kaplama 
15- El istifli kaya 

dolgu 
16- Geçirimsiz yüzey 

kaplama 
17- Topuk duvar ı  
18- Kontrol galerisi 
19- Saplama 
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b) Zonlu Gövdeli Baraj: Ortada geçirimsiz bir k ı sı m, bunun iki tarafinda yar ı  geçirimli 

kı sı m ve memba ile mansap topuklar ı nda filitre bulunur ( Ş ek.54b). 

c) Kaya Dolgu Baraj: Gövde tamamen kırı lmış  taştan yap ı lır. Bazen s ıkış tır ı lmış  

çekirdek bulunur. Bazen memba yüzü kil, beton, vb ile örtülüdür ( Ş ek.55). 

Ş ekil.55- Kaya dolgu baraj türleri ve çe şitli kısımlara verilen isimler 
(Uluslararas ı  Büyük Barajlar Komisyonu). 

d) Toprak Dolgu Gövdeli Baraj: Homojen veya zonlu gövdeli olur. Keçi ayaklar ı  ile 

sıkış tır ı larak tabaka tabaka yap ı lır (Ş ek.56). Yoğunluk ve kal ınlık ayarlan ır. 
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a 
.ııı  

Ş ekil. 56- 
Kaosi 05031 

e) Kaya Toprak Gövdeli Barajlar: Bunlar da toprak dolgu gövdeliler gibi in şa 

edilirler. 

BARAJ TİPİ  VE YERİ  SEÇ İMİNE ETKİ  EDEN FAKTÖRLER 

Bunlar : 

1 - Topoğ rafya 

2 - Jeoloji, litoloji ve yap ısal özellikler 

3 - Hidroloji ve hidrojeoloji 

4 - Kullan ı lacak malzemeyi sa ğ lama imkanlar ı  

5 - Ekonomik durum ve i şçilik 

6 - iklim ve inş aat mevsimi süresi 

7 - Baraj yüksekliğ i 

8 - Proje yapan ın yetişmesi ve alış kanlı k 

1- TOPOĞRAFYA: Baraj yap ı lacak vadinin şeklinin geni ş  veya dar olu şuna göre ilk 

araştırmalar yap ı lır. Vadi en kesitleri ç ıkarı l ır. U şekilli vadilerle, dar ve geni ş  V şekilli vadiler 

çoğunlukla akarsular ı n memba tarafında görülür. Bu tip vadilerde baraj yap ım ı  kolay, emniyetli 

ve çabuk olacağı  düşünülür. Vadide sağ lam, aynşmamış , az çatlakl ı , kırıksı z, karstlaşmaya 

uğ ramamış  kayaçlar varsa ve yap ısal özellikleri uygunsa önce kemer tipi veya a ğı rl ık baraj ı  

düşünülür. Bir baraj yerine baraj tipinin elveri ş li olup olmayacağı nda vadi şekli faktörü önemli 

bir kriterdir. Bu, " K " ile gösterilir ( Ş ek.57). 



b 

B 

max su seviyesi 
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K – 

A 

Tepe uzunluğu 	B 

Max. baraj yüksekliğ i 	H 
Ş ekil.57- Vadi şekli ve kısımları . B: Baraj ın tepe uzunluğu, b: Vadinin taban geni ş liğ i, 

H: Baraj yüksekliğ i, Ui ve U2: Yamaç ortalamalarm ın düşeyle yaptığı  açılar. 
Amerika'da kemer baraj için ekonomik limit 5'tir.Bu de ğer Italya'da 7, Fransa'da ise 11 

olarak bulunmu ştur. U tipi veya tabanl ı  vadide ise vadi şekli faktörü için Amerika 'da şu formül 

kullanı lı r : 

K = —
b 

+ (tanU ı  + tanU2) 
H 

K = Vadi şekli faktörü 

b = Vadinin taban geni ş liğ i 

H = Baraj ın max. yüksekliğ i 

Ul  = Sol yamacın düşeyle yaptığı  açı  ( ° ) 

B = Baraj ın tepe uzunluğu 

U2 = Sağ  yamacın düşeyle yaptığı  aç ı  ( ° ) 

V şekilli vadilerde b sıfir olduğundan ; 

K = tg Ui  tg U2 

şekline dönüşür. Amerika'da K faktörüne göre ekonomik baraj tipi seçimi şu şekildedir : 

K 4,5 ise kemer tipi baraj , 

K 5 ise ağı rl ık yada payandal ı  baraj , 

K > 5 ise dolgu baraj tipi tercih edilir. 

Vadi geniş , temel kayaçlar zay ıfsa, ağı rlık baraj tipi öngörülür. Geni ş , yay şekilli düzce 

vadilerde daha çok toprak ve ta ş  dolgu barajlar in şa edilmektedir. 
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2- JEOLOJİ , LİTOLOJİ  VE YAPISAL ÖZELLIKLER: Baraj yerindeki kayaçlar ın 

taşı ma güçleri, su tutma özellikleri vb ara ştırı lır.Baraj yeri kayaçlar ında su etkisi ile ş işme, 

kabarma ve erimelerin yani karstla şman ın meydana gelmesi baraj gölünden suyun kaçmas ı na 

neden olur. Kayaçlar ın boş luklu olmas ı  maliyeti art ıran iyileş tirme iş lemlerinin yap ı lması n ı  

gerektirir. Ayrı ca farkl ı  litolojideki kayaçlar farkl ı  fiziksel ve mekanik özellik gösterir. Bu ise 

baraj tipinin değ işmesine neden olabilir. Baraj yerinde fay, tabaka, yar ık, çatlak vb 

süreksizliklerin do ğ rultusu baraj eksenine dik yada paralel olabilir. Dik olmas ı  halinde (Ş ek.58) 

baraj gölündeki su, geçirimli kayaçlar boyunca baraj gölü d ışı na kaçacakt ır. 

Ş ekil.58- Tortu! kayaçlarda süreksizlik yüzeyleri do ğ rultusunun baraj 
eksenine dik olmas ı  durumu ( Zaruba ve Mencl, 1976) 
(1- Yar ı  geçirimli, 2- Geçirimli, 3- Geçirimsiz kayaçlar). 

Süreksizlik doğ rultusunun baraj eksenine paralel olmas ı  halinde iki olas ı lık vard ı r. 

Tabakalar ın eğ imi membaya ya da mansaba do ğ ru olabilir ( Ş ek.59-A). 

Baraj yeri için ideal durum tabakalar ın membaya doğ ru eğ imli olması dı r. Bu durumda 

geçirimli ku şaklar boyunca s ızma ve süzülmeler baraj gölüne do ğ ru olur. Eğ imin mansap 

tarafina doğ ru olması  halinde sızma ve süzülmeler baraj gövdesi alt ından ve göl alan ından 
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1- Yar ı  geçirimli 
2- Geçirimli 
3- Geçirimsiz 

ıı  
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baraj ın mansap tarafına doğ ru olur. Baraj ın memba eteğ inin geçirimsiz kayaçlar üzerine 

gelmesine dikkat edilir ( Ş ek.59-B). Ayrıca enjeksiyon perdesi yard ımıyla sızma yolu 

derinleştirilerek uzat ılır. Tabaka eğ imlerinin membaya doğru olmas ı  durumunda baraj 

ağı rlığı nın ve diğer kuvvetlerin etkisi ile bir k ısım temel kayası  baraj mansab ına doğru hareket 

edebilir (Ş ek.59-F). Baz ı  hallerde faylann etkisi ile geçirimli tabakalardan kaçan sular baraj ın 

mansab ında tekrar yüzeye ç ıkarak yeni kaynaklar olu şturur ( Ş ek.59-G). 

Ş ekil.59- Tortul kayaçlann do ğ rultusunun baraj eksenine paralel ve de ğ iş ik 
yönde eğ imli olması  (Zaruba ve Mencl, 1976). 

Tabakalann yatay olmas ı  halinde baraj gövdesi alt ında geçirimsiz perde geçirimsiz 

kayaçlara kadar uzat ı lır. Bu halde su kaçaldan baraj gölünden yan taraflara do ğ ru olur ( Ş ek.58- 

B ve Ş ek.59-C). Baraj bir antiklinalin memba tarafındaki kanad ı  üzerinde yap ılmalıdır (Ş ek.59- 
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D).' Bu halde geçirimli tabakalardan kaçan sular baraj gölü tarafina hareket eder. Baraj 

antiklinalin mansap kanad ı  üzerinde olursa kaçan sular göl sahas ı  dışı na doğ ru hareket ederek 

baraj gölünde suyun azalmas ına neden olur ( Ş ek.59-E). Süreksizlik ekseni ile baraj eksenin 

birbirine dik olmas ı  halinde baraj gölünden su, baraj gövdesi alt ından ve göl alan ında 

yamaçlardan baraj d ışı na doğ ru kaçar ( Ş ek.58). Baraj ekseni ile senklinal ekseninin birbirine dik 

olması  halinde su, geçirgen tabakalar boyunca kaçacakt ı r. Ayrı ca yamaçlarda kitle hareketleri 

görülebilir ( Ş ek.58-D). Göl alan ı , kayan malzeme ile dolar ve baraj, yarars ız duruma gelir. 

İtalya 'da 1963 yı lında Vaiont Baraj ı 'nda olduğu gibi. 

3- HİDROLOJİ  ve HİDROJEOLOJİ : Baraj beslenme alan ına düşen yağış  miktan, 

yağış  süresi, akarsulann ta şkın debileri, baraj yap ılmadan çok önce baş lanan ölçümlerle 

saptan ır. Ölçümler uzun zaman yap ı lır. Baraj tipi seçiminde bu ölçümler etkili olur. Baraj ın 

taşkın suyunu bo şaltacak savağı n uygun yere yap ı lmaması , şekil ve büyüklüğünün iyi 

seçilmemi ş  olması , baraj ın yıkı lması na neden olabilmektedir. Baraj alan ına ait yeterince 

hidrojeoljik veri yoksa baraj tipi ve yüksekli ğ ini saptamak kolay olmaz. Bu nedenle de en az on 

yı llık yağış , akış , taşkı n ve buharlaşma değ erleri elde bulunmal ı dı r. 

4 - JEOFİZİK ÇALIŞ MALARI : 

a - Sismik çal ış malar 

b - Özdirenç çal ış malar ı  

Jeofizik yöntemler ekonomik olu ş larından ve k ısa sürede yap ılabilmelerinden dolayı  

sondaj adedini en aza indirebilmede ve i şe en uygun yer seçmede kullan ı lır. Ayrı ca ; 

a - Ayrış ma kuşaklarının tayininde, 

b - Su tablas ı  derinliğ inin tayininde, 

c - Ana kaya s ın ırının tayininde, 

d - Yamaç molozu kahnlığı n ın tayininde, 

e - Karstik bo ş lukları n tayininde, 

f - Tuz, jips, anhidrit, kil gibi dü şük rezistiviteli ku şakların belirlenmesinde kullan ı lı r. 
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5- KULLANILACAK MALZEMENIN SAĞLANMASI: Baraj yap ımında 

kullanılacak malzemenin yak ında ve fazla miktarda bulunmas ı  baraj tipi seçimine etki eder. 

Özellikle dolu savak kaz ısından çıkan malzemenin gövdede kullan ılması  kaya dolgu yada 

toprak-kaya dolgu tiplerinin seçilmesini sa ğ lar. Ancak malzemenin yüzde kaç ının 

kullanılabileceğ i iyice incelenmelidir. Hirfanl ı  Baraj ında savak kaz ısında % 80 sağ lam kayanın 

çıkacağı  düşünülerek; baraj kaya dolgu olarak projelendirilmi ş  ancak ayn şmamış  parçalar ın % 

20 oran ında olduğu görülünce, baraj kaya-toprak dolgu tipine çevrilmi ş tir. Baraj ın en 

yakınındaki potansiyel araştınlı r. 

