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I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI
İdeal malzeme: Aşağıda sıralanan özelliklere sahip malzemelerdir:
 homojen: Bir malzemenin fiziksel devamlılığını açıklar. Bir kaya kütlesinden alınan
küçük bir numune, bu kaya kütlesinin tüm özelliklerini gösteriyor ise malzeme homojen
olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda ince taneli kayaçlar homojen, iri taneli kayaçlar ise
homojen değildir.
 elastik: Dış kuvvetler etkisiyle cisimlerde oluşan hacimsel ve biçimsel değişimlerin bu
kuvvetlerin kaldırılmasından sonra hemen tümü ile geriye dönmesine elastik davranış
denir.
 izotrop: Bir malzeme dışarıdan kendisine uygulanan basınçlara karşı tüm doğrultularda
aynı tepkiyi gösteriyorsa bu malzemeye izotrop denir. Değişik tepkiler gösteriyor ise
anizotrop malzemedir.
 süreklilik: Kaya kütlelerinde kırık, çatlak, eklem ve gözenek hacimleriyle ilişkiyi ifade
eder. Süreklilik derecesi kohezyonu ve malzemedeki gerilme dağılımını etkiler. Kaya
kütlesindeki kırık ve çatlaklar süreksizlikler olarak nitelendirilir. Bir malzemede
süreksizlikler arası mesafe ne kadar az ise ve süreksizlik açıklıkları ne kadar büyükse
malzemenin mukavemeti o oranda düşer. Kaya mekaniğinde fiziksel veya mekanik
özelliklerin değişmesine neden olan süreksizliklerin sınırladığı birim kaya
elemanlarından oluşan ortam sürekli, süreksizliklerin var olduğu A ve B noktaları
arasındaki ortam ise süreksiz ortamdır.
Süreksizlik (discontinuity), kaya kütlelerinde çekilme dayanımı olmayan veya çok düşük
çekilme dayanımına sahip tabakalanma düzlemi, eklem, fay, makaslama zonu dilinim, şistozite
vb. gibi jeolojik anlamda zayıflık düzlemlerinin tümünü içeren genel bir kavramdır (Şekil 1.1).
Bu kavram; süreksizliğin yaşı, geometrisi ve kökeni gibi hususları içermez. Bununla birlikte,
bazı durumlarda jeolojik kökenli doğal süreksizlikler ile sondaj, patlatma ve kazı gibi işlemler
sırasında oluşturulan yapay süreksizliklerin ayırt edilmesi önem taşır. Süreksizliklerin
özellikleri, konumları ve yönelimleri kaya kütlelerinin deformasyon, dayanım, geçirgenlik vb.
gibi özelliklerini, dolayısıyla kaya mekaniği uygulamalarını önemli derecede etkiler.
Süreksizliklerin üç boyutlu karmaşık yapısı, süreksizlik ağı veya kaya yapısı olarak adlandırılır.
Sağlam kaya (kayaç malzemesi) (intact rock material), kaya kütlesinde eklem, tabakalanma,
şistozite fay vb. gibi doğal süreksizliklerin arasında kalan ve malzemenin çekilme dayanımının
azalmasına neden olabilecek herhangi bir kırık içermeyen değişik boyutlardaki kayaç
parçalarıdır. Diğer bir ifadeyle sağlam kayaç malzemesi, herhangi bir kırık tarafından
ayrılmamış en küçük kaya elemanıdır. Kayaç malzemesinde bazen mikro kırıklar bulunmakla
birlikte, bunlar süreksizlik veya kırık olarak dikkate alınmazlar. Bu kayaç parçaları, birkaç
milimetreden metrelerce uzunluğa kadar olabilirler ve genellikle bunların elastik ve izotrop
olarak davrandıkları kabul edilir.
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Kaya kütlesi (rock mass) veya yerinde kaya (in-situ rock), süreksizlik ağı ile kayaç
malzemesinin birlikte oluşturdukları kütle veya sistemdir (Şekil 1.1). Kaya kütlelerinde
süreksizliklerle sınırlanan kayaç malzemesi blokları, taze kayaç malzemesinden bozunmuş
(ayrışmış) kayaca kadar değişik özellikler sergileyebilir. Kaya kütlelerinin belirli bir gerilim
altındaki davranışı, genellikle kayaç malzemesine ait bloklar ile süreksizlikler arasındaki
etkileşim tarafından denetlenir. Dolayısıyla kayaç malzemesi, kendisiyle birlikte süreksizlikleri
ve bozunma profilini de içine alan kaya kütlesi kavramından farklı olup, bu kavramla
karıştırılmamalıdır. Şekil 1.2’de görüldüğü gibi, eklemli kaya kütlesi ortamında yeraltı
açıklığının boyutu arttıkça, boyut kayaç malzemesini temsil eden bloklardan daha büyük
olacağı için (4 no.lu açıklık), burada açıklığın davranışı tek başına kayaç malzemesi veya
süreksizlikler tarafından değil, her iki elemanı da içeren kaya kütlesinin davranışıyla
denetlenmektedir. Dolayısıyla bu örnek, tasarım parametrelerinin seçiminde ne denli dikkatli
olunması gerektiğini göstermektedir.

Şekil 1.1. Sağlam kaya, süreksizlik ve kaya kütlesi kavramlarını tanımlayan şematik kesit.
kaya mekaniği: Kayanın mekanik özelliklerini belirleyen ve bunun değişik doğal koşullar
altındaki davranışını teknik girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında tanıtan, tanımlayan ve
saptayan bilim dalıdır.
duraylılık: Herhangi bir taşıyıcı sistemin öngörülen zaman aralığı içinde ilk durumunu
korumasıdır.
kohezyon: Taşın tanelerini bir arada tutan yapışma kuvvetidir.
zemin: Taneleri arasında bağlantı bulunmayan veya suyun etkisiyle taneler arasındaki
bağlantının koparılabildiği kayaçtır.
konsolidasyon: Zeminin sürekli basınç altında tanelerinin arasındaki suyu ve havayı dışarı
atarak sıkışmasına denir.
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Şekil 1.2. Kazı boyutlarının artışıyla kaya kütlesi kavramının önem kazanmasını gösteren
şematik kesit (Hudson, 1989’dan düzenlenmiştir).
kaya patlaması: Yeraltı kaya yapılarının boşluğu çevreleyen kesimlerinde ani gerilme artışları,
kaya direncinin zamanla yitirilmesi, statik yüklemeden birdenbire dinamik yüklemeye geçiş
veya gaz ve su basınçlarındaki ani artışlar gibi nedenlerle görülen ve yeri, zamanı, şiddeti ve
miktarı önceden belirlenemeyen ani sökülme, kırılma ve göçme olaylarıdır.
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II. SAĞLAM KAYA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ
2.1. Jeolojik Özellikler
Kayaçlar oluşum şekline bağlı olarak magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlar olarak
sınıflandırılmaktadır (Şekil 2.1). Magmatik kayaçlar derinlerde erimiş magmanın
sertleşmesiyle oluşur. Bu tür kaya malzemelerinin dayanımı doku ve kristal boyutlarına ve
asidik veya bazik (silis içeriğine bağlı olarak) oluşlarına göre değişir. Sedimanter kayaçlar ise
genellikle su altında, önceden oluşmuş magmatik kayaçların parçalanması ve çimentolanması
ile oluşurlar. Bu tür kaya malzemelerinin dayanımı daha çok çimento malzemesine bağlı olarak
değişir. Metamorfik kayaçlar magmatik ve sedimanter kayaçların alterasyonu ile oluşurlar.
Masif ve tabakalıdırlar. Bunlar oldukça sağlam kayaçları oluşturabilirler.

Şekil 2.1. Oluşum şekillerine göre kayaçların sınıflandırılması

2
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2.2. Fiziksel Özellikler

Kaya mekaniğinde kayaçların fiziksel özellikleri kütle ve hacimleri arasındaki ilişkileri
belirlemeye dayanır. Kütle ve hacimleri arasındaki ilişkiler yoğunluk, porozite, su emme gibi
kavramları getirir. Kaya malzemesi yapısı içerisinde boşlukların olması kayaç yoğunluğunu
azaltıp porozitesini attırmakta, bu ise kayaç dayanımını azaltarak deforme olabilirliğini
etkilemektedir.
Gözeneklilik (porozite) boşluk/gözenek oluşumunun kayaç oluşumu ile aynı zamanda olması
ve sonradan oluşmasına göre sırasıyla birincil ve ikincil porozite şeklinde
sınıflandırılabilmektedir. Buna göre; tortul malzemenin çökelmesi sırasında, örneğin
kumtaşlarındaki taneler arası gözeneklilik (Şekil 2.2a) ve kireçtaşlarındaki kristaller arası
gözeneklilik birincil poroziteyi oluştururken; çökelme sonrası çeşitli jeolojik süreçler sonrası
meydana gelen, örneğin şeyl ve kireçtaşlarındaki çatlak oluşumları ve kireçtaşlarındaki erime
boşluk veya mağaraları (Şekil 2.2b) ikincil porozite örnekleri olmaktadır. Birincil poroziteye
sahip kayaçlar daha düzenli bir yapı gösterir.
Yüksek basınç ve sıcaklık altında magmatik kayaçların oluşum süreci çok az açık boşluk
oluşumuna izin verir. Ancak, soğuma işlemi sırasında kuvars taneleri kendi hacminin
yarısından fazlası kadar daralma gösterir ve kuvars taneleri çevresinde çatlaklar gelişir. Granit
ve granit tipi kayaçlarda gözenek sisteminden daha çok çatlak sistemi boşluk sebebidir (Şekil
2.2c). Çok hızlı soğuyan bir magma veya özellikle lav, kendisinden uzaklaşan gaz ile birlikte
porozitesi yüksek yani gözenekli bir kayacı oluşturur.
(a) Kumtaşı

(b) Kireçtaşı

(c) Granit

Şekil 2.2. Çeşitli kayaçlardaki boşluk yapısı

3
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Metamorfik kayaçlar alterasyon nedeniyle en az gözenekliliğe sahiptir. Kireçtaşından mermere
yeniden kristalleşme süreci sırasında küçük kalsit tanelerinden daha büyük bir kristal yapı ve
yeni bir doku oluşur. Bu büyüme ve değişim sırasında taneler arasında mikro gözenekler
gelişebilmektedir.
Tortul kayaçlarda ise gözenekler kompaktlaşma ve çimentolanma sürecinin sonucu olarak
gelişir. Gözenek boyut ve şekillerinin neredeyse sınırsız değişimi tortul kayaçlara özgüdür.
Gözenekliliğe etki eden faktörler:
1. Tane şekli,

Şekil 2.3. Tane şeklinin gözenekliliğe etkisi
2. Tanelerin sıralanma şekli,

Şekil 2.4. Tanelerin sıralanma şeklinin gözenekliliğe etkisi
3. Tane boyu dağılımları,
 Taneler birbirine ne kadar yakın boyutta ise gözeneklilik o denli artacaktır.
 Eğer tanelerin boyutu birbirinden farklı veya büyük kum taneleri küçük kum
taneleriyle karışım halindeyse gözeneklilik azalacaktır.

Porozite %48

Porozite %14

Şekil 2.5. Tane boyu dağılımının gözenekliliğe etkisi
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4. Çimentolanma derecesi: bileşimi ve bağlayıcılığı. Çimentolanma derecesi ne kadar
fazlaysa gözeneklilik o denli az olur. Boşlukları dolduran bağlayıcı malzeme ve
çimentolanma ile birlikte gözeneklilik azalmaktadır.
5. Sıkılaşma/kompaktlaşma: Sıkılaşma ile meydana gelen hacim azalışı gözeneklilikteki
azalışın göstergesidir.
(a)
(b)

Şekil 2.6. Çimentolanma ve sıkılaşma
Kayaç içindeki boşluklar/gözenekler kapalı olabileceği gibi birbiriyle ilişkili de olabilmektedir
(Şekil 2.7). Bir kayaç su emdiğinde bağlantılı boşluklar içerisine su dolar.

Şekil 2.7. Kayaçlardaki boşluk/gözenek tipleri
Kapalı boşluklar su alamaz. Kapalı boşluklar kayaç oluştuktan sonra kabuk parçaları gibi
çözünebilir malzemenin çözünmesinden oluşabilmektedir. Çoğunlukla düzensiz şekillidirler.
Mikrondan onlarca metreye kadar değişen farklı boyutlarda olabilirler.
Kapalı boşlukların su emme ve su geçirimliliği üzerine etkisi bulunmazken açık/bağlantılı
boşlukların yani açık gözenekliliğin önemli etkisi bulunmaktadır.
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Kaya malzemesinde suyun girebildiği bağlantılı gözeneklerin toplam hacmine göre belirlenen
poroziteye açık gözeneklilik (etkin porozite) denir. Tüm boşluklar hariç katı kısma göre
belirlenen porozite ise toplam gözeneklilik olarak adlandırılır.
Yeraltı madencilik çalışmalarının çoğunlukla yeraltı su seviyesinin altında gerçekleştiriliyor
oluşu, kaya malzemelerinin doğal su içeriklerinin de belirlenmesini gerektirmektedir. Şekil
2.8’de yeryüzü su çevrimi ile birlikte yeraltı su tablasının şematik gösterimi yer almaktadır.

Şekil 2.8. Yeryüzü su çevrimi ile birlikte yeraltı su tablası
Fiziksel özelliklerini belirlemeye yönelik laboratuvar deneyleri kaya malzemelerinin kütle ve
hacimlerinin ölçümüne dayanmaktadır. Deneyler numunelerin değişmez kütleye gelinceye
kadar kurutulması, suya doygun hale getirilmesi vb. şekilde koşullandırılmalarını veya doğal
hallerinin korunmasını gerektirebilmektedir. Aşağıda bu deneylerde yararlanılan çeşitli cihaz
ve araçlar kullanım amaçlarıyla birlikte sıralanmıştır:
kumpas: düzgün geometrik şekilli numunelerin hassas şekilde boyutlarını ölçmede
kullanılır (Şekil 2.9).
etüv: 10530C’de değişmez kütleye gelinceye kadar numuneleri kurutma işleminde
kullanılan cihazdır (Şekil 2.10).
desikatör: etüv sonrası sıcak numunelerin havadan nem almadan soğutulmasında kullanılan
cam kap ve dolaplardır (Şekil 2.11).
Arşimed terazisi: yoğunluk ve etkin porozite deneylerinde suya doygun numunlerin su
içindeki kütlelerinin tartılabildiği terazidir (Şekil 2.12).
piknometre: tane yoğunluğu ve toplam porozite tayini deneylerinde doluluğu hassas
şekilde kılcal delikli kapağı ile sağlanabilen cam kaptır (Şekil 2.13).
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Şekil 2.9. Kumpas

Şekil 2.11. Desikatör

Şekil 2.10. Etüv

Şekil 2.12. Arşimed Terazisi

Çeşitli kayaçlara ait gözeneklilik değerleri aşağıda verilmiştir:
Osmaniye bazaltı %0.7
Eskişehir-Süpren mermeri %1.3
İzmir-Kozak graniti %1.9
Eskişehir-Sarıcakaya pembe graniti %2.1
Denizli-Akköy sarı traverten %8.8
Eskişehir-Derbent beyaz tüfü %42.1
Nevşehir Ürgüp tüfü %41.3

Şekil 2.13. Piknometre
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2.3. Dayanım Özellikleri

Bir kaya malzemesinin dayanımı dış kuvvetlere karşı direncini ifade eder. Kaya malzemesi
üzerine basınç, çekme ve kesme kuvvetleri uygulanabilir. Uygulanan yük kaya malzemesinin
dayanımını aştığında kaya malzemesi yenilmeye uğrar. Kaya malzemesinin yenilmesine sebep
olan gerilme kaya malzemesinin dayanım değerini verir. Kaya malzemesi dayanım özelliklerini
belirlemeye yönelik yaygın uygulaması olan kaya mekaniği deneyleri aşağıda sıralanmıştır:





Tek eksenli sıkışma (basınç) dayanımı deneyi
Çekme dayanımı deneyleri
Üç eksenli sıkışma (basınç) dayanımı deneyi
Nokta yükleme dayanım indeksi deneyi

a)

b)
1

c)
1

1

d)
1

3

Şekil 2.14. a) Tek eksenli basınç, b) direkt çekme, c) indirekt çekme ve d) üç eksenli basınç
durumunda numune üzerine etki eden gerilmeler
Kaya malzemesi dayanımı üzerine etki eden ve laboratuvar deneylerinde dikkate alınması
gereken çeşitli faktörler vardır. Bunlar; numune boyutu, numune su içeriği, sıcaklık, yükleme
hızı ve tabakalanmadır.
Numune boyutu ve şekli: Kaya malzemesi dayanım özellikleri alındığı kaya kütlesinin tümü
için geçerli olmamaktadır. Bunun nedeni, kaya malzemesinin süreksizlikler arasından alınmış
olması veya kaya kütlesindeki süreksizlikleri içermemesidir. Bu nedenle laboratuvar
deneylerindeki numune boyutu kaya kütlesini temsil etmemektedir. Kaya kütlesi dayanım
özelliklerini temsil edebilecek boyutlarda numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri ise
mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte, numune boyutu büyüdükçe yapısal kusurları içerme
olasılığı artar ve laboratuvar deneyleri sonucu bulunan dayanım değeri küçük boyutlu
numunelere göre daha düşük değerler alır. Numune boyutu etkisi, sağlam-masif kayaçlardan
çok, yumuşak-çatlaklı kayaçlar için söz konusudur. Boyut etkisi basınca nazaran çekmede daha
fazla görülür. Çekme deneyinde çatlaklar açılır ve dayanımın düşmesine neden olur. Basınç
deneyinde ise çatlaklar kapandığından dayanım değerinde pek fazla değişim olmaz.
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Kaya mekaniği laboratuvar deneyleri yaygın olarak silindirik numuneler üzerinde
gerçekleştirilir. Karot numunelerin tercih edilmesinin nedeni olarak sondaj karotlarından
yararlanılması, arazide karot numune alımının mümkün olması ve karot numunelerinin küp
numunelere nazaran daha düzgün şekilli olması gösterilebilir. Karotiyer türlerine göre standart
karot çapları Çizelge 2.1’de verilmiştir. Karot alma işlemi Şekil 2.15’de görülmektedir.
Çizelge 2.1. Laboratuvarda
yaygın olarak kullanılan karot
alıcılar ve çapları
Karotiyer

Karot Çapı
(mm)

NX
BX
AX
EX

54.7
42.0
30.1
21.5

NQ
BQ
AQ

47.6
36.5
27.0
Şekil 2.3. Karot alma makinası
Şekil 2.15. Karot alma işlemi

Numune su içeriği: Eğer kaya malzemesi gözenekli ve bu gözeneklerde su bulunuyor ise, bu
su bir basınç oluşturarak malzemenin dayanımını düşürmek yönünde çalışır. Malzemedeki su
içeriği arttıkça malzemenin dayanımı ve elastisitesi düşecektir. Kaya malzemesinin alındığı
ortam şartlarına göre koşullandırılması ve sonrasında dayanım deneylerinin uygulanması daha
gerçekçi dayanım değerlerinin elde edilmesini sağlayacaktır.
Sıcaklık: Artan sıcaklık, kaya malzemesinin dayanımını ve elastisite modülünü düşürecektir.
Laboratuvardaki sıcaklık durumu kaya malzemesinin yerindeki durumuna eş değer olmalıdır.
Yükleme hızı: Yükleme hızı arttıkça kaya malzemesinin dayanım özellikleri göreceli olarak
daha yüksek değerler vermektedir. Bu nedenle, dayanım deneylerinde uygun yükleme hızları
uygulanmalıdır.
Tabakalanma: Sedimanter ve metamorfik kayaç malzemeleri üzerinde gerçekleştirilecek
dayanım deneylerinde numunelerdeki tabakalanmaya göre yükleme yönü önemli olmaktadır.
Bu tür kayaçların tabakalanmaya dik uygulanan yükler karşısında dayanımları, tabakalanmaya
paralel uygulamaya göre daha yüksek değerler almaktadır. Genellikle dayanım deneylerinde
tabakalanmaya dik yönde kuvvet uygulanırken amaca yönelik olarak tabakalanmaya paralel ve
belli açılarda yük uygulamaları da söz konusu olmaktadır.
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2.3.1. Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi

Tek eksenli basınç (sıkışma) dayanımı deneyi genellikle küp veya karot (silindirik) numuneler
üzerinde gerçekleştirilir. Küp numuneler daha çok mermer, beton ve kömür deneylerinde
kullanılırken, kaya mekaniği deneyleri karot numuneler üzerinde gerçekleştirilir.
Tek eksenli basınç dayanımı değeri numune boy/çap oranı arttıkça azalır. Deney için boy/çap
(L/D) oranı 2.5-3.0 olacak şekilde numuneler hazırlanır. Kaya mekaniği laboratuvar
deneylerinde yaygın olarak NX yani 54.7 mm çaplı karotların kullanılması tercih edilmekle
birlikte, uygun uzunlukta numune alımının mümkün olmadığı zayıf ve tabakalı kaya
malzemelerinde karot çapı daha küçük seçilmelidir.
Numunelerin deney öncesinde alındıkları ortam şartlarına göre şartlandırılması gerekir. Eğer
kaya malzemesi alındığı ortamda suya doygun ise, deney öncesi numuneler suya doygun hale
getirilir.
Deney öncesi numune boyutları kumpasla
ölçülüp kaydedilir. Numune hidrolik pres
tablaları arasına yerleştirilir. Yükün
numune
üzerine
homojen
şekilde
yayılmasını sağlamak amacıyla numune alt
ve üst kısmına numune ile aynı çapta olan
çelik diskler (tercihen boyu çapının yarısı
kadar olan) konulur (Şekil 2.16).
Hidrolik preslerde numunenin üzerine
konulduğu alt tabla yukarı doğru hareket
eder. Hız kontrolü elle veya otomatik olarak
gerçekleştirilirken yük takibi ibreli veya
dijital göstergelerden veya bilgisayardan
yapılır.
Şekil 2.16. Tek eksenli basınç presi
Hidrolik pres tablaları arasında boşluk kalmayana kadar pres çalıştırılarak alt tabla yükseltilir.
Numune 5-10 dakika süre içerisinde yenilecek şekilde veya hız saniyede 5-10 kgf/cm2 olacak
şekilde numune üzerine düşey yük uygulanır.
Uygulanan yük doğrultusunda numune sıkıştırıldığından veya yükün basınç olması nedeniyle
ve ayrıca sadece düşey yük uygulandığından deney tek eksenli basınç dayanımı deneyi olarak
adlandırılmaktadır.
Numune yenildiği anda yük göstergesinden veya bilgisayardan yenilme yükü okunur. Numune
yenilmeye uğradığında uygulanan yük değeri ya aniden ya da tedrici olarak azalır. Bu değer,
numune üzerine uygulanabilen en yüksek yük değerini verdiğinden numunenin dayanım sınırı
olmaktadır.
Numunenin tek eksenli basınç dayanımı değeri (b) (ci=UCS) yenilme yükünün (F) yük
uygulanan numune yüzey alanına (A) bölünmesiyle hesaplanır. Deney en az 5 adet numune
üzerinde uygulanır ve elde edilen dayanım değerlerinin ortalaması kaya malzemesinin tek
eksenli sıkışma dayanımı değerini verir.
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2.3.2. Çekme Dayanımı Deneyleri
Direkt çekme deneyi: Deney herhangi bir çatlak içermeyen, alt ve üst yüzeyleri birbirine
paralel, çapı 54 mm’den büyük ve boy/çap oranı 2.5-3.0 olan düzgün karot numuneleri üzerinde
uygulanır. Deneyi yapılacak numunenin alt ve üst yüzeylerine çapı numuneyle aynı olan diskler
çimento veya epoksi bağlayıcı ile yapıştırılır. Bu diskler yardımıyla hidrolik prese bağlanan
numuneye çekme kuvveti uygulanır. Numune 5 dakika süre içerisinde yenilecek şekilde veya
hız saniyede 5-10 kgf/cm2 olacak şekilde yükleme hızı ayarlanır.
Numunenin tek eksenli çekme dayanımı değeri (ç) (t) yenilme yükünün (F) yük uygulanan
numune yüzey alanına (A) bölünmesiyle hesaplanır.
Bu deneyde, numunenin her iki ucunda oluşan aşırı çekme gerilmeleri nedeniyle malzemenin
çekme dayanımı yanlış olarak hesaplanabilir. Ayrıca, bağlayıcı malzemenin kullanılması
pratikte sakıncalı bir durum yaratır. Yine çekme esnasında malzemede eğilme momentleri
oluşabilir. Bu nedenle günümüzde direkt çekme deneyi yerine indirekt çekme deneyi
uygulanmaktadır.
İndirekt çekme (Brasilian) deneyi:
Deney boy/çap oranı ½ olan disk şeklindeki
numuneler üzerinde uygulanır. Numune
hidrolik pres tablaları arasına çapsal yükleme
yapılacak şekilde yerleştirilir. Bu amaçla ek
parçalar kullanılabilmektedir (Şekil 2.17).
Yükleme hızı numune 15-30 saniye
içerisinde yenilecek şekilde uygulanır.
Numunenin düşey ekseni boyunca yatay
çekme gerilmeleri oluşur ve malzemenin
yenilme noktasındaki çekme gerilmesi,
malzemenin tek eksenli çekme dayanımını
verir. Çekme dayanımı aşağıdaki bağıntı
yardımıyla hesaplanabilir:
ç 

2F 0.636F

Dt
Dt

Şekil 2.17. İndirekt çekme deneyi
(2.1)

Burada, F(kgf) numunenin yenilmesi anında uygulanan yük, D(cm) numune çapı ve t(cm)
numune kalınlığıdır.
Deney sırasında uygulanan yük arttıkça yatay çekme gerilmelerinin şiddeti de artacaktır. Yatay
çekme gerilmesi numunenin çekme dayanımını aştığı anda numune yükleme doğrultusunda
yarılacaktır. Numunenin yarılma çatlağına (çekme çatlağı) paralel doğrultuda bir basınç
uygulandığı için bu deneye indirekt çekme deneyi denilmektedir.
Deney tercihen en az 10 adet numune üzerinde gerçekleştirilir. İndirekt çekme deneylerinde
anizotropinin etkisi yani kayaçtaki inklüzyonlar, kaolinize zonlar ve mikroçatlakların değişik
doğrultuları farklı çekme dayanımı değerleri elde edilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, disk
şeklindeki numunelere birbirinden farklı doğrultularda yük uygulanması daha sağlıklı sonuçlar
elde edilmesini sağlayacaktır.
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2.3.3. Üç Eksenli Basınç (Sıkışma) Deneyi
Üç eksenli basınç deneyi silindirik numuneye sabit bir yanal basınç uygulanırken düşey eksen
boyunca düşey yük uygulanmasına dayanmaktadır.
Deney öncesi plastik bir kılıf (membran) metal bir hücre (Hoek hücresi) içerisine yerleştirilir.
Hücreye basınca dayanıklı bir hortumla yanal basınç ünitesi (hidrolik kriko) bağlanır. Hücre
üzerindeki hava çıkış vidası sökülerek, hücre ve membran arasındaki boşluğa hava kalmayacak
şekilde yanal basınç ünitesiyle yağ pompalanır (Şekil 2.18). Hava çıkış vidası yerine takılır. Bu
şekilde, yanal basınç düzeneği deney için hazırlanmış olur.