6- IKLIM VE INŞAAT MEVSIMI SÜRESI: In ş aat mevsiminin uzun yada k ı sa olu şu, 

baraj tipi seçimini etkiler. Ya ğışı  fazla olan, don yapan ülkelerde, toprak baraj gövdesinin 

geçirimsiz ve yar ı  geçirimli malzemesinin yerle ştirilmesi çok zor olur. Böyle bölgelerde 

çekirdek k ısmı  çok ince olan kemer tipi baraj seçilir. Kurak bölgelerde de gövdenin 

kompaksiyonu için gerekli suyun sağ lanmas ı  sorun olabilmektedir. 

BARAJ YAPIMINDA MÜHENDISLIK JEOLOJ İSİ  ÇALIŞMALARI 

1- ÖN ÇALIŞMALAR: Sahaya gitmeden önce bilgi edinilmelidir. Bir akarsu üzerinde 

baraj yap ı lması  düşünüldüğünde ön çal ış malarla havzan ın hidroloji, topoğ rafya ve jeolojisini 

ilgilendiren bilgiler derlenir.Gerekli olan topo ğ rafya, jeoloji, yap ısal, toprak, vb haritalar 

incelenir. Bölgeye ait yay ınlar ve bilgiler için ilgili kurulu ş lara başvurulur. Bunlar, MTA, E İEİ , 

DS İ , Karayolları , Iller Bankas ı , Etibank, Köy İş leri, Üniversiteler, vb dir. Elde edilen bu harita 

ve bilgiler genel mahiyettedir. 

Ayrıca bölgenin hava foto ğraflarından yararlan ı lır. Bunlardan baraj ekseni ve rezervuar 

alan ının yapısal özellikleri, faylar, heyelanlar, vb ile bunlar ın yayılış larını  iyi görüp takip etmek 

mümkündür. Bu çalış malar sonucu baraj yeri uygun görülürse daha ayr ıntı lı  topoğ rafik 

haritalann yap ılmasına, jeolojik ko şulların araştırı lmasına, malzeme verilerinin ve miktarının 

saptanmasına geçilir. 
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2- İLK ÇALİŞ MALAR: Ön çalış malar sonucu uygun görülen yerlerde planlama çal ış mas ı  

düzeyindeki incelemeler yap ı lır. Bunlar, şu konular ı  kapsar : 

Baraj ekseni 

Baraj gölü 

Yağış  alan ı  

Malzeme araş t ırma 

Çevre sorunudur. 

Baraj Ekseni Çal ış maları : Baraj ekseninde ilk jeoloji çal ış malar ı  1/5000 ve 1/1000 

ölçekli topoğ rafya haritalar ı  üzerinde yap ı lır. Bu haritalarda eksen yerinin ve yak ın dolay ının 

litolojisi yani mevcut taş ların cinsleri, yayı lış ları , düşey ve yatay doğ rultudaki değ iş im sınırları  

belirlenir. Arazinin yap ısal özellikleri ile tabakalanma, ş istozite, kıvrımlı  yap ı , kı rık, yarık, 

çatlak, fay, vb süreksizlikler izlenir. Ş eylerin stabilite durumlar ı  ile baraj göl alan ının su tutma 

derecesi incelenerek gerekli kesitler haz ırlan ır. Böylece baraj yeri ile dolu savak,çevirme 

tüneli,santral vb yerlerin suya kar şı  hassasiyeti, su tutma ve stabilite özellikleri, geçirimlili ğ i ve 

geçirimsizliğ i saptan ır. Bütün jeoloji özellikleri say ısal olarak verilmeye çal ışı lır. Bölgeden 

al ınan taş , malzeme ve su örnekleri gerekli deney ve tahliller için laboratuvara yollan ır. 

Derlenen bilgilerin sağ lıklı  olması  için gerekli yerlere sondajlar önerilir. 

Baraj Ekseninin Ayrıntı l ı  Planlama Çal ış maları : Baraj yerleri k ısmen de olsa 

kesinleştikten sonra muhtemel baraj tipi de belirlenmi ş  olur.Böylece baraj ın planlama 

kademesinde projeyi haz ırlayan mühendisle jeoloji mühendisinin sıkı  bir işbirliğ i yapmas ı  

gerekir. Proje çizimi için gerekli ara ş tırma programlar ından şu bilgiler derlenir : 

1 - Baraj yerindeki tabakalar ı n ayn şma dereceleri ve kal ınlığı  bulunur. 

2 - Yamaçlardaki kayaçlann litolojik karakterleri saptan ır. 

3 - Fay ve çatlaklar arazide kireçle belirlenip haritalan ı r. 

4 - Alüvyon kal ınlığı  saptan ıp, vadi kesitleri ç ıkarı lır. 

5- Sondajdan ç ıkan malzeme tan ımlanır ve korelasyonlar yap ı lır. Karot yüzdesi, RQD, 

geçirimlilik deneyleri ve zeminin delinme müddeti grafikleri haz ırlanı r. 

6-Sondaj kuyulanndan yeralt ı  su seviyesi saptan ır ve uzun süreli değ iş im graflan 

haz ırlanı r. 
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Büro ve arazi çal ış maları  baraj yap ımın ın en iyi ve en rasyonel olmas ını  sağ layacak 

nitelikte olmalıdır. Baraj yerinde özel amaçl ı  sondajlar, yarmalar, deneme çukur ve kuyular ı , 

galeri ve tüneller aç ı lır. Gerekli jeolojik incelemeler yap ılır. Bozulmamış  numuneler al ınarak 

zemin ve kaya mekaniğ i laboratuvarlar ında elastisite modülü, poisson oran ı , permeabilite, tek 

ve üç eksenli bas ınç direnci, kesme, vb deneyler yap ı lır. Baraj yerinde temelin özelliklerini 

anlamaya yönelik en önemli çal ış malar, sondajlar, yarma ve kuyular ile galeri ve tünellerdir. 

Bunlann ayr ı  ayrı  incelenmesi gerekir. 

A- SONDAJLAR: Baraj yerlerinde litoloji, yap ısal özellik ve yeralt ı  su durumuna 

yönelik olarak yap ı lırlar. Çaplar ı  1-25 inç aras ında değ işebilir. Sondajlar baraj ekseni üzerinde 

vadi yamaçlannda, akarsu yata ğı nda, eksenin memba tarafinda, dolu savak ve derivasyon tüneli 

boyunca santral binas ı  yerinde ve malzeme sahas ında yap ı lır. Sondajlar amaca göre dü şey, eğ ik 

ve yatay olarak gerçekle ştirilir. Sondajlarda % 100 karot almay ı  öngören çift karotiyer 

kullanılması  daha uygundur. Kimi yerlerde sondaj 100 lerce metre derinli ğ e indirilir. Böylece 

yeraltı  jeolojisi hakkında çok faydal ı  bilgiler derlenir. Burada önemli olan sondaj yerinin iyi 

seçilmesidir. Jeoloji mühendisi verdiğ i her sondajdan beklentilerini bilmelidir. Sonucun da buna 

göre yorumlanmas ı  gerekir. Sondaj ın derinliğ i jeoloji koşullarına ve inşaatın yüksekliğ ine 

bağ lıdır.Bu derinlik vadi şekline, alüvyon kal ınlığı na, tabakalar ın eğ imine, süreksizliklerin 

gidiş ine göre değ işir. Nehir yatağı nda bu derinlik baraj yüksekliğ inin 1-2 katı d ır. Santral binas ı  

temellerinde ve dolu savak güzergah ında derin sondajlarla, temelin derinliklerinin iyice 

ayd ınlatı lması  gerekir. Diğer sondajlar da sağ lam kaya içinde 5-10 m ilerleyecek şekilde açı lı r. 

Aynşmış  kayaçlar derinlere kadar devam ediyorsa, sondajlar bu ayn şmış  kayaçlar ı  katedecek 

şekilde derinlere indirilmelidir. Baraj alan ındaki sondaj adet ve derinli ğ ini proje mühendisi ile 

jeoloji mühendisi beraber saptamal ıdı r. 

B-YARMA VE KUYULAR (ŞAFT): Yarmalar, yamaçlarda baraj ekseni boyunca 

1,5x2 m boyutlu yap ı lır. Bitkisel toprağı n kalınlığı  tayin edilir. Hafriyat miktar ı  ve temelin 

oturtulacağı  kısım tespit edilir. Kuyular da, eksen dolay ında tap ılır. Derinlikleri 15-20 m dir. 

Bunlarda derindeki tabaka durumu, erime bo ş luklan ve süreksizliklerle dolgu malzemesi gözle 

net olarak görülür Kimi zaman da 2 x2 m boyutunda ve derinli ğ i 4-5 m olan numune çukurlar ı  
açı lır Alınan numuneler laboratuvarda incelenir. 
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C- GALERİ  VE TÜNELLER: Baraj yerinde, yamaçlarda, yamaca dik yada paralel, 

yatay veya az eğ imli, 2 2 m boyutlu galeri ve tüneller aç ı l ı r. Uzunluklan 5-50 m aras ı ndad ır. 

Çoğu yamaçlarda faylar boyunca faylara ve tabakalanmaya dik olarak aç ı lmalı dır. Yap ı sal 

özelliklere göre düz, kavisli veya ani dönü ş lü galeri ve tüneller yap ı l ı r. Bunlar yap ı lınca bas ınçl ı  

sularla y ıkanır. Böylece kaya yüzeylerinin, süreksizliklerin, tabaka do ğ rultu ve eğ imlerinin ve 

diğ er özelliklerin görülmesi sağ lanır. Bunlar ölçülerek haritalan ır. Açı lacak tünel yada 

galerilerin say ısı , baraj yerinin jeolojisine, fayl ı , çatlakl ı , kıvnmlı  ve erime bo ş luklu, ayrış mal ı  

oluşuna göre tayin edilir. Bazen yamaca yap ı lan şaftlar ın taban ı ndan tünel ve galeriler yap ı larak 

su altın ın yap ısal durumu ve litolojisi öğ renilir. Galeri ve tüneller yard ımıyla gözle görülebilen 

sonuçlar elde edilir. Aynşmalar, faylar, su s ızan kısımlar, çatlak ve k ı vrımlann gidi ş i, dolgulu 

çatlaklar ve karstik bo ş luklar açıkça görülür. Son y ıllarda kemer ve ağı rl ı k baraj yerlerinde 

aç ı lan çevirme tüneli güzergah ı  ve galerilerde, yerinde yani insitü deneyler yap ı lır. Çok iyi karot 

numune al ınarak RQD tayin edilmektedir. Böylece baraj yap ı lıp göl alanı  su ile dolunca 

etkileyecek kuvvetlere benzer kuvvetler alt ında kayaçlann mekanik özellikleri incelenir. 

Bu verilerle ; 

a - Baraj yeri kayaçlar ını n elastisitesi ile betonun elastisitesi kar şı laş tı rı lı r. 

b - Rezervuar alan ından su kaç ıp kaçmayacağı , kaçarsa nereye ve ne oranda olaca ğı , 

c - Su bas ıncının k ınk, yarık ve çatlaklan geni ş letip geni ş letemeyeceğ i, 

d - Devaml ı  su bas ınc ının mevcut kayaçlara etkiyip etkiyemeyece ğ i yani kültelere 

ayrış t ırma, eritme, direnç azalmas ı  vb etkileri araş tı rı lır. 

BARAJLARDA İNŞAAT ÖNCESİ  VE İNŞAAT SÜRESİ  ÇALİŞ MALARİ  

İnşaat öncesi son çal ış malar özellikle baraj temeline, derivasyon tünelindeki iksa 

yerlerine, şekline, yeralt ı  su durumuna, kaynaklara, erime bo ş luklarına, kaz ı  sı ras ındaki kayma 

problemlerine, savak ve santral temellerine, malzeme kalite ve miktar ı nın saptanmas ına 

yöneliktir. Bu bilgilerin kesinle şmesi için gerekirse ek sondaj, galeri ve tüneller yap ı lır. Bütün 

bilgiler haritalara i ş lenir ve kesitlerle gösterilir. İnşaat ba ş layınca temel hafriyat derinli ğ ini tam 

saptamak için ek sondaj ve dü şey kuyulara yani şartlara gerek görülür. İnşaat öncesinde 

baş lanan yeralt ı  suyu seviye ölçümlerine ayda 2-3 ölçüm ile devam edilir. in şaatı  adım ad ım 
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izleyen jeolog, temel hafriyat ında rastlanan kayaçlar ın bütün jeoloji, litoloji, yapısal özellikleri, 

doğ rultu ve eğ imleri, aç ı k ve kapal ı  süreksizlikleri, kaynak ve su s ızıntılann ı  haritaya i şler. Bu 

haritalardan y ıllar sonra kaçak, çatlama, fazla oturma vb gibi durumlar ın aydınlatı lması nda 

tekrar yararlan ıhr. 

DOLU SAVAKLAR 

Bir baraj ın üstünden veya yanlar ından taşkın suyunun geçmesini sağ layan kanala dolu 

savak denir. Dolu savak baraj eksenini ve rezervuar yamaçlann ı  fazla harap etmeden, 

aşı ndırmaya maruz b ırakmadan ta şk ı n sularını  boşaltan bir yap ıdır. Dolu savaklann giri ş  kanal ı , 

kontrol tesisleri, debi sevk edici, enerji da ğı tıcı  ve boş altıcı  kanal gibi kısımlan vard ır. Baraj 

gövdesinin üstünde, baraj ın bir yada iki yan ında, tabanda, yamaç içinde veya rezervuarda 

olabilir. Buna göre de özel isimler al ırlar. 

a - Suyu baraj gölünden mansaba bo ş altan en basit dolu savak : Baraj ın üstünden 

suyu aşı ran tiptir. Bunda baraj tepesi tamamiyle suyun alt ında kal ı r. 

b - Dolu savak baraj ın üstünde bir köprü, bir aç ıklık ş eklinde olur. Bu tip savaklara " 

üstten kapakl ı  savak " denir. 

c - Baraj ın yanında, baraj eksenine dik veya dike yak ın bir şekilde yap ılan kanala " 

yandan çevirmeli dolu savak " denir ( Ş ek.60). 

Ş eki1.60- Yandan çevirmeli dolu savak. 

d - Kuyu tipi: Taşkın suyu baraj gövdesinin altında bulunan yatay bir tünele geçer ve 

fazla suyu bo şaltır. Huninin üst k ısmı , rezervuann maximum su seviyesi hizas ındadır (Ş ek.61). 
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Ş eki1.61- Kuyu tipi dolu savak. a- Planda görünü şü, b- Dolu savağı n 
merkez hatt ı  boyunca kesiti (Linsley ve Franzini, 1972). 

e - Dip savak: Özellikle suyu, bazende gelinti malzemesi fazla olan akarsularda 

tortullar ı  boşaltmak için yap ılan tesislerdir. 

f - Taşkın suyu normal kapasitesini ast ığı  zaman çal ış an savaklara " tehlike sava ğı  " 

denir (Ş ek.62). 

Ş eki1.62- Üstten dolu savak tipleri, a- Üstten akan , b- Kapakl ı  dolu savak. 

Dolu savak için en ideal yer baraj ekseni yan ında ve dolay ında bulunan uygun bir 

topoğ rafya yani boyun noktas ı dır ( Ş ek.63). Bu ço ğu zaman olmaz. 
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Ş ekiI.63- Uygun topografik ko şulda dolu savak yerleş tirmesi. 

Dolu savak seçiminde şu mühendislik jeolojisi problemleri dü şünülmelidir : 

1- Dolu savak malzemesi: Kazı  s ırasında çıkan malzemenin gövdede kullan ı lıp 

kullanı lmayacağı  araş tınlmal ı  ve kullanma yüzdesi belirlenmelidir. 

2- S ızma ve borulanma: Dolu savak boyunca detay jeoloji haritas ı , bir sıra sondajla 

basınçlı  su deneyleri yap ı lır. Gerekirse enjeksiyon yap ılarak s ızma ve borulanma önlenir. 

Kayaçlar ın dikey tabakal ı  ve çatlakl ı  olması  sızmayı  artırı r. 

3- Ş ey stabilitesi: Dolu savak şevlerinin stabilitesi de önemlidir. Bihassa dar vadilerde 

şeylere verilecek eğ im ve şey stabilitesi ayn bir problem te şkil etmektedir. 

4- Tünel iksa yerleri ve ş ekli: Dolu savak tünel şeklinde yapı lacak olursa, iksan ın 

gerekip gerekmediğ i, iksa şekli, yeri ve tipi tayin edilmelidir. 

5- Aşı nd ırma ve oyma: Dolu savaktan ç ıkan suyun gerek düşüm kanalında, gerek 

topukta meydana getirmesi muhtemel a şı nd ırma ve oyma etkisi dikkate al ınmalı dır. 

Baraj yeri etüdlerinde dü şünülmesi ve üzerinde jeoloji çal ış ması  yap ı lması  gereken 

konulardan bir diğ eri de çevirme yani derivasyon tünelleridir. 
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BARAJ GÖVDELERİNE ETKİ  YAPAN KUVVETLER 

Baraj gövdelerinin rk ı lmadan, kaymadan, bozulmadan uzun müddet kalabilmesi için 

gövdeye etki eden statik ve dinamik birçok kuvvetin denge halinde olmas ı  gerekir. Bu 

kuvvetlerin bir k ısm ı  yatay, bir kısm ı  da düşey yöndedir. Bir beton a ğı rlık baraj ına etki eden 

kuvvetler şunlard ır (Ş ek.64) : 

1- Baraj ağı rlığı  

2- Hidrostatik bas ınç 

3- Suyun kaldırma kuvveti 

4- Buz basıncı  

5- Deprem etkisi 

6- Silt bası nc ı  

7- Dalga etkisidir. 

Ş eki1.64- Beton baraja etkiyen kuvvetler. 

1- Baraj Ağı rlığı  (W) : Bu kuvvetin etki doğ rultusu enine kesit alan ının merkezinden 

geçer.Beton barajlarda bu, yakla şı k 2,5 kg / cm2  dir. 

2- Hidrostatik Bas ı nç (H) : Baraj gölü ve mansaptaki suyun gövdeye etkisidir. Dü ş ey 

ve yatay bile şenleri vard ır. Düşey bileş enlerden memba yönündekine Hv, mansap tarafindakine 

Hv denir. Yatay bile şenler ise memba tarafinda Hh, mansap tarafinda Hh ' olarak verilmi ştir. 

Hh nin değ eri : 

Hh = y.h ı2  / 2 

olarak verilmi ştir. Mansap tarafindaki Hh ' ise : 

Hh'= y.h22  / 2 
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Bu yatay bile şenler, göl taban ından itibaren, hl / 3 noktas ından itibaren etkir. Burada g 

suyun birim hacim ağı rlığı , hl ve h2 de su yükseklikleridir. 

h1 = memba tarafinda su yüksekli ğ i 

h2 = mansap tarafinda su yüksekli ğ idir. 

3 - Suyun Kald ırma Kuvveti Baraj gölündeki su, hidrostatik bas ınç etkisiyle baraj 

gövdesiyle temel aras ında kald ırma kuvveti olu şturabilir. Bu kald ırma kuvvetini U ile 

göstet-irsek : 

U _ (hi + h2). 7. t 
2 

olarak verilmi ştir. Burada , 

h1 = memba tarafta suyun yüksekli ğ i, 

h2 = mansap tarafta suyun yüksekli ğ i, 

y = suyun birim hacim ağı rlığı , 

t = baraj ın tabandaki kalınlığı dır. 

U, kald ırma kuvveti olup memba eteğ inde h 1 / 3 noktas ında etkimekte olup, mansap 

eteğ inde ise kimi ara ş tı rıcılara göre s ı firdı r. 

4 - Buz Bas ınc ı : Göl suyunun donup, hacmi geni ş leyince oluşur. Bu, daha ziyade 

memba yüzünü etkiler. Bunun miktar ı  ülkemizde 10 ton/m kabul edilmektedir veya bu gibi 

hesaplarda 10 ton/m al ınır. 

5 - Deprem Etkisi : Deprem etkisiyle baraj gövdesi memba ile mansap tarafa do ğ ru 

hareket eder. Mansaba harekette gövde üzerindeki hidrostatik bas ınç azal ır, çünkü su hareket 

etmez. Memba tarafina do ğ ru harekette ise hidrostatik bas ınç artar ve su seviyesi yükselir 

( Ş ek.65). 
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Ş ekil.65- Deprem esnas ında baraj gövdesini etkiyen bas ınç. 
ABC: Barajla birlikte hareket eden su kitlesi (Westergaard, 1938). 

Westergaard, baraj gölündeki suyun bir k ısmının parabolik olarak baraj gövdesiyle 

hareket ettiğ ini ortaya koymu ş tur. Hareket eden su kütlesinin tabandaki uzunlu ğu, su 

yüksekliğ inin 7 / 8 'idir. Baraj gövdesine etkiyen hidrostatik bas ınç Von Karman 'a göre elips 

şeklinde olup ; 

Ew = O, 555. k. y. h2  

olarak verilmi ş tir. Burada; 

k = Deprem ş iddetidir (depremin ivmesinin, yerçekimi ivmesine bölümü ile bulunur). 

g = Suyun birim hacim a ğı rlığı  (N/m3 ), 

h = Baraj gölünde su yüksekliğ idir. 

Deprem sonucu olu şan hidrostatik bas ınç (Ew) , baraj gövdesini tabandan itibaren 

4 h / 3 TC ( 0,425 h) oran ındaki noktada etkiler. 

Deprem bölgelerinde yap ı lacak barajlarda şu özelliklere dikkat edilmelidir : 

1 - Baraj ın kaya - toprak dolgu yap ılmasına, 

2 - Geniş  tabanlı , geçirimsiz zon olmas ı na, 

3 - Yüksek dolgu pay ı  bırakı lmasına, 

4 - Geni ş  tepe ve baraj şevlerine az eğ im verilmesine, 

5 - Temelde en kesit boyunca devaml ı  beton duvar in şa edilmesine. 
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BARAJ GÖLÜ VE REZERVUAR İNCELEMELERİ  

Baraj eksen yeriyle beraber baraj gölünün de mühendislik jeolojisi yönünden 

incelenmesi yap ı lır. Maksimum su kotunu içine alan göl sahas ının detay jeoloji haritas ı  yap ı lı r. 

Rezervuardaki kayaçlann su tutma özellikleri, suya kar şı  hassasiyet dereceleri, bas ınca karşı  

dirençleri, göl sahas ında su kaçaklann ın olup olmayacağı , olursa nereden ve ne miktarda 

olacağı , rezervuar yamaçlann ın stabilitesi ve heyelan durumu, su alt ında kalacak doğal yeralt ı  

servetleri ve tarihi eserler üzerinde durulur. Baraj gölü boyunca, tüm bu bilgiler 1/5000 ve 

1/1000 ölçekli jeoloji haritalarına işlenir ve detay kesitleri ç ıkarı lır. 