Şekil 2.18. Hoek hücresi ve membran arasındaki boşluğa hidrolik yağın doldurulması
Üç eksenli basınç deneyinde boy/çap oranı 2.0-3.0 olan silindirik numuneler kullanılır. Yaygın
bir şekilde 54.7 mm çaplı numuneler kullanılmakla beraber deney için uygun uzunlukta numune
alınamayan malzemeler için daha küçük çaplı numuneler tercih edilmektedir. Bu durumda,
numune çapına uygun Hoek hücresi ve membran kullanılır.
Deney sırasında birim deformasyon değerleri takip edilecek ise, numune üzerine deformasyon
ölçerler (strain gauge) yapıştırılır.
Hoek hücresi yan yatırılır. Deney numunesi alt ve üst kısımlardan eşit boşluk kalacak şekilde
Hoek hücresi içerisine yerleştirilir. Üzerinde işkence bulunan silindirik metal parça numunenin
hücre içerisindeki yeri korunarak hücre tabanına yerleştirilir. İşkence vidaları sıkılarak deney
numunesinin hücre içerisindeki yeri sabitlenmiş olur. Bu parça aynı zamanda deney sırasında
hücrenin belli bir yükseklikte tutulmasını sağlayacaktır.
Hücre düz çevrilerek alt yük yayma tablası üzerine oturtulur. Numunenin üst kısmına hücre
içine küresel başlıklar yerleştirilir ve bunun üzerine üst yük yayma tablası konulur.
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Hoek hücresini oluşturan parçalar ve numunenin hücre içerisindeki konumu Şekil 2.19’dan
görülmektedir.
2

5
4
3

3

2
1

4
8
7

5

HOEK HÜCRESİ
1. Çelik hücre gövdesi
2. Hücre gövde kapağı
3. Membran (kauçuk
kılıf)
4. Küresel başlık
5. Yük yayma tablası
6. Kelepçe
7. NX çaplı numune
8. Deformasyon ölçer

1

6

Şekil 2.19. Üç eksenli deney hücresinin şematik görünümü ve parçaları
Hücre hidrolik pres tablaları arasına yerleştirilir. Hücre ve pres üst tablası arasındaki boşluk
kapanıncaya kadar pres çalıştırılır. Belirlenen sabit bir yanal basınç değerine ulaşılıncaya kadar
aynı yükleme hızıyla aynı anda hücre içerisindeki numuneye yanal ve düşey yükleme yapılır.
İstenilen yanal basınç değerine ulaşıldığında (3) yanal basınç ünitesiyle yüklemeye son
verilerek numuneye yenilinceye kadar düşey yüklemeye devam edilir.
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Düşey yükleme hızı numune 5-15 dakikada yenilmeye uğrayacak veya saniyede 0.5-1.0 MPa
olacak şekilde seçilir.
Bu şekilde, numuneye yanlardan birbirine eşit küçük asal gerilmeler (2 = 3) uygulanırken
düşey eksen boyunca büyük bir asal gerilme uygulanmış olur. Yenilme anındaki düşey yük
değerinden ve numuneye düşey yük uygulanan yüzey alanından yenilme anındaki en büyük
asal gerilme değeri (1) hesaplanır.
Malzemede yenilme numuneye uygulanan en büyük asal gerilme (1) yönüne eğimli birşekilde
gelişen basit, pürüzlü veya pürüzsüz makaslama (kesme) çatlağı oluşması şeklinde olmaktadır.
Makaslama gerilmesi malzemenin makaslama dayanımını aştığı anda malzemede makaslama
yenilmesi meydana gelmektedir.
Makaslama yenilmesini başlatan makaslama gerilmeleri Mohr daireleriyle açıklanmaktadır
(Şekil 2.20). Düşey eksen makaslama gerilmelerini ve yatay eksen asal gerilmeleri gösterecek
şekilde eksen takımları seçilir. 1 ve 3 asal gerilmeler arasındaki fark Mohr dairesinin çapı
olmaktadır. Mohr dairesi üzerinde yenilme düzleminin eğim açısından () yararlanılarak
yenilmeye neden olan normal gerilme ve makaslama gerilmesi değerleri bulunur. Bu gerilme
bileşenlerinin değerleri bağıntılar yardımıyla da hesaplanabilmektedir.



1

N(N’,)
N

3



r
O

P(3,0)



2

Q(1,0)

M
N’



Şekil 2.20. Mohr dairesinden yararlanılarak yenilme düzlemine etki eden gerilme
bileşenlerinin bulunması
Şekil 2.20’den;
N = ON’ = OM-MN’ = OM+r.cos 2

 N 

1  3 1  3
cos 2θ

2
2

(2.2)

 = NN’ = r.sin 2

τ

σ1  σ 3
sin2θ
2

bağıntıları elde edilir.

(2.3)
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Deney aynı kaya malzemesine ait en az 3 adet numune üzerinde ve birbirinden farklı sabit yanal
basınçlar uygulanarak tekrarlanır. Bununla birlikte, en az 5 adet numune üzerinde
gerçekleştirilen deneyler daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.
Neden farklı yanal basınçlar için deneyin tekrarlandığı ve deney sonuçlarından nasıl
yararlanıldığı “yenilme ölçütleri” konusu içerisinde anlatılacaktır.
2.3.4. Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi
Nokta yükü dayanım indeksi kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında ve bazı kaya
kütlesi sınıflama sistemlerinde kayaç malzemesinin dayanım parametresi olarak
kullanılmaktadır. Tek eksenli sıkışma ve çekilme dayanımı gibi diğer dayanım parametrelerinin
dolaylı olarak belirlenmesinde yararlanılmakla birlikte, günümüzde bu amaçla kullanılmaması
yönünde bir eğilim mevcuttur. Standart bir nokta yükleme aleti ve ana parçaları Şekil 2.21’de
görülmektedir.

Şekil 2.21. Nokta yükleme deney aleti
Bu deney için silindirik karot örneklerinin yanısıra, blok ve düzensiz şekilli örnekler de
kullanılabilir. Karot örneği, konik yükleme başlıklarının arasına karot eksenine dik veya paralel
konumda yerleştirilebilir. Bu nedenle nokta yükleme deneyi
 Çapsal deney (karot eksenine dik yönde yükleme),
 Eksenel deney (karot eksenine paralel yönde yükleme),
 Blok ve düzensiz örneklerle deney
olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilmektedir.
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Numune boyutları kumpas ile ölçüldükten sonra numune konik uçların arasına deney
yöntemine uygun şekilde (çapsal deneyde karotun eksenine dik yönde, eksenel deneyde paralel
yönde) yerleştirilir. Konik uçlar ile örnek arasında açıklık kalmaması için pompa kullanılarak
silindirik yükleme tablası yükseltilir. Örnek 10-60 saniye arasında yenilecek şekilde yükleme
yapılır ve yenilme anındaki yük (P), yük göstergesinden kaydedilir. Yenilme anında oluşan
kırık, numune yüzeyinde tek bir yükleme noktasından geçiyorsa deney iptal edilir(Şekil 2.22).

Şekil 2.22. Geçerli ve geçersiz deneylere ait tipik yenilme şekilleri: (a) çapsal deney için
geçerli, (b) eksenel deney için geçerli, (c) blok örnekler için geçerli, (d) karot örnekler için
geçersiz, (e) eksenel deney için geçersiz ve (f) blok örneği için geçersiz deney
Nokta-yükü dayanım indeksi düzeltilmemiş değeri olan Is hesaplanır ve standart bir karot
çapına (D=50 mm) göre boyut düzeltme faktöründen yararlanılarak düzeltilmesi yapılır. En az
10 adet geçerli deney sonucu arasındaki en yüksek ve en düşük ikişer değer iptal edilerek, geriye
kalan değerlerin ortalaması alınarak malzeme için nokta-yükü dayanım indeksi değeri elde
edilir.
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2.4. Elastik Özellikler

Bir kaya malzemesi üzerine bir kuvvet etkidiğinde iki şey olur. Birincisi malzeme içinde dış
kuvvetlere karşı duran iç kuvvetler oluşur ve bunlar gerilmeler olarak adlandırılır. İkincisi bu
iç kuvvetler deformasyonlara yani malzemenin şekil ve boyutunda değişime neden olur. Bu
bölümde, sağlam kaya malzemelerinin gerilmelere bağlı deformasyon ilişkileri yani elastik
özellikler incelenecek ve bu özellikleri belirleme yöntemleri üzerinde durulacaktır.
2.4.1. Birim deformasyon
Malzeme üzerine etki eden gerilmeler malzemede bir deformasyona neden olur. Bu boyca,
hacimce ve şekilce olan deformasyondur. Bu deformasyon boyutsuz bir ölçek olan birim
deformasyon cinsinden açıklanır ve “” harfi ile gösterilir.
Boyutsal birim deformasyonlar:
1

(2.4)
d = Çapsal (yatay) birim deformasyon
D = Çap uzunluğundaki değişme
D = Deney öncesi numune çap uzunluğu

D
D1

l1

l

(2.5)
l = Eksenel (düşey) birim deformasyon
l = Numune uzunluğundaki değişme
l = Deney öncesi numune uzunluğu

Şekil 2.23
Hacimsel birim deformasyon:
v 

ΔV V  V1

V
V

(2.6)

v = Hacimsel birim deformasyon
V = Numune hacmindeki değişme
V = Deney öncesi numune hacmi
Makaslama birim deformasyonu:

d
Yük
l

 

d
l

(2.7)

 = Makaslama birim deformasyon
d = Açısal yer değiştirme
l = Uzunluk



Şekil 2.24
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2.4.2. Elastisite modülü (Young modülü)

Kusursuz olarak elastik olan malzemeler yüke hemen cevap verir ve yük kalkarken tekrar eski
şeklini alır. Deformasyon bu yüke bağlı oluşan gerilmeyle doğru orantılıdır. Böyle bir
malzemede gerilme ile birim deformasyon arasındaki ilişki sabittir (Hooke kanunu). Lineer
ölçeklerde bu orantı elastisite modülü olarak nitelendirilir ve “E” ile gösterilir.





(2.8)




Şekil 2.25
Bir malzemenin elastisite modülü değeri arttıkça belirli bir gerilme etkisiyle malzemede oluşan
deformasyon azalacaktır. Buna göre, E değeri yüksek olan malzemeler göreceli olarak daha
dayanımlı olmaktadır. İdeal bir elastik malzemede E değeri basınç ve çekme durumlarında aynı
olmaktadır.
Sadece çok sert, yoğun, kristalize ve boşluksuz magmatik ve metamorfik kaya malzemeleri
ideal elastik davranış göstermektedir. Kaya malzemelerinin gerilme-birim deformasyon
ilişkisini gösteren eğri genellikle Şekil 2.26’daki gibi olmaktadır.



Şekil 2.26. Kaya malzemeleri gerilme-birim deformasyon ilişkisi
Eğri başlangıçtan kırılma noktasına kadar farklı eğrilik gösterir. Bu ise, elastisite modünün
farklı yöntemlerle belirlenmesini gerektirmektedir. Aşağıda bu yöntemler sıralanmıştır:
 Tanjant (teğet) modülü (Et): Kaya malzemesinin tek eksenli sıkışma dayanımının
%50’si gibi sabit bir gerilim değeri için - eğrisine teğet olan doğrunun eğimi (Şekil
2.27a).
 Ortalama modül (Eav): - eğrisinin doğrusal bölümünün eğimi (Şekil 2.27b).
 Sekant (kiriş) modülü (Es): - eğrisinin 0 noktası ile tek eksenli sıkışma dayanımının
%50’sine eşit bir  değeri arasındaki doğru parçasının eğimi (Şekil 2.27c).
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a)

b/2



b)









c)

b/2











Şekil 2.27. Gerilme-birim deformasyon eğrisine göre a) tanjant, b) ortalama ve c) sekant
elastisite modüllerini belirleme yöntemleri
2.4.3. Bulk modülü (Hacimce değişme modülü)
Her yönden üniform ve eşit şiddette baskıya veya çekmeye maruz kalmış bir elastik malzeme,
basınç veya çekme gerilmelerine sahip olur ve bu gerilmelerdeki herhangi bir değişiklik,
hacminin değişmesine neden olur. Gerilmelerdeki değişiklik bilindiği gibi uygulanan basınç
veya çekmedeki eşit olmayan (değişik yönlerde) şiddetlere bağlıdır. Bu değişikliğe malzemenin
Bulk modülü veya sıkıştırılabilirliği denilir ve “K” sembolü ile gösterilir.
K V

ΔP
V

(2.9)

V = Deney öncesi numune hacmi
P = Uygulanan basınçtaki değişme
V = Hacimdeki değişim
2.4.4. Rijidite (kayma) modülü
Kaya malzemesi rijidite modülü makaslama gerilmesinin makaslama birim deformasyonuna
oranı olarak tanımlanabilir:
G




(2.10)
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2.4.5. Poisson oranı ve Poisson numarası
Malzemelerin aynı gerilme değeri aralığında eksenel (düşey) ve çapsal (yatay) birim
deformasyon değerleri değişmektedir. Buna bağlı olarak da, düşey ve yatay elastisite modülü
değerleri farklılık göstermektedir. Yatay elastisite modülü değeri direkt olarak
hesaplanmamakla beraber eksenel (düşey) ortalama eğri eğimi olan eksenel elastisite modülü
değerinin çapsal (yatay) ortalama eğri eğimi olan yatay elastisite modüne olan oranı Poisson
oranı (v) olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki bağıntıdan da görülebileceği gibi, daha basit bir
şekilde Poisson oranı, aynı gerilme değeri aralığı için yatay birim deformasyon farkının düşey
birim deformasyon farkına bölünmesiyle belirlenmektedir.
σ
E


v l  l  d
σ
Ed
 l
 d

Çapsal

(2.11)



Eksenel

d

l
d

l

d = l


Şekil 2.28. Gerilme-birim deformasyon eğrilerinden statik ortalama elastisite modülü ve
Poisson oranını belirleme yöntemi
Çeşitli kaya malzemelerine ait elastisite modülü değerleri ve Poisson oranları Çizelge 2.2’de
verilmiştir. Poisson oranı değerlerinin 0.18-0.30 arasında değiştiği görülmektedir.
Poisson numarası veya sayısı (m) Poisson oranındaki bölüm işleminde pay ve paydanın yer
değiştirmesiyle elde edilen değerdir.

m


1
 l
 d
v

(2.12)
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Çizelge 2.2. Çeşitli kayaçların elastisite modülü ve Poisson oranı değerleri (Erguvanlı, 1994)
Elastisite modülü
E
(GPa)

Poisson oranı
(v)

31.6-58.5

0.51-0.24

16.0

0.17

Kalker

34.0-38.0

0.16-0.23

Mermer

53.5-77.5

0.25-0.38

Kuvarsit

40.0-58.5

-

Arduvaz

85.0-96.0

-

Şist

-

0.08-0.20

Gnays ve tüf

-

0.11

Kayaç cinsi
Granit
Gre

İzotrop kaya malzemeleri için Bulk modülü ve makaslama modülü elastisite modülü ve Poisson
oranına bağlı olarak da hesaplanabilmektedir:
K

E
3(1  2v )

(2.13)

G

E
2(1  v )

(2.14)

2.4.6. Dinamik elastisite modülü
Kaya malzemesinin yoğunluğuna ve tüm yapı özelliklerinin belirlendiği P dalgalarının yayılma
hızına bağlı olarak saptanan bir elastisite modülüdür.
E din  Vp

2

(2.15)

 = Kaya malzemesinin yoğunluğu
Vp = P dalgasının kaya malzemesi içinden geçerkenki hızı
2.4.7. Dinamik kayma modülü
S dalgalarının hızından yararlanılarak belirlenen kayma modülüdür.
G din  Vs

2

 = Kaya malzemesinin yoğunluğu
Vs = S dalgasının kaya malzemesi içinden geçerkenki hızı

(2.16)
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2.4.8. Elastik, plastik ve vizkoz davranış
Kaya malzemeleri düşük gerilmeler altında genellikle elastik davranış gösterirken gerilmeler
arttıkça plastik ve vizkoz davranışlar sergileyebilmektedir. Kaya malzemesinin gerilmeler
altında gösterebileceği davranışlar Şekil 2.29’da gösterilmiştir.

PLASTİK

ELASTİK

VİZKOZ
Şekil 2.29. Gerilmeler altında kaya malzemelerinin davranış şekilleri
Elastik davranışta, malzemeye yük uygulandığında malzemede anında şekil değişikliği
meydana gelir ve etkiyen gerilmeler kaldırıldığında malzeme tekrar eski şeklini alır. Plastik
davranışta gerilmeler kaldırıldığında malzeme son şeklini almış olur ve meydana gelen şekil
değişikliği kalıcı olmuştur. Genellikle, malzemede kalıcı deformasyonlar etkiyen gerilme
değeri belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra oluşur. Bu gerilme seviyesine kadar malzeme elastik
davranış gösterir. Vizkoz davranışta ise, uygulanan yükler altında malzemenin deformasyona
uğraması zaman içerisinde oluşur. Aslında sıvılara özgü bir davranış şeklidir.
İki farklı türdeki A ve B kaya malzemeleri üzerinde tek eksenli basınç deneyi uygulanarak
gerilme-birim deformasyon davranışı incelensin. Malzeme yük altında belirli bir gerilme-birim
deformasyon eğrisi çizdikten sonra bu yük yavaş yavaş azaltılsın. Yük sıfır olduğunda tekrar
yükleme ve yükü kaldırma döngüleri uygulansın. Elde edilen gerilme-birim deformasyon
eğrileri Şekil 2.30’daki gibi olduğunda, aynı büyüklük ve hızda yük uygulanıp yük
kaldırıldığında A malzemesinde B malzemesine göre daha az kalıcı deformasyon olduğu
görülmektedir. Buna göre, A malzemesinin B malzemesine göre daha elastik olduğu
söylenebilir.
Çeşitli kaya malzemeleri için tipik gerilme-birim deformasyon davranışları Şekil 2.31’de
verilmiştir.

22

Bölüm 2

a)

b)







A kaya malzemesi



B kaya malzemesi

Şekil 2.30. Farklı türdeki kaya malzemelerinin birbirine göre elastikliğinin gerilme-birim
deformasyon ilişkilerine göre belirlenmesi



Elastik

Bazalt







Plastik-elastik-plastik

Mermer



Elastik-plastik

Silttaşı



Plastik-elastik



Plastik-elastik-plastik

Şist





Kumtaşı



Elastik-plastik-yorulma

Kaya tuzu



Şekil 2.31. Çeşitli kaya malzemelerinin gerilme-birim deformasyon davranışları
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2.4.9. Tek Eksenli Basınç Deneyi ile Kaya Malzemelerinin Elastisite Modülünün ve
Poisson Oranının Tayini
Deney düzgün karot numuneler üzerinde gerçekleştirilir ve genellikle 54.7 mm çaplı (NX) ve
boyu çapının 2-2.5 katı yüksekliğinde numuneler kullanılır. Tek eksenli basınç deneyindeki
gibi deney numunesi pres tablaları arasına yerleştirilir. İki şekilde yüke karşı deformasyon
takibi yapılabilir. Deney numunesi üzerine yatay ve düşey olmak üzere deformasyon ölçerler
(strain gauge) yapıştırılır ve bu deformasyon ölçme dirençleri deformasyonun takip
edilebileceği bir cihaza bağlanır. Diğer yöntemde ise, yatay ve düşey deformasyonun
okunabileceği şekilde prese monte edilen mıknatıslı komperator (dial gauge) kullanılır. Şekil
2.32’de komperator (dial gauge) kullanılarak kurulan deney düzeneği görülmektedir. Düzenek
hazır olduğunda numune üzerine yük uygulanmaya başlanır ve deney sırasında yüke karşı
deformasyon takip edilerek not alınır.
DENEY DÜZENEĞİ

Sabit
Yatay Okuma
(Çapsal
Deformasyon)

Düşey Okuma
(Eksenel
Deformasyon)

Deformasyon
Ölçer
(Dial Gage)

Hareketli

Şekil 2.32. Komperator (dial gauge) kullanılarak kurulan deney düzeneği
Yüke karşı deformasyon ölçümleri ve bu değerlerden hesaplanan gerilme ve birim deformasyon
değerlerinden yararlanılarak deney numunesi için gerilme-birim deformasyon eğrileri çizilir.
Tahkimat tasarımları için eğrinin doğrusallık gösterdiği kısma göre elastik özellikler belirlenir.
Eksenel (düşey) gerilme-birim deformasyon eğrisinin doğrusallık gösterdiği kısmın eğimi
ortalama elastisite modülü değerini verir. Poisson oranı ise, eksenel (düşey) ortalama eğri
eğiminin çapsal (yatay) ortalama eğri eğimine bölünmesiyle veya ortalama eğri eğimi için
bulunan yatay birim deformasyon farkının düşey birim deformasyon farkına bölünmesiyle
belirlenir.
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Deney en az 10 numune üzerinde gerçekleştirilir ve her bir numune için elde edilen değerlerden
ortalama değerler hesaplanır. Çizelge 2.3’de G.L.İ. açık ocağından alınan marn numunelerine
ait deney sonuçları ve ortalama değerler verilmiştir. Çizelge 2.4’de 1 nolu marn numunesine ait
deney sonuçları ve Şekil 2.33’de gerilme-deformasyon ilişkisi görülmektedir. 1 nolu marn
numunesinin elastisite modülü ve Poisson oranı, Şekil 2.32’deki eğrinin doğrusallık gösterdiği
kısımlar dikkate alınarak, 3. ve 8. okuma değerlerinden (Çizelge 2.4) yararlanılarak
hesaplanmıştır (Şekil 2.28).
Çizelge 2.3. G.L.İ. açık ocağına ait marn numunelerinin tabakalanmaya dik elastik özellikleri
Tabakalanmaya Dik
Örnek
Eav

(GPa)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.850
4.903
5.676
5.886
5.627
8.825
6.473
10.076
4.432
7.381

0.302
0.283
0.278
0.216
0.171
0.345
0.121
0.207
0.211
0.313

Ort.

6.713

0.245

Çizelge 2.4. 1 nolu marn numunesinin gerilme-birim deformasyon değerleri
Okuma
No

F
(kgf)


(MPa)

l
(mm)

l

d/2
(mm)

1
500
2.1404 0.132 0.001222 -0.021
2
1000
4.2808 0.156 0.001444 -0.030
3
1500
6.4212 0.185 0.001713 -0.034
4
2000
8.5616 0.220 0.002037 -0.037
5
3000 12.8423 0.280 0.002593 -0.042
6
4000 17.1231 0.340 0.003148 -0.046
7
5000 21.4039 0.392 0.003630 -0.050
8
6000 25.6847 0.450 0.004167 -0.054
9
7000 29.9654 0.502 0.004648 -0.062
10
8000 34.2462 0.552 0.005111 -0.073
* Numune çapı 54 mm olup boyu çapının iki katıdır.

d
-0.000778
-0.001111
-0.001259
-0.001370
-0.001556
-0.001704
-0.001852
-0.002000
-0.002296
-0.002704

Bölüm 2
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2.5. Anizotropi
Jeolojik veya teknik cisimlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin yönlere bağlı olarak
değişmesine anizotropi denir. Kaya malzemesinin anizotropisinde başlıca maddesel ve dokusal
özellikler etkili olur.
Gerçek malzemeler lineer olmayan bir elastisite gösterir. Bir izotrop malzeme bütün yönlerden
gelen belirli gerilme değerinde aynı elastisite modülü değerine sahip olurken anizotrop
malzemelerde elatisite modülü gerilmelerin yönüne göre farklı değerler alır.
Kaya malzemelerinin anizotropi derecelerinin tayini için, tabakalanma ve yapraklanma
düzlemlerine olabildiği kadar paralel ve dik deneyler yapılmalıdır. Yapılan deneylerde,
herhangi iki yönde elde edilen elastisite modülü değerlerinin birbirinden %10’dan çok sapma
göstermesi durumunda izotropik kayaçlar için bulunan eşitlikler yalnız yaklaşık sonuçlar
verebilir (Denklem 2.13, 2.14, vb.).
Kaya malzemelerinin elastik özelliklerinin belirlendiği deneyler ve nokta-yükleme dayanım
indeksi deneyinden anizotropi tayini için yararlanılabilmektedir.
Bölüm 2.4.9’de anlatılan tek eksenli basınç deneyi ile kaya malzemelerinin elastisite
modülünün ve poisson oranı tabakalanmaya paralel, dik ve belirli açıda alınmış karot
numuneler için (Şekil 2.34) belirlendiğinde birbirine göre farklı yönlerdeki elastik özellikler
elde edilir. Bu değerler arasındaki farklılığa göre anizotropi tayini yapılabilmektedir.

Şekil 2.34. Yönlü karot alımı (Tuncay vd., 2002)
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Nokta-yükleme dayanım indeksi deneyinde, zayıflık düzlemine dik ve paralel yönde ölçülen
değerlerin (Is(50)) oranı nokta-yükleme dayanımı anizotropisi indeksi (Ia(50)) olarak
tanımlanmaktadır. Bu oran 1’e eşit olduğunda kaya malzemesi izotrop; 1’den büyük olduğunda
ise anizotrop olmaktadır.
I a ( 50 ) 

I s ( 50 ) (dik yönde)
I s ( 50 ) (paralel yönde)

(2.17)

Düşey eksene dik yatay düzlemde izotropik olan kaya malzemelerinin anizotropi derecesine
göre sınıflandırması Çizelge 2.5’de verilmiştir.
Çizelge 2.5. Yatay yönde (enine) izotropik kayaçların anizotropi sınıflandırması
Anizotropi Sınıfı
Çok zayıf anizotropi
Zayıf anizotropi
Orta anizotropi
Kuvvetli anizotropi
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III. KAYA KÜTLELERİ SÜREKSİZLİKLERİNİN MÜHENDİSLİK
ÖZELLİKLERİ
Kaya kütleleri; sürekli, homojen ve izotrop malzemelerden olmayıp, çeşitli süreksizlikler
tarafından kesilirler. Ayrıca farklı derecede bozunmaya uğramış kayaç türlerini de içerirler. Bu
nedenle, dış yüklere maruz kalabilen söz konusu kütlelerin davranışı, içerdikleri
süreksizliklerin özellikleri dikkate alınmadan gerçeğe yakın şekilde analiz veya önceden tahmin
edilemez. Kaya kütlesi davranışının ortaya konmasında en önemli aşama süreksizliklere ait
özelliklerin tanımlanmasıdır. Süreksizliklerin özellikleri aşağıda belirtilen amaçlara yönelik
olarak tayin edilir.
(a) Jeolojik yapının ortaya konulması,
(b) Kaya kütlelerinin mühendislik sınıflaması ve
(c) Kaya kütlelerinin duraylılığı.
Süreksizliklerin özellikleri mostrada veya sondaj karotlarında değişik ölçüm teknikleri
uygulanarak tayin edilir ve/veya tanımlanır. Kaya kütlelerinin tanımlanması amacıyla,
süreksizliklerin aşağıda belirtilen ve Şekil 3.1 deki blok diyagramda şematik olarak gösterilen
özellikleri belirlenir (ISRM, 1981).
(a) Süreksizliğin türü
(b) Süreksizlik aralığı
(c) Süreksizliğin devamlılığı
(d) Süreksizlik yüzeyinin
pürüzlülüğü ve dalgalılığı
(e) Süreksizlik yüzeyinin
açıklığı
(f) Dolgu malzemesinin
özellikleri
(g) Süreksizlik yüzeyinin
dayanımı ve bozunmanın
derecesi
(h) Süreksizlik yüzeyindeki
su durumu
(i) Süreksizliğin yönelimi ve
süreksizlik seti (takımı) sayısı
(j) Blok boyutu

Şekil 3.1. Kaya kütlelerinin tanımlanmasında süreksizliklerin esas alınan başlıca özellikleri

Süreksizlik
özelliği

duraylılık

i) blok sayısı
ii) makaslama dayanımı
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3.1. Süreksizlik Türleri
Süreksizliklerin özellikleri tanımlanırken, öncelikle süreksizliğin türü belirlenir. Başlıca yapısal
süreksizlik türlerinin tanımları aşağıda verilmiştir:
Dokanak; iki farklı litolojik birim arasındaki sınır olup, bu sınır uyumlu, ya da uyumsuz veya
geçişli olabilen bir süreksizlik yüzeyidir.
Tabaka düzlemi; sedimanter kayaçların oluşumu sırasında tane boyu ve yönelimi, mineralojik
bileşim, renk ve sertlik gibi faktörlerdeki değişime bağlı olarak gelişen bir yüzeydir.
Tabakalanma, her zaman ayrık bir süreksizlik yüzeyi olmayabilir ve bazı durumlarda kayaç
malzemesi içinde hafif bir renk değişimi şeklinde de gözlenebilir. Tabaka düzlemleri arasındaki
uzaklık, birkaç milimetreden (laminasyon) metre (çok kalın tabaka) boyutuna kadar değişebilir.
Fay ve makaslama zonu; yüzeyi boyunca birkaç santimetreden metrelerce uzunluğa kadar
göreceli bir yer değiştirmenin meydana geldiği makaslama yenilmesine maruz kalmış
yüzeylerdir. Fay, tektonik hareketler sırasında gelişen makaslama geriliminin kaya kütlesindeki
bir düzlemin makaslama dayanımını aşması sonucu meydana gelen bir kırık şeklinde de
tanımlanmaktadır. Fay kırığının yüzeyleri arasında; parçalanmış kayaç parçalarının
oluşturduğu fay breşi, çok ince taneli malzemeyle temsil edilen fay dolgusu ve kil vb. zayıf
malzemeler de yer alabilir. Faylar, çoğu kez tek bir düzlem olmaktan çok, birbirine paralel veya
yarı paralel konumlu gruplar halinde meydana gelirler ve bunlar fay zonu veya makaslama zonu
şeklinde adlandırılırlar.
Eklem; yüzeyi boyunca herhangi bir yer değiştirmenin meydana gelmediği doğal kırıktır. Kırık
yüzeyleri, örtü yükünün kalkması (gerilim boşalması), patlatma vd. nedenlerle birbirlerinden
bir miktar uzaklaşmış (açılmış) olmakla birlikte, aralarında gözle görülür göreceli bir hareket
söz konusu değildir. Yer kabuğunda 1 km derinliğe kadar kaya kütlelerinde gözlenebilen
eklemler; birkaç milimetreden metrelerce uzunlukta, açık, dolgulu veya kapalı (sıkı) olabilirler.
Eklemler, genellikle düzlemsel yüzeyli, yarı paralel gruplar veya setler halinde gözlenirler ve
bu eklemlere sistematik eklemler adı verilir. Düzensiz bir geometriye sahip ve birbirine paralel
olmayan eklemler ise, sistematik olmayan eklemler şeklinde tanımlanırlar.
Dilinim (Klivaj); ince taneli kayaçlarda, sıkıştırıcı kuvvete dik yönde oluşmuş, sık aralıklı,
birbirine paralel yönde gelişmiş zayıflık düzlemleridir. Dilinim, özellikle sleyt, fillit ve şist gibi
kayaçlarda gözlenmekle birlikte, dilinim düzlemlerinin çoğu önemli derecede çekilme
dayanımına sahip oldukları için süreksizlik kapsamında değerlendirilmezler. Bununla birlikte
dilinim, bu tür kayaçların deformasyonu ve dayanım özelliklerinde önemli düzeyde bir
anizotropiye neden olmaktadır.
Fissür; gözle görülüp görülemeyecek kadar küçük süreksizliklerdir. Ancak mikroskopta
görülebilenlere mikrofissür denilmektedir. Fissür ve mikrofissürler boş veya su ile ya da kil,
jips, kalsit, silis, demiroksit v.b. gibi maddelerle dolmuş olabilir. Çapları ve uzunlukları
milimetre ya da mikron mertebesindedir. Boş olan fissür ve mikrofissürler kaya kütlelerinin
geçirgenliğine ve taşıma gücüne etki yaparlar.
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3.2. Süreksizlik Aralığı