Rezervuar incelemelerinde a ş ağı daki bilgilerin ara ş tırı lmas ı  ş artt ı r : 

a) Rezervuar alan ındaki kayaçlann cinsleri, litoloji özellikleri , düşey ve yatay 

değ iş imleri ile içerdikleri mineraller ara ştırı lı r. 

b) Kayaçlann yap ı sal özellikleri, süreksizlikler, tabaka durumlar ı  ve kıvnin şekilleri 

saptanarak haritalan ır. 

e) Porozite, permeabilite ve transmisivite vb gibi,kayaçlar ın hidrojeoloji karakteristikleri 

türlü deney ve testlerle belirlenir. 

d) Ayrış ma, erimeli durumlar, bo şluklar, karstlaşma, mağaralar ara ş tı r ı lır, 

boyutlandırıhr, gerekirse sondajlar ve deneme enjeksiyonlar ı  yap ı lır. Karstla şma dolomit, 

kireçtaşı , jips vb gibi çoğu karbonatl ı  olan kayaçlarda erimeler sonucu bo ş lukların oluşmas ıdı r. 

Karstlaşma sonucu göllerinde su toplanmayan pek çok baraj vard ır. Konya kapal ı  havzas ındaki 

May Baraj ı  buna en güzel örnektir. Kurak ve yar ı  kurak bölgelerdeki karbonatl ı  kayaçlardaki 

karstla şma çabuk olur ve 1000-1500 m derinlere kadar inebilir. Baraj gövdesi alt ında, rezervuar 

taban ında veya yamaçlarda su ile ş işen yada eriyebilen tuz, jips, anhidrit vb nin bulunmas ı  

kaçakların baş lı ca nedenleridir. 

e) Rezervuar ve dolay ındaki kaynaklar, kuyular ve di ğ er su noktalar ı  saptanarak 

bunlarda debi, s ıcaklık ve rezistivite ölçümleri yap ı lır ve önemlileri uzun sürede denetlenir. 
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t) Yeralt ı  su seviyesi değ iş imi denetlenerek haritalan ı r. 

g) Rezervuara gelen akarsular ın getirdiğ i selinti miktan ve buna bağ lı  olarak baraj ömrü 

tahmin edilir. 

h) Rezervuar sulann ın kimyasal tahlilleri yap ı lır. Asit karakterli sular ın korozyona 

neden olacağı  ve kireçta şı  gövde kaplamalanna etkileri göz önüne al ınmalıdı r. 

ı) Rezervuardan kom şu havzalara su kaçma ihtimalleri ara ş tınlı r. 

I) Rezervuar dolay ın ı n sismisitesi ara ştınlır. Deprem s ırasında oluşan titreş imler, baraj 

gövdesine olan baraj gölündeki su ve silt bas ıncını  artınr. Bu yüzden aktif faylar ve geçmi şteki 

depremlerin şiddet dereceleri ara ş tınlı r. 

j) Rezervuar alan ındaki su içinde kalacak petrol ve maden ocaklar ı , sıcak ve mineralli 

sular ile kapl ıcalar saptan ı r. Göl içinde kalacak tarihi eserlerin göl d ışı na taşı nması  için planlar 

önerilir. 

YAĞ IŞ  ALANI ÇALIŞ MALARI 

Yeryüzüne düşen yağışı n % 20 sinin denizlere akt ığı  kabul edilir Havza incelemerinde 

kullan ılan yağış  alan ı  ve beslenme alan ı  birbirinden farkl ı  kavramlard ır (Ş ek.66). Yağış  alan ı , su 

bölümü hatt ı  içinde kalan yağışı  akarsuya getiren aland ır. Beslenme alan ı  ise yağış  alan ının 

dışı nda kalmakla beraber yap ı sal özellikleri nedeniyle yağış  sulannı  havzaya ileten aland ır. 

Ş ekii.66- Bir akarsu havzas ının beslenme ve ya ğış  alanlan. 
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Yağış  alan ında suyun kirlenmesine engel olunmal ıdır. Çabuk akışı  önleyip, aşı nma ve 

taşı nmayı  azaltarak baraj gölünün dolmas ı na engel olacak yap ıların inşası  gerekir. Ayr ı ca yağış  

alan ının topoğ rafyas ı , bitki örtüsü ve iklimi ortaya konur. 

BARAJLARDA SiLTASYON 

Baraj gölünün, sular ın getirdiğ i blok, çakıl, kum, silt, kil, vb gibi ayak maddelerle 

dolmasına siltlenme denir. Siltlenme sa ğanak yağış lı , bitki örtüsü az, kurak ve yar ı  kurak 

alanlardaki barajlar için tehlikelidir. Ta şkın debisi büyük olan, fazla miktarda kat ı  madde taşı yan 

akarsulann ta şkını  sırasında dip savaklar aç ı larak katı  maddeler de barajdan d ış arıya at ı lır. Bu 

katı  maddeler ya sürüntü şeklinde nehir yatağı nda veya yatağa yakın hareket eden ağı r 

maddelerle nehir dibine çökemeyen ufak, as ı lı  maddelerden olu şur. Bir baraj gölündeki siltin 

diziliş i Ş ek.67 de görülmektedir. 

a- Tepe çökelleri 
b- Ön çökeller 
c- Taban çökelleri 
d- Ağı r alum çökelleri 

Ş ekil.67- Barajlarda çökel türleri. 

Rezervuann silt tutma özelli ğ i; gelen su miktarı , baraj ın yaşı , topoğ rafyası , rezervuann 

şekli, jeoloji yap ısı , litoloji, bitki örtüsü, bo şaltma tesisleri vb faktörlere bağ lıdır. 
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SİLT TUTMA NİTELİĞİ  

Silt tutma yeteneğ i rezervuara gelen bütün silt miktann ın baraj gölünde al ı konulan 

yüzdesine oran ı  olup; 

ST = Si - S. / Si olarak ifade edilir. 

ST : Yüzde olarak silt tutma niteli ğ i 

Si : Y ı lda rezervuara gelen silt hacmi 

So  : Y ılda rezervuardan giden silt hacmi 

Rezervuann hizmet süresi yani barajlann ömrü ise; 

HS = C / Si ST 	olarak verilmi ş tir. 

C = Rezervuann kapasitesidir. 

Silt tutma özelliğ i ise (Proje a şamas ında) : 

STO = C / I olarak verilmi ştir. 	I : Yı llık su akımıdır. 

Barajlarda siltasyonu önlemeye yönelik birtak ım yollar vard ır. Bunlar : 

1 . Baraj yeri ve önceli ğ inin seçimi 

2 . Yüksek baraj yap ılması  veya arka arkaya iki baraj yap ılması  

3 . Büyük dip savak in ş as ı  

4 . Rezervuara giren siltin kontrolü 

5 . Havza planlamas ında kilit baraj yap ı lmasına öncelik verilmesi 

6 . Siltin birikmesinin kontrolü : Bunun için silti çok bol olan feyezan sular ının dip 

savaktan geçirilmesi 

7 . Silt birikintilerini dip savakla uzakla ş tırma 

8 . Alanda ağ açland ırma, teraslama vb yaparak erozyonu kontrol etmektir. 
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BETON BARAJ MALZEME İNCELEMELERİ  

Beton barajlarda kullan ılacak kat ı  malzemenin, yani agregan ın çok temiz olmas ı  

gerekir. Özellikle kemer baraj agregas ının kil içermemesi gerekir. Baraj yerine yak ın, istenilen 

özellikte çak ıl ve kum bulunmamas ı  halinde, kırma taşta agrega olarak kullan ılabilir. Baraj 

yapımında kullan ılan beton, su, çimento, ince ve kaba agrega ile prizi yava şlatı cı  kimyasal 

maddelerden meydana gelmi ş  bir kanşı mdır. Agrega, ağı rlık olarak betonun % 75 ila % 85 ini 

oluşturur. Bu nedenle agrega seçiminde çok itina gerekir. Halen Türkiye 'de ASTM Standart' 

agrega seçiminde uygulanmaktad ır. Agregamn tane şekli küresel, kö şeli veya kübik olmalıdır. 

İNCE AGREGA 

Doğal ve öğütme kum veya ikisinin karışı mı  olabilir. Bunlar kil, cilt, alkali organik 

madde ve jips, tuz gibi diğer zararl ı  maddeler içermemelidir. Eğ er doğal olarak bu maddeler 

varsa yıkanarak veya elenerek tamamen temizlenmeli ve sonra kullan ılmalıdır. Beton agregas ı  

olarak kullan ı lacak ince agregada zararl ı  madde miktarları  aş ağı daki değ erleri aşmamalıdır. 

Zararl ı  Madde 	 Ağı rlık 

200 no'lu elekten geçen malzeme (0,074mm) 	 % 3 

Ş eyi 	 % 1 

Kil 	 % 1 

Diğer zararl ı  maddeller(Jips, tuzdan ba şka alkaliler, 

bitkisel toprak vb) 	 %2 

Toplam yabanc ı  madde miktarı  ağı rlık olarak %5'i aşmamandır.Ayrıca agregan ın özgül 

ağı rlığı  2.6 g/cm3  ten az olmamal ıdır. 
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İRİ  AGREGA 

Sert, sağ lam, dayanıklı  kırmataş  veya çak ıl olabilir. Çak ı lların üzerine yap ış mış  kil, 

bitkisel toprak, bitki kökleri, odun parçalar ı , diğer organik madde ve alkalilerle betona zararl ı  

maddeler içerrnemelidir. İçinde % 3 'den fazla yumu şak ve yass ı  parçalar içeren agrega 

kullan ı lmamalı dır. İ ri agrega içinde bulunan zararl ı  madde yüzdesi, şu değ erleri aşmamal ı dı r : 

Zararl ı  Madde 	 Ağı rlık ( % ) 

200 no' lu elekten geçen malzerne(0,074 mm) 	 % 1 

Ş eyi 	  % 1 

Kil 	  % 0.5 

Diğ er zararl ı  maddeler 	  % 0.1 

Zararl ı  maddelerin toplam yüzdesi, a ğı rl ık olarak % 3'ü a şmamalıdır. Betonda kullan ı lan 

su, kanşı mda, bakımda, agrega hazırlanmasında kullan ı lır. Su, taze, temiz ve so ğuk olmal ı d ı r. 

İçinde lağı m suyu, yağ , asit, tuz, alkali organik madde kan şı mı  bulunmamand ı r. 

KAPLAMA TAŞLARİ  

Beton barajlarda kullan ı lacak kaplama ta ş ları  rüzgar, yağmur ve suyun mekanik ve 

kimyasal etkisine dayan ıklı  olmalı , kolay aynşmamal ı  ve aşı nmamalıdır. Bu iş  için masif 

kireçtaşı , yoğun kumtaşı , granit, diyorit vb gibi derinlik ta şları  ve dasit, andezit, bazalt gibi 

yoğun yüzey taş lan kullan ı labilir. 

TOPRAK BARAJLARDA MALZEME INCELEMELERI 

Toprak barajlarda kullan ılacak malzemeler şunlard ır : 

a - Geçirimsiz çekirdek malzemesi 

b - Yan geçirimli gövde malzemesi 

c - Gevş ek kaya dolgu malzemesi 

d - Filitre malzemesi 

e - Örtü malzemesi 
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Genel olarak toprak baraj yap ımı  için suda erimemek ve ayr ış mamış  olmak şartıyla çok 

çeş itli malzeme kullan ı labilir. Kullan ı lacak malzeme özelliklerine dayanarak gövde tipi, şekil ve 

boyutlann ın en ekonomik olarak tesbit edilmesine yard ımcı  olmakt ır. Bu malzemenin karakteri 

uygun ilave malzeme yard ımı  ile işe yarar hale getirilir. 

Eğer civarda geçirimsiz malzeme bolsa baraj dolgusu, stabilite ve geçirimsizlik 

fonksiyonlarını  birlikte görebilir. Bu gibi hallerde gövdenin mansap yüzü su ile katiyen doygun 

olmamal ıdır. Yani sızma yüzeyi mansap şeyini kesmemelidir. Bu durum filitrelerle sa ğ lan ır. 