Süreksizlik aralığı, kaya kütlelerinde komşu iki süreksizlik veya birbirine paralel eklemlerden
oluşan bir süreksizlik setindeki iki süreksizliğin arasındaki dik mesafedir. Süreksizlik veya
bunun tersi olan süreksizlik sıklığı, ya da eklem sıklığı parametresi; süreksizlik yoğunluğunun
belirlenmesi amacıyla kullanılmasının yanısıra, kaya kütlesinin geçirgenliğinin ve kayaç
malzemesinin oluşturduğu blokların boyutlarını denetleyen bir parametre olması nedeniyle de
kaya kütlelerinin en önemli özelliklerinden biridir. Bu parametre, kaya kütlelerinin dayanımı
ve davranışı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu için, yerüstü kazılarının veya
açıklıklarının duraylılıklarını da doğrudan etkilemektedir. Süreksizlik aralığının düşük olması,
özellikle yeraltı açıklıklarında duraylılığın sağlanmasını güçleştiren bir faktör olarak bilinir. Bu
nedenle, süreksizlik aralığı parametresinin ölçülüp tanımlanması kaya mühendisliği
uygulamalarında önem taşır.
Arazide alınan ölçümler sonucunda ortalama süreksizlik aralığı (x) ve süreksizlik
sıklığı (bir metredeki süreksizlik sayısı, ) (Şekil 3.2) aşağıdaki ifadelerden belirlenir.
x = L/N
 = N/L

(3.1)
(3.2)

Burada; L ölçüm hattının uzunluğu, N ise ölçüm hattını kesen süreksizliklerin
sayısıdır.
Süreksizlik aralığı, mostra yüzeyi üzerinde belirli bir yönde serilen şerit metre boyunca şerit
metreyi kesen süreksizliklerden ölçülür (Şekil 3.2). Bir süreksizlik setindeki süreksizliklerin
birbirlerine tam paralel olması çok ender olarak görüldüğü için, gerçek aralık parametresi (Şekil
3.3b’de S mesafesi) ölçüm hattının yöneliminden veya ölçümün yapıldığı mostranın, ya da
aynanın konumundan etkilenmektedir. Bu nedenle, süreksizlik sıklığının değerlendirilmesinde
görünür aralık değerinin (Şekil 3.3a’da “a” mesafesi) ölçülmesi uygulamada daha yaygın
şekilde tercih edilmektedir.

Şekil 3.2. Ölçüm hattı boyunca süreksizlik aralığının tayini
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Şekil 3.3. (a) Görünür ve (b) gerçek aralık parametreleri arasındaki ilişki.
Kaya kütleleri için süreksizlik aralığı parametresinin tanımlanması amacıyla ISRM (1981)
tarafından önerilen ve Çizelge 3.1’de verilen tanımlama ölçütleri yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Çizelge 3.1. Süreksizlik aralığını tanımlama ölçütleri (ISRM, 1981)
Aralık (mm)

Tanımlama

<20

Çok dar aralıklı

20-60

Dar aralıklı

60-200

Yakın aralıklı

200-600

Orta derecede aralıklı

600-2000

Geniş aralıklı

2000-6000

Çok geniş aralıklı

>6000

İleri derecede geniş aralıklı

Süreksizlik
sıklığı

1
=
Süreksizlik
aralığı
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3.3. Süreksizliklerin Devamlılığı

İdeal olarak kaya kütlesi kavramı, süreksizlik düzlemleri tarafından bloklara ayrılmış bir
sistemi ifade eder. Ancak, süreksizlik düzlemleri kaya kütlelerinde sonsuz bir devamlılığa sahip
değildir. En yüksek devamlılığa sahip süreksizlik türü olan tabakalanma düzlemleri bile havza
kenarlarında sonlanır. Süreksizliklerin iz uzunluğu bir kaya mostrasında gözlenebildiği için,
bunların devamlılıklarının ölçülmesi de çoğu kez üzerinde çalışılan mostranın yüzeyi ile
sınırlanmaktadır. Dolayısıyla bu durum, devamlılık parametresinin ölçülmesini güçleştiren bir
faktördür.
Süreksizliklerin devamlılığı, süreksizliklerin bir düzlemdeki alansal yayılımının göstergesi
veya boyutları olup, duraylılığı etkileyen önemli bir parametredir. Devamlılığın artması, kazı
duraylılığı üzerinde daha olumsuz etki yapmaktadır (Örneğin, Şekil 3.4’deki şev aynası).

Şekil 3.4. Süreksizliklerin devamlılığının şevlerde duraysızlık üzerindeki etkisi:
(a) devamlılığı düşük süreksizlikler, (b) yüksek devamlılığa sahip süreksizliklerin neden
olduğu devrilme duraysızlığı.
Devamlılık, mostrada doğrudan şerit metre ile ölçülür ve üç boyutlu bir kavram olduğu için
ölçüm yönü kaydedilir. Devamlılığın ölçülmesinde hat etüdü tekniğinden yararlanılarak, en az
10 m uzunluğunda ve milimetre bölmeli şerit metre kullanılır.
Çizelge 3.2. Süreksizliklerin devamlılığını tanımlama ölçütleri (ISRM, 1981)
Tanımlama

Süreksizlik izinin uzunluğu

Çok düşük devamlılık

<1 m

Düşük derecede devamlılık

1-3 m

Orta derecede devamlılık

3-10 m

Yüksek devamlılık

10-20 m

Çok yüksek devamlılık

>20 m
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Ayrıca devamlılığı ölçülen her süreksizliğin bir veya her iki ucunun mostrada gözlenip
gözlenmediği de belirlenmelidir. Süreksizliklerin devamlılığı aşağıdaki şekilde tanımlanır:
(a) Mostra dışında da devam eden (her iki ucu da mostrada gözlenemeyen) süreksizlikler (Şekil
3.5a, J1/1 no.lu süreksizlik)
(b) Mostra içinde devamlılığı sona eren süreksizlikler (Şekil 3.5a, J1/2 ve J2/1 no.lu
süreksizlikler)
(c) Mostranın içinde diğer süreksizlikler tarafından sonlanan süreksizlikler (Şekil 3.5a, J2/3
no.lu süreksizlik).
Şekil 3 5’de verilen izometrik diyagramlar, bir şey aynası ile tünelde devamlılığın ölçülmesini
göstermektedir. İki farklı sete (takıma) ait olan süreksizlikler (J1 ve J2), her iki diyagramda da
mostra veya ayna yüzeyini her iki ucu gözlenebilecek şekilde kesmekte, ya da tanımlanabilecek
herhangi bir süreksizlik ucu vermemektedir. Bununla birlikte, J1 numaralı süreksizlik setinin
ortalama devamlılığı J2 numaralı setinkinden daha yüksektir. Devamlılığın sınıflandırılması ve
tanımlanması amacıyla ISRM (1981) tarafından önerilen ve Çizelge 3.2’de verilen ölçütler
kullanılmaktadır.

Şekil 3.5. Süreksizliklerin devamlılığını gösteren izometrik diyagramlar.

3.4. Süreksizlik Yüzeylerinin Pürüzlülüğü ve Dalgalılığı
Pürüzlülük ve dalgalılık sırasıyla, bir süreksizlik yüzeyinin küçük ve büyük ölçekte
düzlemsellikten sapmasının bir ölçüsüdür. Dalgalılık, düzlemsellikten büyük ölçekteki bir
sapmayı karakterize ederken, küçük ölçekteki sapmalar ise pürüzlülük olarak tanımlanır (Şekil
3.6). Her iki özellik de süreksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımının önemli bir bileşeni
olarak rol oynar. Ancak süreksizlik açıklığının, ya da dolgu malzemesinin kalınlığının
artmasıyla, pürüzlülüğün süreksizliğin makaslama dayanımı üzerindeki etkisi de azalmaktadır.
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Pürüzlülüğün belirlenmesindeki başlıca amaç; kaya kütlesi sınıflaması için gerekli bir girdi
parametresini elde etmek, süreksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımını değerlendirmektir.
Süreksizliklerin pürüzlülüklerinin belirlenmesine yönelik çeşitli yöntemler bulunmakla beraber
son yıllarda mekanik profilometre adı verilen düzeneklerle daha duyarlı pürüzlülük ölçüm ve
değerlendirmesi yapılabilmektedir. Bu düzeneğin içerdiği bir rulman süreksizlik yüzeyi
boyunca hareket ettirilerek, yüzeyin profili çıkarılmakta ve bu profil sayısallaştırılarak
bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bunların yanısıra, mevcut pürüzlülük, hazırlanmış
standart pürüzlülük profilleri ile karşılaştırılarak gözleme dayalı pratik olarak
tanımlanabilmektedir.

Şekil 3.6. Süreksizliklerin dalga boylarının ve genliklerinin ölçülmesi

Şekil 3.7. (a) Kalemli ve metal telli mekanik profilometreler ve (b) çeşitli süreksizliklerin
kalemli profilometre ile belirlenmiş yüzey profillerine ait örnekler
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Kalitatif pürüzlülük tanımlamaları: Kaya mekaniği arazi çalışmaları sırasında yukarıda
belirtilen alet ve gereçlerin bulunmaması durumunda en basit ölçüm yöntemi olarak uygulanır.
Bu yöntemde ISRM (1981) tarafından önerilen verilen tipik pürüzlülük profilleri (Şekil 3.8) ile
incelenen süreksizlik yüzeyi karşılaştırılmak suretiyle pürüzlülük tanımlanır veya
sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre profiller; basamaklı, dalgalı (ondüleli) ve düzlemsel
şeklinde üç ölçek grubuna ayrılmakta ve ayrıca her grupta küçük ölçek bazında pürüzlü, düz ve
kaygan şeklinde bir sınıflandırma yapılmaktadır. Kaygan terimi, süreksizlik yüzeyinde bir
makaslama yer değiştirmesinin meydana geldiğine dair parlak ve kaygan bir yüzeyin olması
koşulunda kullanılmaktadır. Şekil 3.8’den görüleceği gibi, süreksizlik yüzeylerinin makaslama
dayanımı, okla gösterilen yönde artış göstermektedir.

Şekil 3.8. Pürüzlülük profilleri (ISRM, 1981)
3.5. Süreksizlik Yüzeylerinin Açıklığı
Eğer süreksizlik yüzeyi temiz ve kapalı ise, diğer süreksizlik parametreleri jeoteknik tanımlama
açısından yeterli olabilmektedir. Ancak süreksizlik yüzeyi açık ise, bu açıklığın ölçülmesi
gerekmektedir. Açıklık, bir süreksizliğin karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dik uzaklık olup, boş
olabileceği gibi, su veya herhangi bir dolgu malzemesi tarafından doldurulmuş da olabilir (Şekil
3.9). Geniş açıklıklar, önemli derecede pürüzlülüğe ve dalgalılığa sahip süreksizliklerin
makaslama yerdeğiştirmesine veya çekilme açılmasına maruz kalmalarından, yüzeyin
yıkanmasından veya çözeltilerden kaynaklanmaktadır. Süreksizlikler çok düz yüzeylere sahip
olmadıkları sürece, 0.1 mm veya 1.0 mm genişliğindeki açıklıkların süreksizliklerin makaslama
dayanımı üzerinde önemli bir etkisi olmamaktadır.
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Şekil 3.9. Kapalı, açık ve dolgulu süreksizlikler (ISRM, 198l)
Açıklık parametresi, kaya kütlesinin gevşemesi
ve sıvıları iletme kapasitesi açısından da önem
taşır. Süreksizlikler boyunca gelişen su basıncı,
su girişi ve akışı ve kaya kütlesine gömülen
atıkların ortamdan uzaklaşması (sıvı ve gaz),
büyük ölçüde açıklık parametresi tarafından
denetlenir. Açıklığın ölçülmesi amacıyla
mostrada flüoresanslı boya, sondajlarda iz
bırakan paker ve benzeri yöntemler
kullanılmakla birlikte, en basit ve pratik ölçüm
milimetre bölmeli şerit metre veya kumpas ile
yapılmaktadır (Şekil 3.10). Bu amaçla kirli
yüzeyler temizlenir ve geniş açıklıklar kumpas
ile ölçülür. Ölçüm hattını kesen tüm
süreksizliklerin açıklıkları kaydedilir.
Şekil 3.10. Kumpas ile açıklık ölçümü
Yüzeysel bozunma veya kazı yönteminden dolayı kaya mostralarında gözlenen açıklıklar
genellikle örselenmiş açıklıklardır. Bu nedenle, yüzeyde ölçülen açıklıkların kaya kütlesinde
yüzeyden içe doğru ölçülen açıklıklara göre biraz daha geniş olacağı dikkate alınmalıdır.
Süreksizlik açıklıklarının tanımlanması amacıyla ISRM (1981) tarafından önerilmiş ölçütler
Çizelge 3.3’de verilmiştir.
Çizelge 3.3. Süreksizlik açıklığının tanımlanmasına ilişkin ölçütler (ISRM. 1981)
Açıklık
Tanımlama
<0.1 mm
0.1-0.25 mm
0.25 mm-0.5 mm

Çok sıkı
Sıkı
Kısmen açık

0.5 mm-2.5 mm
2.5-10 mm
>10 mm

Açık
Orta derecede geniş
Geniş

“Boşluklu” yapılar

Çok geniş
Aşırı geniş
Boşluklu

“Açık” yapılar

1-10 cm
10-100 cm
>100 cm

“Kapalı” yapılar
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Açıklık parametresi değerlendirilirken, her süreksizlik seti için ortalama açıklık belirlenir ve
ortalama değerden daha geniş açıklığa sahip süreksizlikler, konumları ve yönelimleri
(eğim/eğim yönü) ile birlikte tanımlanır. Ayrıca aşırı derecede geniş aralıklı (10-100 cm)
süreksizlikler ve/veya boşluklu (>1m) yapıya sahip kaya kütleleri fotoğrafları da çekilerek
kaydedilirler (ISRM, 1981).
3.6. Dolgu Malzemesinin Özellikleri
Dolgu malzemesi, süreksizliğin karşılıklı iki yüzeyinin arasını dolduran ve genellikle ana kayaç
malzemesinden daha zayıf olan malzemedir. Kum, silt, kil, breş ve milonit tipik dolgu
malzemeleridir. Kalsit, kuvars ve pirit gibi yüksek dayanıma sahip mineraller hariç tutulursa,
dolgu içeren süreksizlikler dolgusuz veya pürüzlü yüzeylere oranla daha düşük makaslama
dayanımına sahiptirler ve bu nedenle kaya kütlelerinin dayanımı üzerinde daha etkin bir rol
oynamaları beklenir.
Dolgulu bir süreksizlikte süreksizliğin iki yüzeyi arasındaki uzaklık dolgunun kalınlığı olarak
tanımlanır. Eğer dolgu malzemesinin kalınlığı (f), süreksizlik yüzeyinin pürüzlülüğünün
genliğinden (a) büyükse, süreksizlik yüzeyinin makaslama dayanımı dolgunun makaslama
dayanımı tarafından denetlenir (Şekil 3.11).

Şekil 3.11. Dolgu malzemesinin kalınlığı ve pürüzlü süreksizlik yüzeyinin genliği.
Pürüzlü ve pürüzsüz süreksizliklerde dolgu malzemesinin makaslama dayanımına etkisi, Şekil
3.12’de verilen yenilme zarflarıyla gösterilmiştir. Düşük normal gerilim () seviyelerinde
süreksizlik yüzeyinin makaslama dayanımını (), dolgunun makaslama dayanımı
denetlemektedir (1 no.lu zarf). İnce dolgulu süreksizliklerde normal gerilimin artmasıyla
pürüzlü yüzeyler dolguyu ezerek kenetlenirken, yenilme zarfının eğimi de artmaktadır (2 no.lu
zarf). Dolgusuz, ancak pürüzlü bir süreksizlik yüzeyinde ise, normal gerilim arttıkça
pürüzlülükler (çıkıntılar) yenilmekte ve süreksizlik boyunca meydana gelen yer değiştirme,
dolayısıyla makaslama dayanımı, doğrudan süreksizlik yüzeyleri tarafından denetlenmektedir.
Dolgu malzemesinin pek çok özelliği arasında mineralojisi, tane boyu dağılımı, su içeriği,
geçirgenlik, vb. özelliklerin de tanımlanması gerekir.
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Şekil 3.12. Dolgu malzemesinin kalınlığının süreksizliğin makaslama dayanımına etkisi
3.7. Süreksizlik Yüzeylerinin Bozunma Derecesi ve Dayanımı
Süreksizlik yüzeylerini içeren kayacın dayanımı, özellikle süreksizlik yüzeylerinin dolgusuz ve
birbiriyle temas halinde olması koşulunda, makaslama dayanımı ve deformasyon açısından son
derece önemlidir. Kaya kütleleri yüzeye yakın kesimlerde genellikle bozunmuş veya biraz daha
derinde hidrotermal süreçlere bağlı olarak alterasyona uğramış olabilirler. Bu nedenle
süreksizlik yüzeylerinin dayanımı, bu yüzeylerin ve yakın civarındaki kayaç malzemesinin
bozunma derecesiyle yakından ilişkilidir. Bozunmanın derecesine bağlı olarak, süreksizlik
yüzeylerinin dayanımı ana kayaç malzemesinin dayanımından daha düşük olabilir.
Dolayısıyla hem kayaç malzemesinin, hem de kaya kütlesinin alterasyon durumunun
tanımlanması, süreksizlik yüzeylerinin dayanımının değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Süreksizlik yüzeylerinin dayanımını bu denli yakından ilgilendiren bozunmanın, mekanik
parçalanma ve kimyasal ayrışma gibi iki önemli sonucu vardır.
Genel olarak kayaç üzerinde fiziksel (mekanik) ve kimyasal faktörler birlikte etkirler. Ancak,
iklim koşullarına bağlı olarak, bunlardan biri diğerinden daha baskın olabilir. Fiziksel bozunma,
süreksizlik açıklıkları boyunca meydana gelir ve kayacın parçalanması sonucu komşu mineral
tanelerinde dilinim ve kırıkların gelişerek yeni mikro süreksizliklerin oluşumuna neden olur.
Kimyasal bozunma ise, kayaçlarda renk değişimi ve özellikle silikat minerallerinin kil
minerallerine dönüşmesiyle sonuçlanmaktadır. Ancak, kuvars gibi dayanıklı bazı mineraller bu
etkilere karşı direnç göstererek değişmeden kalırlar. Kimyasal bozunma sonucunda karbonat
ve tuz minerallerinin çözünmesi de önemlidir. Ayrıca süreksizlik yüzeylerindeki mineral
sıvamaları veya kaplamaları da, özellikle yüzeyler düz ve pürüzsüz ise, makaslama dayanımını
bir ölçüde etkileyebilmektedir. Bu açıdan, gözlemler sırasında süreksizlik yüzeylerindeki
mineral kaplamalarının veya sıvamalarının tanımlanmasında yarar vardır.
Süreksizlik yüzeylerinin dayanımına etkisi açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, bozunma
sınıflaması ölçütleri kaya kütlesi için Çizelge 3.4’de verilmiştir.
Süreksizlik yüzey dayanımın tahmin edilmesi amacıyla basit deneylerden
yararlanılabilmektedir. Ayrıntılı tanımlama ölçütleri Çizelge 3.5’de verilen basit deneyler,
süreksizlik yüzeylerinde veya bu yüzeyleri temsil eden kayaç malzemesi üzerinde yapılabilir.
Bu deneylerle tahmin edilen dayanım tamamen göreceli olup, kayaç malzemesini temsil eden
el örneklerinde, bıçak veya jeolog çekici darbeleriyle kayacın ufalanmasına veya kırılmasına
göre zayıf, orta vb. gibi tanımlamalar esas alınmaktadır.
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Çizelge 3.4. Kaya kütlelerinin bozunma derecesiyle ilgili sınıflama (ISRM, 1981)
Bozunmanın
derecesi

Tanım

Tanımlama ölçütü

Bozunmamış
(Taze)

Kayacın bozunduğuna ilişkin gözle ayırt edilebilir bir belirti
olmamakla birlikte, ana süreksizlik yüzeylerinde önemsiz
bir renk değişimi gözlenebilir.
Kayaç malzemesinde ve süreksizlik yüzeylerinde renk
değişimi gözlenir. Bozunma nedeniyle tüm kayacın rengi
değişmiş ve kayaç taze halinden daha zayıf olabilir.
Kayacın yarısından az bir kısmı toprak zemine dönüşerek
ayrışmış ve/veya parçalanmıştır. Kayaç; taze, ya da renk
değişimine uğramış olup, sürekli bir kütle veya çekirdek
taşı halindedir.
Kayacın tümü toprak zemine dönüşerek ayrışmış ve/veya
parçalanmıştır. Ancak orijinal kaya kütlesinin yapısı halen
korunmaktadır.
Kayacın tümü toprak zemine dönüşmüştür. Kaya kütlesinin
yapısı ve dokusu kaybolmuştur. Hacim olarak büyük bir
değişiklik olmakla birlikte, zemin taşınmamıştır.

Az bozunmuş
Orta derecede
bozunmuş
Tamamen
bozunmuş
Artık zemin

1
2

3

4
5

Çizelge 3.5. Süreksizlik yüzeylerinin tek eksenli sıkışma dayanımına ve arazi tanımlamalarına
göre sınıflandırılması (ISRM, 1981)
Simge Tanım

Tek eksenli sıkışma
dayanımı, b (MPa)

Saha tanımlaması

R0

Aşırı derecede
zayıf kayaç

Kayacın yüzeyinde
oluşturulabilir.

tırnak

ile

çentik

0.25-1.0

R1

Çok zayıf
kayaç

Jeolog çekiciyle sert bir darbeyle ufalanan
kayaç, çakı ile doğranabilir.

1.0-5.0

R2

Zayıf kayaç

Kayaç, çakı ile güçlükle doğranır. Jeolog
çekici ile yapılacak sert bir darbe kayacın
yüzeyinde iz bırakır.

5.0-25

R3

Orta derecede
sağlam kayaç

Kayaç, çakı ile doğranamaz. Kayaç örneği,
jeolog çekici ile yapılacak tek ve sert bir
darbeyle kırılabilir.

25-50

R4

Sağlam kayaç

Kayaç örneğinin kırılabilmesi için, jeolog
çekici ile birden fazla darbenin uygulanması
gerekir.

50-100

R5

Çok sağlam
kayaç

Kayaç örneğinin kırılabilmesi için jeolog
çekici ile çok sayıda darbe gerekir.

100-250

R6

Aşırı derecede
sağlam kayaç

Kayaç örneği, jeolog çekici ile sadece
yontulabilir.

>250

Süreksizlik yüzey dayanımın tahmini ve bozunma derecesinin kişisel değerlendirmeye dayalı
belirlenmesi yerine Schmidt çekicinden yararlanılabilmektedir.

13

Bölüm 3
3.7.1. Schmidt çekici ölçüm kuralları

Schmidt çekici yaylı tetik mekanizmasıyla ölçüm yüzeyinin geri sıçrama sertlik değeri
okumaları yapılır. Şekil 3.13’de çalışma şekli verilmiştir. Schmidt çekici deneyi, eklem
yüzeylerinin sıkışma dayanımının, dolaylı da olsa arazide tahmini açısından pratik bir
yöntemdir. Çekiç, deney sırasında süreksizlik yüzeylerine dik yönde uygulanır. Süreksizlik
yüzeylerinin ıslak olarak deneye tabi tutulması çoğu kez tercih edilen bir uygulamadır. Deneyin
yapılacağı yüzeydeki döküntülerin temizlenmiş olması gerekir. Bu deney, çok dar aralıklı
süreksizlikleri içeren gevşek kaya kütleleri için uygun değildir. Bu tür koşullarda, kaya kütlesi
ortamından alınmış küçük blok örnekler metal bir kanala yerleştirildikten sonra Schmidt çekici
uygulanmalıdır (ISRM, 1981).

Şekil 3.13. Schmidt çekicindeki geri sıçrama mekanizması (Aydın, 2009)
Schmidt çekici kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
(a) Çekiç, süreksizlik yüzeyine dik yönde uygulanır. Uygulamada çekicin, ekseninden en
fazla ± 5° kadar sapmasına izin verilir.
(b) Deney, süreksizlik yüzeyinde 10 ayrı noktada uygulanır ve en düşük beş geri sıçrama
sertlik değeri iptal edilerek, diğer beş okumanın ortalaması alınır.
(c) Belirlenen ortalama geri sıçrama sertlik değeri, çekicin yönelimi ve kayacın birim hacim
ağırlığı kullanılarak Şekil 3.14’deki grafikten, belirli bir hata payıyla da olsa, yüzeyin tek
eksenli sıkışma dayanımı belirlenir. Süreksizlik yüzeyinin dayanımı aşağıda verilen geri
sıçrama sertlik değeri ve kayacın birim hacim ağırlığına bağlı ilişkiden de
belirlenebilmektedir:
LogJCS = 0.00088R + 1.01

(3.3)

burada, JCS süreksizlik yüzeyinin dayanımı (MPa),  birim hacim ağırlığı (kN/m3) ve R
geri sıçrama sertlik değeridir.
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Şekil 3.14. Schmidt geri sıçrama sertlik değeri ile kaya yüzeyinin sıkışma dayanımı
arasındaki ilişki
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Bozunma derecesi için, gözleme dayalı bir tanımlama yapmak bazı durumlarda şahsi (subjektif)
değerlendirmelere neden olabilmekte ve aynı süreksizlik yüzeyi için farklı kişiler tarafından
farklı bozunma dereceleri tanımlanabilmektedir. Schmidt çekici deneylerinden aynı zamanda
süreksizlik yüzeylerinin bozunma derecesinin tayini amacıyla da yararlanılması mümkün
olabilmektedir. Şekil 3.15’de gösterilen yönteme göre, taze (Rf) ve bozunmaya uğramış
süreksizlik yüzeylerinden (Rw) Schmidt geri sıçrama sertlik değerleri alınmakta ve bozunma
katsayısı (Wc) aşağıdaki ifadeden belirlenmektedir.

Wc 

Rf
Rw

(3.4)

Wc değerlerine göre Çizelge 3.6’dan bozunma sınıfı belirlenebilmektedir.