Toprak barajlarda kullan ılacak malzemenin suda erimemesi gerekir. 

Alınan numuneler üzerinde, laboratuvarda : 

a- Suda erime ve ayn şma derecesinin tayini 

b- Atterberg limitlerinin tayini 

c- S ıkış abilirlik deneyi yap ılması  

d- Kohezyon, içsel sürtünme aç ısı  ve boş luk bası nçlan tayini için üç eksenli bas ınç ve 

diğ er deneyler yap ı l ı r. 

e- Hacimsel s ıkış ma sayısının Odömetre deneyi ile tayini 

f- Geçirimlilik deneyi yap ı lı r. 

Toprak barajlarda kullan ı lan malzeme türü ve özellikleri a şağı daki tabloladır (Tablo.8): 

ZEMIN 
ARO 

Temiz 
Çak ı l 

Temiz 
kum ve 
çakı l 
kar ışı mı  

Kum, 
organik 
ş  ilt 

Kili 
Silt kil  

Siltli 
kil 

Homojen 
plastik 

Permeabilite 
katsay ı sı  
cmİ sn 

10-2  10 -3  10-4  10-6  10-6  

Geçirgenlik 
Durumu Çok geçirimli Geçirimli Yar ı  

Geçirimli 
Az 

Geçirimli Geçirimsiz 

Baraj Gövde- 
sinde kulla- 
n ı ldığı  yer 

Filtre ve 
Geçirimli 
kı s ımlarda 

Geçirimli 
kmimlan5a 

Yar ı  Geçirimli 
kıs ımlarda 

Geçirimsiz  
çekirdekte ı  

Tablo. 8- Toprak barajlarda kullan ılan malzeme ve özellikleri 
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KAYAÇLARIN BARAJ YERİ  OLMA NITELIKLERI 

Yeryüzünde bulunan kayaçlann baraj yeri olma yönünden özelliklerini belirten 

matematik formüller vermek ve tan ımlar yapmak mümkün değ ildir. Hiçbir kayaç bileş imleri, 

isimleri, olu ş ları  ayn ı  anda da olsa diğerine tamtam ına benzemez. Türlü mühendislik özellikleri 

farklı  farkl ı  olur. 

DERİNLİK KAYAÇLARI 

Granit, diyorit, gabro vb gibi derinlik kayaçlar ı  genellikle ayn şmamış  çatlak ve k ı rı ks ız 

oldukları  zaman çok sağ lam ve geçirimsidir. Içlerinde bo ş luk ve erime kanallar ı  bulunmaz. 

Ideal bir baraj yeridir. Hatta betondan daha sa ğ lamdır. Ayrış mış ,kırı lmış  ve faylanm ış  

olduklarında dirençleri azd ır. Fazla su emer. Damarlarla kesildikleri yerlerde ayn şma fazla 

olabilir. Baraj ekseni yerlerinde geni ş  çapl ı  sondajlar, kuyu, tünel ve galeriler yap ı lmal ı , 

kayaçlann ayrış ma dereceleri süreksizlik yüzleri ve dolgu maddeleri bilinmelidir. Derinlik 

kayaçlan üzerinde büyük a ğı rl ık ve kemer barajlar yap ılacaksa, elastisite modülü tayin 

edilmelidir. 

VOLKANİK KAYAÇLAR 

Bu kayaçlar çok değ iş ik biçimde ve dokudad ır. Bu nedenle baraj yeri olma yönünden 

nitelikleri de farkl ıdır. Tüf, aglomera ve lavlann bas ınç dirençleri, permeabiliteleri çok farkl ıdı r. 

Bazalt vb gibi kayaçlarda soğuma çatlaklan ve gaz bo ş lukları  çok görülür. Bunlar yer yer 

kil,kalsit veya silisle doldurulmu ş  yada bo ştur. Bazalt, andezit ve riyolitler ayn şmamış  

olduklarında iyi baraj yeridirler. Ancak ço ğunlukla çatlakl ı , geçirimli ve ayn şmış lard ır. Bu 

durumlarda çok iyi enjeksiyon programlar ı  yap ı lması  gerekir. Bir çok yerde lavlar, tüflerle, 

göl çökelleriyle ara katk ı lı  bulunur, yatay ve dü şey permeabiliteleri yer yer de ğ iş ir. Bu 

durumda petrografik karakterdeki kayaçlann enjeksiyona kar şı  reaksiyonuda farkl ı  olur. 
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TORTUL KAYAÇLAR 

Çeş itli tortul kayaçlann baraj yeri olma bak ımından nitelikleri çok farkl ıdır. Alüvyon, 

moren, genç Tersiyer tortullar ı  gibi ayrı k zeminler üzerine baraj kurulmas ı  düşünüldüğünde, 

sızdırmazlığı n sağ lanması  için çok iyi enjeksiyon yap ılması  gerekir. 

Killi zeminlerde s ıkış ma, içerdikleri suyun kayac ı  güç terketmesi nedeni ile çok uzun 

sürer. Bu gibi durumlarda s ıkış mayı  sağ lamak amacıyla kum drenler kurulup, baraj gövdesinin 

kademeli süreyle yap ılması, ayrıca küçük şev aç ısıyla kurulmas ı  yararl ı  olmaktad ır. Bunlar 

üzerine genellikle toprak barajlar kurulmaktad ır. Kumtaş lan, grovak ve kuvarsitler, baraj yeri 

olma aç ısından iyidirler. Bas ınç ve kayma dirençleri çimentolanman ın cins ve derecesine 

bağ lı dır. S ızd ırma daha çok çatlaklarda olur. Fakat enjeksiyonla s ızdırmazhk sağ lanabilir. 

Kumtaş lannda taneler aras ı  boş luk fazla olursa kimyasal yolla enjeksiyon gerekir. Marn, siltta şı , 

kiltaşı ndan oluşan zeminlerde ş işme, kabarma ve şev stabilitesi problemleri gözlenir. Saf ve 

dolomitik lçireçta ş lannda, ayrıca killi, kumlu kireçta ş larında karstlaşma, erime kanallar ı , 

faylanma büyük problemler meydana getirir. Bu tip kayaçlar ço ğunlukla çatlakl ı , kırıklı , fayl ı  

olur ve bunlar boyunca erimeler geli şir. Bu nedenle çatlak sistemlerinin geometrisi gül 

diyagramlan vb ile ç ıkarı lmalıdır. Çatlaklar boyunca erime kanallar ı  tespit edilmelidir. 

Incelemeler s ık sondaj, galeri ve tüneller yard ımı  ile jeofizik yöntemlerle yap ılabilir. Yeralt ı  

jeolojisi çok detayl ı  araş tırı lıp, gerekli önlemler alinabilirse bu tür kayaçlar üzerine baraj 

kurulabilir. 

METAMORFİK KAYAÇLAR 

Metamorfik kayaçlardan, ş istler ve gnayslar ayrış mamış , mermerler ayr ıca erime 

boş luksuz olduklar ı  zaman baraj yeri olabilir. Ayn şt ıklan zaman taşı ma güçleri azal ır. Bu 

nedenle cinsleri ve kapsad ıklan minerallerin ayn şma dereceleri çok iyi incelenmelidir. Ayn şma 

sonucu ş istilik düzlemleri killerle dolar ve zay ıf ayrılma, kayma kuşaklara olu şur. Ayrı ca 

mermer ve yar ı  mermerlerde, özellikle mermer- ş ist dokanağı nda erime bo ş lukları  oluşabilir. 

Metamorfik kayalar ın dirençleri ş istilik konumuna ve aynşma derecesine bağ lı  olarak değ iş ir. 

Basınç direnci, süreksizlik düzlemine dik yönde en büyüktür. S ızdırma, çatlak ve ş istilik 

düzlemleri boyunca geli ş ir. İyi bir enjeksiyonla s ızd ırma önlenebilir. 
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YERALTI BARAJLARI 

S ıcak ve buna bağ lı  olarak buharla şman ın fazla olduğu bölgelerde, uygun kuşaklar 

boyunca suyu yerin alt ında depolamak daha uygundur. Özellikle kurak ve yan kurak bölgelerde 

geçirimli malzeme ile dolu vadi tabanlannda bu tip uygulamalar ba şarı lı  olmaktad ır ( Ş ek.68). 

Ş ekilde görüldüğü gibi (6) ile gösterilen bir yeralt ı  baraj ı , memba tarafinda suyun 

depolanmas ını  Sağ lar. Bu baraj kil veya çimento ile yap ılabilir. Baraj ın beslenmesi için yani 

yeralt ı  baraj ının yüzey sular ı  ile beslenmesi için yeralt ı  baraj ı nın memba tarafina bir yer üstü 

baraj ı  inşaa edilir. Böylece yüzey sularının burada depolanmas ı  ve geçirimli kuş aklar boyunca 

yeralt ı na sızması  sağ ianır. Eğer yeryüzünde yer üstü baraj ı  göl alanında geçirimsiz örtü varsa 

bunlann kald ırı lmas ı  şarttır. Ayrıca yeralt ına sızma yeralt ı  baraj ı nın memba tarafına vadiye dik 

olarak aç ılan birkaç tane beslenme hendeğ i ile de sağ lanabilir. Böylece sellenmenin önüne 

geçilmi ş  ve su yerin alt ı nda depolanmış  olur. Daha sonra aç ılacak kuyularla yerin alt ında 

depolanan bu sudan yararlanmak mümkündür. 
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1- Yerüstü baraj ı  
2- Geçirimli zemin 
3- Yeraltı  baraj ında toplanan su seviyesi 
4- Yeralt ı  baraj gölü 
5- Geçirimsiz temel 
6- Yeraltı  baraj ı  
7- Sondaj kuyulan 

Ş ekil.68- Yeralt ı  baraj ı . 
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BARAJ YIKILMALARI 

Dünyan ın çeş itli bölgelerinde ender de olsa çe ş itli tipteki barajlar ın yıkı ldığı  yada 

rezervuarlannda su toplanmad ığı , eksen ve göl sahas ındaki kayaçlar ın suları  sızdırdığı  

görülmektedir. Baraj göl alan ında su toplanmamas ı  büyük para ziyan ına buna karşı lık yıkı lma, 

büyük mal ve can kayb ına neden olmaktad ır. Ş imdiye kadar dünyada büyüklü küçüklü 300 den 

fazla baraj y ıkı lmış tır. Yıkı lan barajlarda yap ılan gözlem ve incelemeler sonucu y ıkılmaya neden 

olan olaylar özetle şöyle sıralanabilir: 

1- Baraj ekseni alt ve yanlanndan s ızıntı ları n meydana gelmesi 

2- Baraj gövdesinin şevlerine uygun eğ imin verilmemiş  olmas ı  

3- Memba tarafinda oyulmalann meydana gelmesi 

4- Baraj gövdesinin farkl ı  oturmalara maruz kalmas ı  

5- Çekirdek ve filitre malzemesinin iyi seçilmemi ş  olması  

6- Aktif fayl ı  bölgelerde depremin etkisi 

7- Dolu savak ve derivasyon tünelinin şekil ve kapasitesinin iyi tanzim edilmemi ş  olması  

8- Çekirdekten su s ızması  

9- Özellikle toprak barajlarda temel zeminindeki veya gövde malzemesindeki kohezyon 

azlığı  

10-Rezervuar yamaçlannda heyelan meydana gelmesi ve büyük dalgalar ın etkisi 
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MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE UYGULANAN ARAŞTIRMA 

YÖNTEMLERI ve YERALTI HAKKINDA B İLGİ  DERLENMES İ  

Yeraltmdan al ınan örneklerin analizlerinin yap ılması  yap ı  işleri için zorunludur. Yap ın ın 

gerçekle şebilmesi için yer seçimi, gider tahmini, yap ı  şekli veya yöntemlerini belirleme, tasar ı , 

kararlaştırma vb iş ler için bu bilgiler gerekir. Özellikle baraj, yol, tünel vb büyük yap ılar için 

mümkün olan en fazla bilginin derlenmesi gerekir. Barajiarda geçirimsiz çekirdek, filitre, 

geçirlinli malzeme, kaya doi 	malzemelerin derlenmesi ve elveri ş lilik durumlar= tesbit 

edilmesi için farkh özek, 	n saptanması  gerekir. Kayaç ve zeminlerin yeraltmdaki 

özelliklerini ortaya koyabilmek için de ğ işik araştırma yöntemleri uygulanmaktad ır. Bu 

yöntemler: 

1- Çukur ve yarmalar 

2- Sondajlar 

3- Galeri ve tüneller 

4- Teofizik yöntemler (sismik ve rezistivite) 

I- ÇUKUR ve YARMALAR 

Toprak yada ayr ışmış  kuşağı n ve altındaki ana kayanm özelliklerini veya yap ılarda 

kullanılacak doğ al malzeme sahalar ının derinliğ ini, yanal ve dü şey değ iş imini saptamak amac ıyla 

yap ılan kazılardır. 