Şekil 3.15. Eklem yüzeylerinin bozunma sınıflaması için önerilen ve sahada yapılan Schmidt
çekici deneyini esas alan yöntem (Gökçeoğlu, 1997)
Çizelge 3.6. Bozunma indeksine (Wc) göre süreksizlik yüzeylerinin bozunma sınıflaması
(Gökçeoğlu, 1997)
Wc

Sınıf

Tanım (ISRM, 1981)

<1.1

1

Bozunmamış(Taze)

1.1- 1.5

2

Az bozunmuş

1.5-2.0

3

Orta derecede bozunmuş

>2.0

4

Tamamen bozunmuş
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3.7.2. Süreksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımı
Kaya kütlelerinin içerdiği doğal süreksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımı parametrelerinin
tayini için en yaygın kullanılan deney yöntemi taşınabilir kaya makaslama düzeneğiyle
doğrudan makaslama deneyidir. Deney sonuçları şev duraylılığı analizlerinde, temel
tasarımında, yeraltı açıklıklarında süreksizliklerin kesişmesiyle oluşan kaya bloklarının
duraylılık analizlerinde v.b. kullanılır.
Taşınabilir makaslama deney düzeneği; numuneye düşey ve yanal yönde yük uygulanması için
iki hidrolik pompa, pompalara takılı yük göstergeleri, alçı kalıbıyla birlikte deney numunesinin
yerleştirileceği metalden yapılmış alt ve üst kutulardan ve düşey ve yanal yönlerdeki
yerdeğiştirmeleri ölçen komperatörlerden oluşur. Şekil 3.16’da söz konusu deney düzeneği
görülmektedir.

Şekil 3.16. Taşınabilir kaya makaslama deney düzeneği
Deney bir kenarı en az 50mm olan küp şeklindeki veya çapı en az 47.6mm (NQ çaplı) olan
karot numuneler üzerinde gerçekleştirilir. Süreksizlik yüzeyini içeren numune deney numunesi
hazırlama kalıplarına sığacak şekilde altından ve üstünden kesilir.
Numunenin süreksizlik yüzeyinin ortadan ayırdığı iki parçasının kalıba yerleştirilirken
birbiriyle çakışmasını sağlamak amacıyla yapışkan bant veya metal kelepçe kullanılır.
Numunenin kalıplara yerleştiriliş biçimi ve alçı-kum-su karışımının kalıp içine dökülmesi Şekil
3.17’de görülmektedir. Bağlayıcı malzeme donduktan ve yapışkan bant veya kelepçe
söküldükten sonra kalıptan çıkarılan iki parça halindeki numune makaslama kutusunun alt ve
üst kutuları içerisine yerleştirilir.
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Şekil 3.17 Numunenin kalıplara yerleştirilmesi ve alçı dökme işlemi

Makaslama gerilimi,  (kPa)

Kısaca deney aşamaları aşağıda sıralanmıştır:
 Önceden belirlenmiş normal yük değerine ulaşılana kadar, makaslama kutusuna göre
düşey konumda yükleme yapan pompa ile yükleme yapılır.
 Yerdeğiştirmeleri ölçmek üzere komperatör ayarları yapılır.
 Hava basıncı dengeleme ünitesi ile hava basıncı dengelenir.
 Numune, makaslama kuvveti sağlayan (makaslama kutusuna göre yatay konumda
yükleme yapan) pompa kullanılarak, sürekli ve sabit bir hızla süreksizlik yüzeyinin
üzerinde kaydırılır.
 Doruk makaslama dayanım değerine ulaşılmadan önce yaklaşık 10 okuma alınır.
 Makaslama yerdeğiştirme hızı 10 dakikalık süre boyunca 0.1mm/dakika’dan az
olmalıdır.
 Doruk makaslama dayanım değerine ulaşıldıktan sonra, kuvvet-yerdeğiştirme eğrisinin
çizilebilmesi için 0.5mm’den 5mm’ye kadar artan her makaslama yerdeğiştirmesinde
okuma yapılmalıdır.
 Birbirini izleyen makaslama kuvveti değerleri arasında %5’ten fazla bir fark olmaması
durumunda, artık makaslama dayanımına ulaşıldığı kabul edilerek, deney tamamlanır.
 Süreksizlik yüzeyinin yenilme zarfının çizilebilmesi için, aynı yüzeyi temsil eden en az
üç adet numune üzerinde deney gerçekleştirilir, ancak uygulanan normal gerilim her
seferinde arttırılarak numuneler üzerinde deney uygulanır.

Doruk
0.6
Artık

0.4
0.2
10

20

30

40

Makaslama yerdeğiştirmesi,  (mm)

Şekil 3.18. “Makaslama gerilimi () - Makaslama yerdeğiştirmesi ()” grafiğine bir örnek
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3.8. Süreksizlik Yüzeylerindeki Su Durumu

Kaya kütlelerinde suyun sızması, birbirleriyle bağlantılı süreksizlikler boyunca meydana gelen
akışla gerçekleşir. Yeraltısuyu tablasının konumunun ve su basınçlarının belirlenmesi,
duraysızlıkla ilgili ve kazı sırasında sudan kaynaklanabilecek güçlüklerin önceden
kestirilebilmesi açısından önem taşır. Özellikle süreksizlikler boyunca sürekli bir su akışının
varlığı halinde, kaya kütlesinin ve süreksizliklerin mekanik ve hidrojeolojik özellikleri
değişebilir (Şekil 3.19a). Süreksizlik yüzeyleri arasındaki su basıncı normal gerilimi,
dolayısıyla makaslama dayanımını azaltır (Şekil 3.19b) veya yüksek normal gerilimler altında
süreksizliklerin geçirgenliği azalır (Şekil 3.19c). Kaya kütlelerinde ayrıca düzensiz ve tünek su
tablaları ile karşılaşılabilir ve bunlar sürekliliği fazla olan dayk ve kil dolgulu süreksizlikler
veya geçirimsiz tabakalar gibi yapısal unsurlarla ilişkili olabilirler. Bu tür potansiyel akış
bariyerleri, özellikle tünel ve benzeri yapılarda yüksek basınçlı su akışına yol açabilir.

Şekil 3.19. Kaya kütlelerinde süreksizlikler boyunca su akışı ve olası etkileri
Kaya kütlelerinin hidrojeolojik özelliklerinin tayini amacıyla sondajlarla ölçümler
yapılabilmektedir. Bununla birlikte, hidrojeolojik özellikler başlangıçta daha çok gözleme
dayalı tanımlamaları esas alan ölçütlerle belirlenir.
Kaya mekaniği uygulamaları, örneğin galeriler, kaya kütlesindeki suyun drene olması yönünde
rol oynarlar. Bu nedenle, madencilik kazı çalışmalarında kaya kütlesinden gelen suyun
tanımlanmasında yarar vardır. Bu değerlendirme, Çizelge 3.7’de verilen tanımlama ölçütlerine
göre, kazı sırasında ve/veya kazıdan hemen sonra yapılmalıdır.
Çizelge 3.7. Kaya kütleleri için su sızıntılarını tanımlama ölçütleri (ISRM, 1981)
Sızıntı sınıflaması
1
2
3
4
5

Tanımlama
Süreksizlik yüzeyleri kuru, sızıntı yok
Çok az sızıntı gözleniyor
Orta derecede akış, sürekli akışın gözlendiği süreksizlikler
belirlenmeli
Önemli miktarda akış gözlenen süreksizlikler belirlenmeli
Ender olarak yüksek miktarda su akışı gözleniyor
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3.9. Süreksizliklerin Yönelimi ve Süreksizlik Seti Kavramı
Süreksizliklerin uzaydaki konumları, eğim ve doğrultularıyla tanımlanır. Özellikle genel jeoloji
çalışmalarında esas alınan bu iki parametre, jeolog pusulası ile ölçülmektedir (Şekil 3.20). Buna
karşın, daha hızlı ölçüm alınmasını sağlaması ve veri değerlendirmeyi kolaylaştırması
nedeniyle, jeoteknik uygulamalarda doğrultu yerine eğim yönünün ölçülmesi tercih
edilmektedir. Eğim, bir süreksizlik düzleminin yatay düzlemle yaptığı açı olup, kuzeyden
itibaren saat yönünde ölçülen ve kuzey yönü ile eğim çizgisinin yatay düzlemdeki izdüşümü
arasındaki açı ise eğim yönü olarak tanımlanır (Şekil 3.21a). Doğrultu ile eğim yönü arasında
90°’lik bir fark vardır. “Doğrultu/eğim” değerleri K20D/37GD olan bir süreksizlik düzleminin
“eğim yönü/eğim” değerleri 110/37°’dir (Şekil 3.21b). Eğim ve eğim yönü, klasik jeolog
pusulasından biraz farklı olan pusulalarla ölçülür. Bu pusulalarla eğim, pusulanın sırtındaki
tamburdan, eğim yönü ise iç kadrandan ölçülmektedir. Ayrıca, ölçümleri hafızaya kaydedip,
daha sonra veriyi bilgisayar ortamına aktarabilen dijital pusulalar da kullanılmaktadır.

Şekil 3.20. Bir süreksizlik düzleminin yöneliminin jeolog pusulası ile ölçümü.

Şekil 3.21. (a) Doğrultu, eğim ve eğim yönü kavramlarını gösteren blok diyagram ve
(b) doğrultu ve eğim yönü arasındaki ilişkiye bir örnek
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Eğim yönü değerleri, 0° ile 360° arasında değişir. Dolayısıyla 0° ile 99° arasındaki eğim
yönlerinin eğim değerleriyle karıştırılmaması amacıyla, bu aralıktaki eğim yönü değerlerinin
önüne 0 eklenir (örneğin; 060, 091 gibi). Süreksizlik düzlemlerinin konumlarını tanımlayan bu
iki değer, eğim yönü/eğim veya eğim/ eğim yönü şeklinde kaydedilir (örneğin; 110/65° veya
65/110° gibi).
Yönelimleri hemen hemen birbirleriyle aynı olan süreksizliklerin oluşturduğu topluluğa
“süreksizlik seti” veya “süreksizlik takımı” adı verilir. Kaya kütleleri çoğu kez birden fazla
süreksizlik seti tarafından bölünmüştür. Süreksizlik setlerinin en çok gözlendiği yönelim ile
mühendislik yapılarının veya kazılarının (örneğin; yeraltı açıklıkları veya şevler) yönelimi
arasındaki ilişki, duraysızlık modelinin ve potansiyelinin değerlendirilmesinde büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle, arazide ölçülmüş çok sayıdaki süreksizlik yöneliminin istatistiksel
yöntemlerle değerlendirilerek, süreksizlik seti sayısının ve bunların ortalama yönelimlerinin
belirlenmesi, kaya mühendisliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Süreksizlik yönelimi
verileri, grafiksel olarak “gül diyagramları ve histogramlar” (Şekil 3.22) ve “stereografik
izdüşüm” (Şekil 3.23) teknikleriyle değerlendirilir.

Şekil 3.22. Gül diyagramı örnekleri: (a) kesik uçlu, (b) sivri uçlu

Şekil 3.23. Stereografik izdüşüm tekniğinin esasları
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Süreksizlik yönelimlerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak yukarıda belirtilen yöntemlerin
yanısıra, daha basit, ancak kaya mühendislik çalışmalarının ilk aşamalarında yararlanılabilecek
değerlendirme teknikleri de kullanılmaktadır. Örneğin tünel girişleri, kaya şevleri gibi yapılar
için ayrıntılı blok diyagramlar (Şekil 3.24) hazırlanarak, kaya kütleleri temsil edici şekilde
belirtilebilir. Bu tür diyagramlarda yönelimin yanısıra, ölçeğe bağlı olarak, süreksizliklerin
aralığı ve devamlılığı da gösterilebilir.
.

Şekil 3.24. Eklem seti sayısıyla ilgili örnekler: (a) tek eklem, (b) üç eklem setine sahip kaya
kütlesi ve (c) üç eklem setine sahip kaya kütlesinde açılmış bir tünel (ISRM, 1981).
Yerel olarak gözlenen (örneğin bir tünel boyunca) süreksizlik setlerinin sayısı aşağıda verildiği
gibi tanımlanır (ISRM, 1981):
I. Masif, yer yer gelişigüzel eklemler
II. Tek eklem seti
III. Tek eklem seti ve gelişigüzel eklemler
IV. İki eklem seti
V. İki eklem seti ve gelişigüzel eklemler
VI. Üç eklem seti
VII. Üç eklem seti ve gelişigüzel eklemler
VIII. Dört veya daha fazla sayıda eklem seti
IX. Toprak zemin gibi davranan parçalanmış-ufalanmış kayaç.
Süreksizlik seti sayısının belirlenmesi amacıyla, ISRM (1981) tarafından önerildiği gibi, en az
150 süreksizliğin yönelimi ölçülmeli ve bu ölçümler yukarıda belirtilen kontur
diyagramlarından yararlanılarak değerlendirilmelidir
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Birbirini kesen süreksizlik setlerinin sayısı, kaya kütlelerinin hem mekanik davranışı, hem de
görünümü üzerinde etkilidir. Örneğin geniş aralıklı ve az sayıdaki süreksizlik setlerinin varlığı
kaya kütlesindeki duraysızlık riskini azaltır. Ancak sık aralıklı ve devamlılığı yüksek çok
sayıdaki süreksizlik seti tarafından bölünmüş kaya kütlelerinde, örneğin şev kazılarında,
duraysızlık riski yüksek olacaktır. Süreksizlik seti sayısı yeraltı açıklıkları açısından
değerlendirildiğinde; üç, ya da daha fazla sayıda ve nispeten sık aralıklı süreksizlik setlerini
içeren kaya kütleleri, daha az sayıda süreksizlik setiyle bölünmüş kaya kütlelerine oranla daha
kolay serbest kalabilecek ve deformasyona uğrayabilecek bloklu bir yapıya sahiptirler. Yeraltı
açıklıklarında karşılaşılan aşırı sökülme davranışı da, yine süreksizlik seti sayısı ile yakından
ilişkilidir (Şekil 3.25).