Çukurlar, el aletleri ile aç ılan düşey kuyulardır. Çukurlarm en kesitleri diktörtgen 

(yaklaşı k 2 m2) veya dairesel (yakla şı k 1,5 m2) olabilir. Derinlikleri de 5 m dolaymdad ır. 10 m 

den derin olan çukurlara şart (kuyu) ad ı  verilir. Çukurlarda yeralt ı  suyu problemleri ile 

karş llaşı ldığ mda suyun dış ar ı  atılması  göz önüne alınarak en kesitleri daha büyük , yakla şı k 3 m2 

 olacak şekilde kazıhr. Çukur yada kuyular genellikle az e ğ imli yada düz arazilerde aç ılır. 

Yarmalar az e ğ imli arazilerde yada vadi yamaçlar ında uygulan ır. Yaklaşı k 1-1,2 m 

genişlikte, genelde dik duvarh aç ık kazılardır. Durayhhğı  sağ lamak amac ıyla kazı  duvarlar ı  

desteklenir. Yeralt ı  suyu olması  durumunda yarma taban ının her iki yan ında su miktarma bağ li 
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olarak drenaj hendekleri yap ılır. Çukur ve yarmalardan numune alinma el ile veya basit aletlerle 

örselenmiş  ve örselenmemiş  şeklinde olabilir. 

2-SONDAJLAR 

Sondajlar, yap ılaım oturacağı  temel kayaçlarm litolojik ve yap ısal özelliklerini, yatay ve 

düşey istikametteki değ iş imlerini, süreksizliklerin s ıklığı , ara uzakliğı , dolgu durumları , 

süreksizlik yüzeylerinin pürüzlülü ğü, süreksizliliğe bağ lı  geçirgenliğ i ve yeralt ı  su durumu 

hakkında bilgi toplamak amac ıyla yatay, dü şey ve eğ il< olarak yap ılır. Delme işleminde 

kullanılan sondaj makinalar ı  el burgular ı , darbeli sondaj ve döner sondaj (rotary) d ır. Sondaj 

yapılırken kayay ı  kesen matkaplarm so ğutulması, bazı  hallerde k ırmtılı  örneklerin delik d ışı na 

taşı nmasında su, çamur köpük yada havadan yararlamlir. Temel sondajlarmda daha çok su 

soğutmalı  sondaj makinalar ı  kullanılır. 

El Burgulan 

İnsan gücüyle çalış an aletlerin başmda, zeminlerden bozulmu ş  yada bozulmamış  örnek 

almada kullan ılan el burgular ı  gelir. Son y ıllarda insan gücü yerine motor gücü kullan ılmaktadır. 

Bu tür makinalar daha çok killi ve sildi zeminlerde 20 m ye kadar delik açma ve örnek almada 

kullanılır. Çaplar ı  3-30 cm arasmdad ır. Bozulmamış  örnek alınmak istendiğ inde delik çap ınm en 

az 20 cm ve daha büyük olmas ı  gerekir. Örnek al ıcılar helezon, kaşı k, kova ve keski tipindedir 

(Ş ek.69). El burgular ı  ile 7,5-10 cm çap ında sıkılaşmış  zeminlerde 7-8 m derinliğ e kadar 

numune alınabilir. Alman örselenmiş  numunelerde bulunan deney sonuçlar ı, örselenmemi ş  

numunelerde bulunan sonuçlarla kar şı laştırılır. 

Burgulamanm Faydalar ı : 

1- Ucuz olması  

2- Çabuk olmas ı  

3- Alınan örneklerin formasyonu tan ıtıcı  olması  

4- Aletin kolay taşmabilmesi 

5- Su, çamur gibi taşmması  zor olan maddelere gerek olmamas ı  

6- Akmayan zeminlerde düzgün kuyu aç ılabilmesi 
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Seki1.69- Değ iş ik tipte örnek al ıc ı lar (a- Helezon tip, b- Ka şı ktipi, c- Kova tipi, 
d- Keski tipi). 

Burgulamanın Sak ıncaları .  

1- Yeraltı  suları  ile doygun olan ku şaklarda burgu ile delik açmak zordur. 

2- Çalışı lacak yerde blok ve iri taş ların bulunması  ile zeminin sıkılaşmış  olması  çalış mayı  

güçleştirir veya imkans ızlaş tırır. 

Darbeli Sondajlar 

Çelik bir keski veya çekiç ile kuyu dibindeki kayalar ın parçalanmas ı  ile yap ılan 

sondajlardır. Yukar ı  kaldırılan keski, kendi ağı rlığı  ile kuyu dibine dü şürülür ve kayay ı  kırması  

sağ lanır. Düşürmeler sırasında keski kendi ekseni etrafında hafif döndürülerek kuyunun silindir 

şeklinde açılması  sağ lamr. Kırıntıları  kuyudan almak için özel kova (Beyter kovas ı) kullanılır. 

Çekiçle yap ılan darbeli sondajlarda, çekicin dönerken kotr ıpresör gücü ile yapt ığı  sayısız darbe 

ile kaya parçalanır. Bu yöntem daha çok orta sertlikte, fazla çatlakli olmayan kayalarda ve 

kırmtılılarm çimentolanm ış  olduğu ortamlarda uygulan ır. Kırmtılilar kuyudan çamur, su, hava 

veya köpük kullanılarak at ılır. 
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Darbeli sondajlar daha çok s ığ  petrol, su ve kömür aramalarmda kullan ılır. Darbe 

esnasmda kayanm parçalanmas ı  ve ezilmiş  bir durum alması  böylece petrofiziksel özelliklerinin 

fazlaca değ işmesi nedeniyle mühendislik jeolojisi ara ştırmalar ı  için pek uygulanmamaktad ır. 

Döner Sondajlar 

Döner yani rotary sondajlar her türlü jeolojik ara ştırmada (temel, petrol, maden, su vb) 

kullanılır. 100 lerce ve binlerce m derinliğ e inebilir. Araş tırmacı= amacma bağ lı  olarak kırmtı  

veya karot örnekler al ınır. Örneklerin almmasmda elmas, vidye kron, rockbit vb kullan ılır. 
Kayaların mühendislik özelliklerinin saptanmas ı  amac ıyla aç ılan kuyularda daha çok su 

soğutmah karot örneğ i alan sondajlar; petrol ve su aramalarmda ise çamur so ğutmalı  kırıntılı  

örnekler alan sondajlar kullan ılmaktad ır. Temel araştırmalarmda genellikle karotlu sondajlar 

yapılır. Sondaj tak ımının en ucunda karotiyer matkab ı  ve üstünde matkabm vidaland ığı  

karotiyer bulunur (Ş ek.70). 

Seki1.70- Rotary sondaj makinasm ın bölümleri. 
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Karotiyer tijlere, tijler de motora (morset) ba ğ lıdır. 'Fillerin en üst ucunda su ba şhğı  bulunur. Su 

baş lığı  da su yada çamur pompasma ba ğ lıdır. Tijler, çamur, su ve motorun döndürme gücünü 

matkaba iletme iş lerini görür. Karotiyerler, matkap tarafindan kesilen kaya örne ğ ini içine alan 

borulardır. Tek veya çift tüplü, yada özel patentle imal edilmi ş  tipte olabilirler. Karotiyerlerin ve 

matkabm iç çaplar ı  2,5-10 cm aras ında değ işir. Temel araş tırmalarmda daha çok 7,6-15 cm iç 

çaplı  ve 3 m uzunluktaki karotiyerler kullan ılır. Karotiyer boylar ı  ise iş in amacma göre 0,5-3 m 

arasında değ iş ir (Ş ek.71). 

Ş eki1.71- Karotiyerlerin basitle ştirilrniş  boyuna kesitleri. 
Tek tüplü karotiyer (a), Çift tüplü karotiyer (b). 

Tek tüplü karotiyerler sert, sağ lam; çift tüplü karotiyerler ise yumu şak ve çok çatlakh 

kayaçlardan karot almmasmda kullan ılır. Yumuşak ve çok parçal ı  kayaçlardan her zaman % 70- 

100 arası  karot al ınamayabilir. Ço ğu zaman karotlar k ırık ve parçalar halinde olur. Bu durumda, 

kayaçlarm yap ısal özellikleri hakk ında sağ lıklı  bilgi toplanamaz. Arazide karotun ne kadar 

alındığı , karot yüzdesinden ara ştınhr. 

Karot uzunluğu 
Karot yüzdesi = . 	. 	 dir. 

Imlen sondaj derinliğ i 

Karot alınamayan sondaj kuyularmda veya farkl ı  amaçlar için sondajlarm duvarlar ı  

incelenerek kayaçlar hakk ında bilgi toplanmaya çal ışı lır. Küçük çapl ı  kuyularda (2,5-10 cm) 

jeolojik veriler kuyu periskoplan, kuyu içi foto ğ raflar ı  ve televizyon kameralarmdan 

yararlanarak saptanmaya çal ışı lır. 
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3- GALERİ  ve TÜNELLER 

Araş tırma amac ıyla aç ılan tünel ve galeriler 1,5 x 2, 2 x 2 m 2  en kesit alanl ı  olurlar. 

Uzunlukları  genelde 5-50 m aras ında olmasına kar şı lık, jeolojik duruma ve projenin amac ına 

bağ lı  olarak daha uzun olabilir. Genellikle süreksizlilderin do ğ rultusuna dik olarak aç ılırlar. 

Araş tırma tünel ve galerileri daha çok baraj yeri, yeralt ı  santral bina temelleri, drenaj 

problemleri ve maden aramalar ında aç ılır. Tünel ve galerilerde kayaçlara ait jeolojik ve yap ısal 

özellikler açıkça görülür. Buralarda, arazinin türlü özelliklerini belirlemeye yarayan yerinde 

deneyler yap ılır ve kimi özelliklerin uzun süre denetlenmesi için aletler yerle ştirilir, gerekirse 

kayaçlardan laboratuvar incelemeleri için örnekler al ınır. 

4- JEOFİZİK YÖNTEMLER 

Mühendislik yapılarmm oturacağı  temel kayas ı  özelliklerinin saptanmasmda daha çok 

sismik ve rezistivite yöntemlerinden yararlan ı lır. Bu yöntemlerden termal ara ştırmalar ında temel 

kayası  üstündeki örtü kal ınlığı , ayrış ma ve yeralt ı  su derinliğ inin saptanmasında yararlan ılır. 

Araştırma sahasında sondaj kuyusu ve galerilerin olmas ı  durumunda yapılacak sismik ölçümlerle 

kayalar ın ayrışma derecesi, sağ lamhğı , çatlakhk katsay ısı  vb özellikleri ortaya 

konulabilmektedir. 

Sismik Yöntem 

Bu yöntemin esasm ı  elastik dalgalar ın kaya ortam ında yayılma hızlar ının bulunması  

oluşturur. Kaya ortam ında elastik dalgalar balyoz darbesi, patlay ıcı  madde veya özel olarak 

geliştirilmiş  titreşim aletleri ile olu şturulur. Elastik dalga h ızları, elastik dalga oluşturan 

kaynaktan al ıcı  yerleş tirilmiş  nokta arasındaki uzaklık ile elastik dalgan ın bu uzaklığı  katetme 

zamanı  ölçülerek bulunur. 

Rezistivite Yöntemi 

Bu yöntem, iki elektrodla yere ak ım vermek ve ak ımın oluşturduğu potansiyel farkm ı  

diğer iki elektrodla ölçmekten ibarettir. Bu dört elektrodun yerleri, aral ıkları  değ iştirilerek 

değ işik birtakım dizilimler (Wenner, Schlumberger, Dipol vb) olu şturulmaktad ır. Elektrod 
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araliklarm ın değ iştirilmesi ile yeraltmdaki tabakalarm kal ınlığı , derinliğ i, türleri, bozu şma 

derinliğ i, mağ ara vb gibi bo ş luklar hakk ında bilgi edinilir Tabaka yada kayaç türleri, öz 

dirençleri sayesinde birbirinden ay ırdedilir. 

ENJEKSİYONLAR 

Enjeksiyon şı rınga (enjekte) etme anlam ına gelir. Bir kayan ın sağ lamlaştırılması  ve 

geçirimsizliğ inin sağ lanması  amac ıyla çeşitli kar ış unli şerbetler enjeksiyon ile kayaya gönderilir. 

Kayalar çe ş itli etkilerle faylanm ış , çatlakl ı  yapı  kazanmış , erimiş  veya aşmmış  olabilirler. Baraj 

temellerinde, yeryüzünde veya yüzeye yak ın kayalarda yap ı  ve litoloji bak ımından baraj yap ımı  

için uygun olamayan durumlar görülebilir. Birçok durumlarda sa ğ lam olmayan ve geçirimliliğ i 

fazla olan kısmın kalınlığı  fazla olabilir. Bu durumda hafriyat hem zaman al ıcı , hem de pahalıdır. 

Bu ve aşağı daki amaçlar göz önüne al ınarak enjeksiyon yap ılır. 

1- Yap ı  ve temel ile temelin oturdu ğu kayanm birbirine ba ğ lanması  

2- Bo ş luk ve kırıklarm doldurulması  

3- Temele binecek yükün emniyetle ta şı nması  

4- Baraj göl alan ı  tabanından ve baraj gövdesinden olabilecek su kaçaklarmm 

önlenmesi. 

İki tip enjeksiyon yap ılır : 

1- Konsolidasyon amaçl ı  enjeksiyon ( Sağ lamlaştırma , pekiştirme vb) 

2- Perde enjeksiyonu (Geçirimsizli ğ in sağ lanması) 

ENJEKS İYON SERBET' ÇEŞİ TLERİ  

1. SIVI ŞERBETLER 

Sıvı  şerbetler, kimyasal ürünlerden meydana gelmi ş lerdir. Örneğ in az veya çok reaktif 

katılmış  ve eritilmiş  sodyum silikat, sentetik reçine, hidrokarbon ürünleri gibi. Yap ılış  sırasında 

bütün şerbetler s ıvı  durumda ise de, kolayca ölçülebilir boyutta tane kapsamayan şerbetlere s ıvı  
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şerbet denir. Na silikatm kolloidal taneleri ölçülemiyecek kadar küçük oldu ğundan bunlar s ıvı  

şerbettir. Bentonitin sudaki kar ışı mmda tane boyu mikron boyutunda ölçülebildiğ i için sıvı  

şerbet olarak kabul edilemez. Prensib olarak s ıvı  şerbetler suyun akabildiğ i bütün bo ş luklara 

girebilirler. Ortam çok küçük bo ş luklu olursa (kil ve süt) enjeksiyon yap ılamaz. S ıvı  şerbetler 

sadece ince kumlarm enjeksiyonunda kullan ılır. Daha iri tanelilerde kullan ılamaz. Çünkü bu 

şerbetlerle enjeksiyon çok masrafl ıdır. 

2. DURAYSIZ ŞERBETLER 

Bunlarm kalite ve olumsuzluklarm ı  anlamak için tam anlam ıyla durays ız normal bir 

çimento şerbetiyle alüvyonlarm enjekte edilmek istendiğ ini düşünelim. Kumlar ve çak ıllar farkl ı  

boyutta, çimento tanelerinin ise en büyü ğünün çapı  1/10 mm dir. Nadiren rastlanan bir durum 

olarak çimentonun bütün tanelerinin birbirinden ayr ı  olduklar ını  kabul etsek bile bunlar ın kum 

taneleri arasmdaki bo şluklardan geçebilmesi gereklidir. 

Alüvyondaki bo şlukların boyutlar ı  belli değ ildir. Yapılan deneylerde çimento şerbetinin 

en iri tanesi nım ölçüsünde ve bo şluk boyutlar ı  mm' nin 1/10' u kadar olan kumdan geçemediğ i 

görülmüş tür. Ş erbetin iyi eritilmesi ve havaland ırılmasıyla kum içine girebilme yetene ğ i bir 

ölçüde art ırilabilir. Aslında çoğu kez çimento tanelerinin bir araya gelerek topaklar olu şturduğu 

görülmüştü". Kum taneleri aras ında çimento taneleri bir kemer olu şturursa enjeksiyon durur 

(Ş ek.72). 

Ş ekil.72- Taneler aras ı  bo ş luğun giriş inde kemer oluşumu. 



102 

Küçük bir bo ş luktan büyüğüne geçen şerbetin h ızı  azalır ve çimento çökelir. Bo ş luklar k ısmen 

dolar. Bunlar ak ımın etkisiyle daha ileriye süreklenir ve küçük bo şlukları  tıkarlar. Çimento 

şerbeti en az 5-10 mm tane boyundaki çak ıllarm enjeksiyonunda kullan ılır. Çimento taneleri, 

karış tırma ve enjeksiyon durdu ğunda çökelir. Kaya çatlaklarm ın enjeksiyonuda bu sayede olur. 

3. DURAYLI ŞERBETLER 

Yukarıda anlat ılan olaylardan ancak enjeksiyon süresinde çökelmeyen bir şerbetle ve 

küçük bo şluklarda kemer olmas ıyla sakınılmış  olacakt ır. Yalnız kil çözeltileri tanelerin inceliğ i 

ve şerbetin durayl ı lığ mı  sağ layan kolloidal özelliğ i dolayı sıyle başar ı  ile kullamlinış lard ır. 

Alüvyon çok ince olmadığı  zaman direnci artt ırmak amac ı  ile kil çözeltisine az miktarda 

çimentoda kat ılabilir. Bazal' bu çözeltiler sadece enjeksiyondan sonra ak ım kesildiğ inde donan 

Thixotrope kil içerirler. Bu durayli şerbetler az ak ış kan ve hatta hafifçe kat ı  görünüş tedir. 

Bunlar ın enjeksiyonu zeminin bütün bo şluklarm ı  doygun hale getiremez. Serbet genellikle çok 

küçük elemanlar aras ında çekirdek durumundaki iri tanelerin konta ğı m izler. Çünkü burada 

boş luklar ince elemanlarmkine göre daha büyüktür. Bu şerbetler çimento içerseler bile çok geç 

donarlar (örneğ in 24-48 saatte). Bu şekilde donma enjeksiyonu durduramaz. Miktarlar sistemli 

bir şekilde sm ırlandırılmazsa iş lem belki de sonsuza kadar sürebilir. 

Su-çimento-kil veya bentonit şerbetinde çökelme s ırasında bazen çimento taneleri bir 

yerde, kil taneleri ise ba şka bir yerde toplan ır. Geçirimsizlik amac ıyla yap ılan enjeksiyonlarda bu 

önemli değ ildir. Ancak sağ lamlaş tırmak amac ıyla yap ılan enjeksiyonda bu konu tehlikelidir. 

KARSTİK KAYALARIN ENJEKS İYONU 

Kireçtaşlarmm erimesiyle büyük bo ş luklar ve mağ aralar meydana gelir. Karstik kayalarm 

iyileştirilmesindeki zorluk, bo ş lukların çok düzensiz olmas ı, genelde yüzeyden farkedilmemesi 

ve çoğu zamanda içinde su akımının olmamasıd ır. Bu bak ımdan buralarda normal k ırıkli 

kayalardaki gibi enjeksiyon yapmak yetmez. Bo şluğ a rastlayan kuyu veya kuyularda gere ğ inden 

çok uzak yerlere enjekte etmek mümkündür. Bu gibi alanlarda yeralt ı  sularının enjeksiyon 

malzemesini sürekleyip götürmesine engel olmak için de ğ iş ik şerbetler zemine seri halde enjekte 

edilir. 
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KIRIKLI ve ÇATLAKLI KAYALAR İN ENJEKSİYONU 

Bu tip kayalar ın enjeksiyonunda sağ lamlaş tırma yapılırken daha dayan ıklı  şerbet 

kullanılır. Bunun dış mda her iki amaçla (geçirirnsizlik - sa ğ lamlaştırma) yap ılan çalış malar 

arasında fark yoktur. Kaya k ırıklarının durumuna göre bir enjeksiyon şeması  gerekir. 

Enjeksiyon şekli problemlere göre ayarlanabilir. K ırıklar çok fazla ve aç ık ise şerbeti gereksiz 

yere çok uzak yerlere göndermekten sakmmak gereklidir. Enjeksiyon şeklinin karşı laşı lan 

durumlara göre ayarlanmas ı  gereklidir. 

ÇOK AÇIK ÇATLAKLARIN ENJEKS İYONU 

Bu aç ıklık birkaç dm den birkaç cm ye hatta çatlaklar çok fazla ise birkaç mm ye kadar 

değ işebilir. Bunlarm tıkanması  son derece kal ın ve thixotrop bir şerbetin en çok 1-2 kg/cm 2 

 basmçla enjeksiyonu ile sağ lanır. Kuyu aral ıkları  1-3 m olmalıdır. Bu, kayan ın durumuna ve 

şerbetin kalitesine bağ lıdır. Böyle bir şerbet, örne ğ in çimento-kil-sodyum silikat ve kum ile 

yap ılabilir. Bu şekilde dayan ıkhlık 20-50 kg/cm2  olabilir. Bu tip şerbetlerle ince çatlaklar çok az 

enjekte edilebilir veya edilemez. Daha sonra çimento süspansiyonu ile enjeksiyon yap ılır. 

ÇATLAKLARİN YIKANMASI 

Çatlaklar çoğu zaman kil ile ince kumla ve ayr ışma gereci ile doldurulurlar. Enjeksiyon 

bu dolguyu sıkış t ır ır fakat yerinden kald ıramaz. Bazen dolgu çatlaklar y ıkanarak temizlenmek 

istenir. Bu y ıkama çatlaklar ı  kesen kuyularda yap ılır. 1-2 m aral ıklarla kuyu aç ılır ve basınç 

altında kademeli veya ayn ı  zamanlı  olarak su ve hava enjekte edilir. Bu arada suya kimyasal 

madde kat ılabilir. Kuyular aras ında sirkülasyonun sağ lanması  için önemli ölçüde bas ınç gerekir. 

Temizlenecek bo şluldar çok derinde değ ilse bu basmçlar zeminin alttan kald ırılmasına yol 

açabilir. Yan yana bulunan kuyularda ak ını  yönü değ iştiğ inden temizlenme esnasmda malzeme 

istenilmeyen bir yere gidebilir. I şlem, sonunda kuyu ve galerilerle kontrol edilmelidir. 
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KİL DOLGULARLN BLOKAJI 

Geçirimsiz perdede bulundu ğu zaman çatlaklarm do ğal dolgusu büyük problem 

oluşturmaz. ancak bunlarm su bas ıncı  altmda yıkanmaması  şartt ır. Geniş  çatlaklar ve karstik 

bo şluklar yumuşak kil (likit limit kıvamındaki kil) ile dolgulu de ğ ilse problem yoktur. Bu 

durumda enjeksiyon kili gitgide kurutmah ve ona iyi bir direnç vermelidir. Uygun malzeme 

kuyulara yüksek bas ınç alt ında 20-30 kez enjekte edilmelidir. İki enjeksiyon aras ında birkaç 

günlük zaman arahğı  bulunmalıdır. işlemden sonra kuyu ve galeri ile istenilen sonucun elde 

edilip edilemediğ i kontrol edilmelidir. 

İNCE ÇATLAKLARİN ENJEKSİYONU 

İnce çatlaklarm enjeksiyonu az veya çok aral ıklı  kuyularla yap ılır. Her kuyuda kademeli 

olarak genellikle 5 m araliklarla bas ınch su deneyleri yap ılmalıdır. Su kaybı  yüksek ise şerbetin 

dozaj ı  da kuvvetli olur. Böylece gereksiz yere zay ıf dozajli şerbet enjekte edip uzaklara 

göndermenin ve zaman kaybmm önüne geçilmi ş  olur. Lugeon deneyinin olumsuz tarafi tek tek 

çatlak arahklar ı  değ ilde, toplam çatlak aç ıkliklar ı  hakmda bilgi vermesidir. Eğ er çok fazla ince 

çatlak varsa bunlarm sadece toplam aç ıkliklar ı  bilinebildiğ inden, gereğ inden fazla kuvvetli bir 

dozajla işe baş lama riski vard ır. Bu durum, karot al ınması  ile önlenebilir. 

KADEMELİ  ENJEKSİYON 

Serbet enjeksiyonu, basmçh su deneyinde oldu ğu gibi 5 m lik kademelerde yap ılır. Her 

kademe, üstte bir obtüratör ile tutturulur. Altta ise kuyu dibi ile sm ırlanmış tır. Enjeksiyon 

şekline göre alt s ınır tabii zemin veya sertle şmiş  şerbet olabilir. Kademeli enjeksiyonun daha 

yerinde olacağı  düşünülebilir. Ancak bu durumda çimento taneleri suda çökelir, çatlaklar ı  

değ ilde ağı r ağı r kuyuyu tıkar. Bu olay 10 m lik kademede bile meydana gelebilir. Böylece kuyu 

dolduğunda bas ınç yükselir ve istenilen refunün elde edildi ğ i sanıhr. Bu kademe yeniden 

denilirse, enjeksiyona yeniden başlanabilir. Kuyu dibine indirilen bir boru yard ımı  ile dolaşı m 

sağ lanarak kuyudaki şerbet sedimantasyonu azalt ılabilir. Eğ er kuyunun kesti ğ i bütün çatlaklar 

hemen hemen aynı  aç ıklıkta ise bu yöntem çok uygundur. De ğ ilse şerbet dozajmm nas ıl 

sağ lanacağı  bilinemez. Bir çatlak diğ erinden çok fazla aç ıksa, ince çatlaklar ı  enjekte etmek için 

gönderilen şerbet, bu aç ık çatlaktan akıp gidebilir. Bunu önlemek için şerbet kalmlaştırıhrsa bu 



Zemine 
tutturulmu ş  
tüp 

Enjekte 
ed ı lmr ş  
kuş ak  

Ş erbet 

M 

	Ş erbet 	e Ş erbet 
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defa ince çatlaklarm giriş i sıvanarak kapanm ış  olur. Bu durumda önce kal ın bir şerbetle işe 

baş lamalı , giderek k ıvam azaltılip, basınç artırılmalıdır. Basmcm art ırılması, önceki kalın şerbetle 

girişi tıkannuş  olan çatlaklarm aç ılmasını  ve daha ince çatlaklarm enjeksiyonunu sa ğ lamak 

içindir. Eğ er zemin, örneğ in kil ve çatlakl ı  kumtaşı  gibi birbirinden çok farklı  tabakalardan 

oluşmuşsa bu yöntem uygun değ ildir. Çünkü her iki kayan ın enjeksiyonu için uygulanmas ı  

gereken basmçlar farkl ıdır. Bazen kaya oldukça kötüdür ve optüratör istenilen derinli ğ e 

tutturulamaz. O zaman üstten alta do ğ ru ilerleyerek enjeksiyon yapmak gereklidir ( Ş ek.73). 

Enjekte edilmi ş  
ku ş ak 

—A- 	 — B — 	 — C — 

Ş eki1.73- Kadeıneli enjeksiyon (A- Bütün kuyunun bir defada enjeksiyonu, B- Üstten 
alta doğ ru ilerleyerek enjeksiyon, C- Alttan üste do ğ ru enjeksiyon). 



Monornetre 
Bas ı nç (Atm)=Pm 

Pompa 
Su sayac ı  

Debi=Q 

I H (metre) 

Yeralt ı suyu 	 

H
. 

Deney lasti ğ inin uzunlu ğ u 
0.30m —1.5Orri 
(Tercihan >1m) 

Deney zonunun 
uzunlu ğ u 

0.50 m-5.00m 
Peff = Pm + 10 °

H 
— Pc 	>Hakiki bas ı nç 
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Delinen kademenin çatlaklar ı  açık, daha önce enjekte edilmi ş  olan bir üst tabak&larm çatlaklar ı  

ise kapandır. Enjekte edilmiş  olan bu kademenin herhangi bir yerine optüratör tutturulabilir. En 

üstte yap ılmış  olan enjeksiyon daha alttakilerine bir çat ı  görevi görür. Bu olmazsa daha alt 

kademelerde çok daha fazla basmca ihtiyaç olur. 

Alttan üste doğ ru kademeli enjeksiyon ekonomik olarak çok avantajhd ır. Kuyunun k ısa 

zamanda delinmesi ve enjeksiyon s ırasında sondörün başka bir yerde kullan ılmasına imkan 

verir. Sondaj ı  ve enjeksiyonu yapan şantiyeler birbirinden ayr ı  olabilir. Ayr ıca, önceki 

yöntemlerdeki gibi geçilen kademenin çimentosunu delmeye gerek yoktur. Alttan üste do ğ ru 

enjeksiyon, kayada obtüratörü tutturabilecek sa ğ lam noktalar ın bulunmas ına bağ lıdır. Kayanm 

çok çatlakh olmamas ı  gerekir. Çünkü obtüratörün üstüne ç ıkabilecek serbet, obtüratörü kayaya 

bağ layabilir. Ayr ıca üst k ısımda yıkıntı  olursa, bu da tak ımı  sıkış tırabilir. 

LUGEON BASINÇLI SU DENEYİ  

Araştırma ve enjeksiyon kuyular ında basınçli su deneyi yap ılır ve kayaçlarm geçirimlilğ i 

hakkında bilgi edinilir. Deneyde çe ş itli basmçlar alt ında deney kuşağmdan kayaya sızan suyun 

miktar ı  ölçülür (Ş ek.74). 

Ş eki1.74- Lugeon basmçh su deneyi. 
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Bir lugeon birimi; 10 atmosfer gerçek bas ınç altında,1 dakikada, 1 metre uzunlu ğundaki 

kuşakdan litre olarak s ızan su miktar ıdır. 

Lugeon tek ve çift lastik deneyleri 1, 2, 3, 5 ve 10 m lik kuşaklarda yap ılır. 10 ar dakika 

süre ile artan ve azalan basmçlar uygulan ır. Bu basmçlar genelde şöyledir: 2-4-6-8-10-8-6-4-2 

veya 3-6-10-6-3 şeklindedir. Deneye baş lamadan önce pompa kapasitesi, yeralt ı  su seviyesi 

ölçümü ve her bas ınç kademesinde 10 dakikadaki kaçan su miktarlar ı  kaydedilir (Ş ek.75). 

Ancak en iyisi kaçak miktarlarm ı  5 dakikada bir kaydetmektir. Yamaç rnolozunda basmçh su 

deneyi yap ılmaz. Karotlarm sağ lam olduğu kuşakta kaçak fazla ise lastik tutmam ış  olabilir. 

Basmçli su deneylerinde çatlaklar ile verilen debi aras ındaki ilginin gerçeğ e en yakın bir 

yorumunu yapmak için en az ından üç farkh basıncın uygulanması  ve elde edilen eğ rilerin deney 

kuşağmdaki karotlarla kar şı laştrıhna.sı  gerekir. Çünkü lugeon basmçh su deneylerinde laminer 

akımı  verebilen eğ riler nadiren görülmektedir. 

Hesaplanan lugeon deneylerine göre kayacm geçirimlili ğ i hakkında şu sonuçlar çıkarılır: 

1 lugeon dan az ise geçirimsiz 

1-5 lugeon aras ı  ise az geçirimli 

5-25 lugeon aras ı  ise geçirimli 

25 lugeon dan fazla ise çok geçirimli 

Pm = Manometreden okunan bas ınç - kg/cm2  

H = Yeraltı  su seviyesinden manometreye kadar olan mesafe - m ( su varsa) 

H' = Deney kuşağı nın ortasından ınanometreye kadar olan mesafe - m (su yoksa) 

Peff= Deney ku şağmdaki gerçek basınç - kg/cm2  

Pc = Manometre ile deney ku şağı  arasındaki lastilde, tijlerde, bağ lantı  yerlerinde, 

vanalarda ve manometreden sonraki borularda meydana gelen yük kayb ı  - kg/cm2 
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Ş ekil.75- Lugeon basmçlı  su deneyine örnek. 
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FİSSENKO YÖNTEMI İLE KAYMA DAİRESİ  ÇİZİMİ  

Ş ey kayma dairesinin tesbiti için birim hacim a ğı rlığı  (y), içsel sürtünme aç ısı  (0) ve 

kohezyon (C) değ erlerine gerek vard ır. Bu yöntemden şey, belirli ölçeklerle küçültülerek 

kağı da çizilir Ş ey tepe noktas ına A, şey topuğuna M dersek ( Ş ek.76); 

1- M noktasından MA ile 45 - (O / 2) olacak şekilde MK do ğ rusu çizilir 

2- H90 = (2 C / y) cot (45 - (O / 2)) gerilim çatla ğı nm derinliğ i formülünden H90 hesaplan ır ve 

şey üst yüzeyine H90 uzakhğı nda paralel çizilir. 

3- A noktasından düşey çizilerek B noktas ı  bulunur. 

Ş eki1.76- Fissenko yöntemi ile kayma dairesi çizimi. 
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4- B ve paralel üzerinde çizilen herhangi bir D noktas ından 45 + (O / 2) aç ılan çizilerek C 

noktası  bulunur. 

5- M ve C noktalarmdan MP = CL, MN = CS doğ ru parçalar ı  alınır. 

6- P ve N noktalarmdan MA' ya paralel ve Le ile S noktalar ından BC' ye paraleler çizilerek E 

ve F noktalar ı  bulunur. 

7- EF doğ rusunun MI(' y ı  kestiğ i G noktası  bulunur. 

8- G noktasından KD' ye çizilen paralel, BC' yi U noktas ında keser. 

9- U noktas ından GU' ya ç ıkılan dikme, O kayma merkezini verir. Böylece MO ve UO 

yançaph daire çizildiğ inde kayma dairesi bulunmu ş  olur. 

[3 = Ş ey aç ısı, O = İçsel sürtünme aç ısı, y = Birim hacim ağı rlığı  (kN/m3) 

C = Kohezyon (kN/m2), h = Ş ey yüksekliğ i (m) 
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