Şekil 3.25. Tünellerde aşırı sökülmeyle ilgili örnekler
3.10. Blok Boyutu
Blok boyutu, kaya kütlelerinin davranışının önemli bir göstergesi olup, süreksizlik aralığı, set
sayısı ve yönelimi gibi faktörler oluşan blokların şeklini tayin eder. Blok büyüklüğüne ve
şekline göre kaya kütleleri için ISRM (1981) tarafından önerilen gruplandırma ve tanımlamalar
aşağıda sıralanmış olup, bu tanımlamalara esas olan kaya kütleleri Şekil 3.26’de gösterilmiştir.
(a) Masif: Birkaç süreksizlik veya çok geniş aralıklı süreksizlikler içeren kaya kütleleri,
(b) Bloklu: Yaklaşık eş boyutlu bloklardan oluşan kaya kütleleri,
(c) Yassı/plaka: Bir boyutu diğerlerine göre daha küçük blokları içeren kaya kütleleri,
(d) Kolonsal: Bir boyutu diğer iki boyutundan daha büyük bloklardan oluşan kaya kütleleri,
(e) Düzensiz: Blok boyutlarında ve şeklinde belirgin farklılıklar gözlenen kaya kütleleri,
(f) Parçalanmış: Çok sık eklemli (şeker kübü şeklinde) kaya kütleleri.
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Şekil 3.26. (a) Bloklu, (b) düzensiz, (c) yassı/plaka ve (d) kolonsal yapıya sahip kaya kütleleri
(ISRM, 1981).
Blok boyutu ve bloklar arası makaslama dayanımının ortaklaşa etkisi, belirli gerilim koşulları
altındaki kaya kütlelerinin mekanik davranışını denetler. Geniş bloklardan oluşan kaya kütleleri
daha az deformasyona uğramaya eğilimli olup, örneğin yeraltı açıklıklarında iyi bir
kemerlenme ve kenetlenme gösterirler. Blok boyutunun küçülmesiyle yeraltı açıklığının
tavanındaki ve yan duvarlarındaki tetrahedral blokların serbest kalıp yerçekiminin etkisi altında
düşmesi veya süreksizliklerin kesişme hattı boyunca kayması sonucu duraysızlık gelişebilir
(Şekil 3.27b).
Blok boyutu; birim hacimdeki bir kaya kütlesinde gözlenen süreksizliklerin toplam sayısıyla
(hacimsel süreksizlik sayısı, Jv) tanımlanabilmektedir. Ayrıca ağırlıklı süreksizlik yoğunluğu
(WJd) da benzeri amaçla kullanılan diğer bir parametredir.
3.10.1. Hacimsel süreksizlik sayısı
Hacimsel eklem sayısı (Jv) birim hacimdeki bir kaya kütlesinde gözlenen süreksizliklerin
toplamıdır. Bu parametrenin tayininde rasgele gelişmiş süreksizlikler de dikkate alınabilir ve
Jv’yi önemli ölçüde etkilemez. Bu konuda elde edilen deneyimler, ölçüm hattı uzunluklarının
5-10 m arasında seçilebileceğini göstermiştir. Herhangi bir süreksizlik setinin doğrultusuna
paralel yönde yapılacak bir hat etüdü, o setin gözardı edilmesine neden olabilmektedir. Bu
açıdan, en az iki farklı doğrultuda hat etüdü yapılması uygundur.
Ölçüm hattının doğrultusu, eklem setlerinin yönelimleri ve Şekil 3.3’de gösterildiği gibi, her
eklem setinin hat boyunca hesaplanmış görünür süreksizlik aralığı (a) değerleri kullanılarak
gerçek süreksizlik aralığı (S) hesaplanır ve buradan hacimsel süreksizlik sayısı Jv’nin hesabına
geçilir;
n
1
1
1
1
 ........ 
   
Jv  
(3.6)
S1 S 2
S n i 1  Si 
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Burada, n süreksizlik seti sayısı ve S gerçek süreksizlik aralığı (m) olup, S ‘i’ninci süreksizlik
setinin aralığıdır. Bulunan Jv değeri ve Çizelge 3.8’den yararlanılarak eklem tanımı yapılır.
Konuyla ilgili Örnek 3.2 verilmiştir.
Çizelge 3.8. Jv sınıflaması
Sınıf No. Eklem tanımı

Jv
(eklem/m3)

Jv tanımı

1

Masif

İleri derecede düşük

<03

2

Çok az eklemli

Çok düşük

3

Az eklemli

Düşük

4

Orta derecede eklemli Orta derecede düşük

3-10

5

Çok eklemli

Yüksek

10-30

6

İleri derecede eklemli

Çok yüksek

30-100

7

Parçalanmış

Aşırı derecede yüksek

0.3-1.0
1-3

>100

Örnek 3.2:
Doğrultusu K10B olan 10 m uzunluğunda bir ölçüm hattı boyunca belirlenen 3 eklem seti
için her bir setteki süreksizlik sayısı ve bunların yönelimi aşağıda verilmiştir:
Eklem seti
No.
1
2
3

Yönelim
73/310
54/042
65/120

Süreksizlik
sayısı
17
7
21

Ortalama görünür (a) ve gerçek (S) süreksizlik aralıkları ve eklemlerin doğrultusu ile ölçüm
hattının doğrultusu arasındaki açılar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır (hesaplamalar için
Bölüm 3.2’ye bakınız):
Set No.
1
2
3

a
(m)
…….
…….
…….

0
…….
…….
…….

0
…….
…….
…….

S
(m)
…….
…….
…….

Yukarıdaki veriler 3.6 numaralı eşitlikte yerine konularak,
Jv =

1
1
1
= ……. adet/m3


....... ....... .......

bulunur. Jv’nin bu değeri için Çizelge 3.9 ve 3.10’daki ölçütlere göre kaya kütlesi sırasıyla
orta büyüklükte bloklar içeren ve orta dereceli eklemli kaya kütlesi olarak tanımlanır.
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3.10.2. Ağırlıklı süreksizlik yoğunluğu

Palmstrom (1996) tarafından önerilen bu parametre, sondajlar ve yüzeyde yapılan gözlemler
sırasında daha sağlıklı bilgiler elde edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu parametrenin tayini
için kullanılan yöntem, ilke olarak, her süreksizlik ile mostra yüzeyi veya sondaj ekseni
arasındaki açının ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Ağırlıklı eklem yoğunluğu (wJd):
(i) Kaya mostrasındaki ölçümlerde,
wJ d 

1

1

 sin  
A

1
A

f

(3.7)

i

(ii) Sondaj karotları veya hat etütleri boyunca ise,
wJ d 

1
1
1
  fi

L sin  L

(3.8)

ifadelerinden hesaplanır. Yukarıdaki bağlantılarda,
: gözlemin yapıldığı düzlem veya sondajın ekseniyle süreksizlik arasında ölçülen açı
A: gözlemin yapıldığı alan (m2)
L: karotlar veya yüzeydeki hat boyunca ölçüm yapılan kesimin uzunluğu
f: puan faktörü
olup, bu parametreler Şekil 3.27’de gösterilmiştir. Açı hesabını kolaylaştırmak için, açılar
aralıklara bölünmüş ve her aralık için bir puan faktörü (fi) atanmıştır (Çizelge 3.9). Ağırlıklı
süreksizlik yoğunluğunun mostrada hesaplanmasıyla ilgili Örnek 3.3 verilmiştir.

Şekil 3.27. Ağırlıklı süreksizlik yoğunluğunda esas alınan parametreler
Çizelge 3.9.  açısı aralıkları ve fi faktörleri
 açısı

fi faktörü

>600
310-600
160-300
<160

1
1.5
3.5
6
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Örnek 3.3:

Mostrada gözlenen süreksizliklerle ilgili bir örnek Şekil 3.28’de gösterilmiş olup, gözlem
alanı 25 m2’dir. Sonuçlar aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Şekil 3.28. Mostrada seçilen iki örnek alanda süreksizliklerin konumları ve yönelimleri
Alan
(A)
(m2)
25
fi

Her aralıktaki
süreksizlik sayısı (n)
>600

310-600

160-300

<160

12
1

4
1.5

3
3.5

1
6

Toplam
süreksizlik
sayısı
(Şekil 3.33)
20

Ağırlıklı
süreksizlik
sayısı
N w   Nf i
34.5





wJd= 1 / A Nw
6.9

3.11. Yüzeyde Uygulanan Genel Süreksizlik Ölçüm Teknikleri
Süreksizlik verilerinin yüzeyde toplanması sırasında bazı hatalar yapılabilmektedir. Bu hatalar,
örnek seçimi ve ölçümler sırasındaki doğrudan veya dolaylı hatalardır. Örnekleme sırasındaki
hatalar çeşitli olup, genellikle küçük süreksizliklerin ihmal edilmesi yönünde bir eğilim vardır.
Ayrıca geniş yüzeylerin bir kaç kez ölçülmesi, tabakalanmaya paralel veya yarı paralel
süreksizliklerin gözden kaçırılması ve örnekleme (ölçüm) yönü için tercihli ölçüm alınması gibi
hatalar da bu grupta yer almaktadır. Doğrudan yapılan tipik ölçüm hataları ise, pusulanın
yakınında manyetik özellikte bir cismin olması, düşük eğime sahip süreksizlik düzlemlerinin
eğim yönlerinin hatalı ölçülmesi ve manyetik kuzeyden gerçek kuzeye hatalı dönüştürme
yapılması şeklinde sıralanabilir. Benzer şekilde, doğrultuyla ilgili ölçümlerde
süreksizlik düzleminin eğimi yataya yaklaştıkça, hata da artmaktadır.
Sözkonusu hatalara karşı dikkatli olunması koşuluyla, mostra yüzeylerinde uygulanan
teknikler, ölçüm işlemlerinin basitliği ve büyük ölçekli geometrik özelliklerin yeterli
duyarlılıkta incelenmesine olanak sağlaması gibi nedenlerden dolayı yaygın olarak tercih
edilmektedir. En çok kullanılan yüzey ölçüm teknikleri “hat etüdü” ve “pencere haritası” dır.
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3.11.1. Hat etütleri
Süreksizliklerin, dolayısıyla kaya kütlelerinin özellikleriyle ilgili veri toplanmasında
istatistiksel anlamda en tatmin edici sonuçların alındığı yöntem, hat etüdü yöntemidir. Geniş
bir alanda kaya kütlesinin incelenmesine ve süreksizliklerden doğrudan ölçüm alınmasına
olanak sağlayan bu yöntemde pusula ve 2-30 m uzunluğunda santimetre bölmeli şerit metre
kullanılır. Yöntem uygulanırken aşağıda belirtilen yol izlenir.
(a) Süreksizliklerin aralığına ve devamlılığına bağlı olarak, uygun uzunlukta bir mostra yüzeyi
seçilir. İdeal olarak; biri doğrultu boyunca, diğeri doğrultuya dik ve biri de düşey yönde
birbirine dik yönlü 3 ölçüm hattı seçilmelidir. Ancak bu tür üç yüzeyin bir mostrada çoğu kez
birlikte bulunamaması nedeniyle, ölçümler genellikle tek bir hat boyunca yapılır.
(b) Mostranın tercihen, süreksizliklerin en az %50’sinin bir ucu görünecek ve 150-350 arasında
değişen sayıda süreksizlik ölçülecek şekilde seçilmesi gerekir. Ayrıca yüzeyin döküntülerden
arındırılmış temiz bir yüzey olmasına da dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, mostranın yer yer
döküntüyle örtülü olması koşulunda daha kısa mesafeler boyunca çalışılması zorunlu
olabilmektedir.
(c) Şerit metre ölçümün yapılacağı yüzeyin üzerine serilir, hattın başlangıç-bitiş noktaları birer
ahşap veya metal kazıkla işaretlenir ve hattın uzunluğu kaydedilir. Şerit metre merkezde olmak
üzere, bunun 0.5 m üstünde ve altında kalan kısım esas alınarak şerit metreyi kesen
süreksizliklerin özellikleri ölçülür ve tanımlanır (Şekil 3.29). Ölçüm hattının doğrultusunda
mümkün olduğunca sapma olmaması gerekir ve en fazla %20’den az bir sapmaya izin
verilmelidir.
(d) Süreksizliklerin fiziksel özellikleri ölçülür veya tanımlanır ve bu özellikler Şekil 3.30’da bir
örneği verilen hat etüdü veri formuna belirli bir sırayla kaydedilir.

Şekil 3.29. Bir mostrada süreksizlik hat etüdü ve ölçüm hattını kesen süreksizlikler.
Hat etüdü tamamlanmadan önce, ölçüm yapılan kaya yüzeyinin ve hattın fotoğrafları
çekilmelidir. Mostra yüzeyinin tamamının görüntülenmesi amacıyla fotoğrafın değişik
noktalardan çekilmesinde yarar vardır.
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Şekil 3.30. Süreksizlik hat etüdü veri formu örneği
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Bazı
durumlarda
ölçümün
gerçekleştirildiği mostrada veya kazı
aynasındaki bazı süreksizliklerin doğal
süreksizlik mi, yoksa patlatma veya kazı
sonrası oluşmuş kırıklar mı oldukları
konusunda kuşkular doğabilir. Bununla
birlikte, hat etütlerinde yapay kırıklar
dikkatli bir şekilde ayırt edilmeli ve
değerlendirmeye
alınmamalıdır.
Patlatma ve kazı sonucu gelişmiş kırıklar,
genellikle devamlılıkları az, pürüzlü,
düzensiz, temiz ve gelişigüzel bir
yönelime sahip olma gibi özellikleriyle
doğal süreksizliklerden ayırt edilebilirler
(Şekil 3.31).

Şekil 3.31. Doğal süreksizlikler ve patlatma
sonucu oluşmuş kırık yüzeyleri.
Aşırı derecede kırıklı veya çok sık eklemli veya bitki örtüsü ile kaplı kaya kütlesi mostralarında
süreksizlik özelliklerinin tayini için aşırı çaba harcanmasına gerek yoktur. Bunun yerine, kırıklı
zonun yayılımı ve hat etüdü içindeki konumu (başlangıç noktasına göre) ölçülüp, bu zonun
özelliklerinin tanımlanması yeterlidir. Laminasyon, dilinim veya şistozite gibi 1 cm’den daha
az aralığa sahip süreksizlik düzlemlerinin tek tek ölçülmesine çoğu kez gerek olmayabilir. Bu
tür süreksizliklerden ölçüm hattı boyunca birkaç noktada alınmış temsil edici değerlerin
kaydedilmesi ve sayılarının belirlenmesi uygun bir yaklaşımdır.
3.11.2. Pencere haritası
Hat etüdü yöntemine alternatif olarak önerilen bu yöntemin esası, mostra yüzeyinde belirlenen
bir alan içinde kalan süreksizlik özelliklerinin tayin edilmesine dayanır (Şekil 3.35). Esas olarak
hat etüdüne çok benzeyen bu yöntemin hat etüdünden tek farkı, sadece belirli bir ölçüm hattını
kesen süreksizliklerin değil, belirlenen alan içinde kalan tüm süreksizliklerin dikkate
alınmasıdır.
Yöntem uygulanırken, kare veya dikdörtgen şeklinde bir alanın köşe noktaları kaya yüzeyine
kazıklar çakılarak veya taş konarak işaretlenir. Yerel koşullara ve mostraya ulaşabilme
olanaklarına bağlı olarak değişmekle birlikte, pencerenin genişliğinin genel olarak 15-20 m
olması veya 30 ile 100 arasında değişen sayıda süreksizliği kesecek uzunlukta seçilmesi
önerilmektedir. Bunun yanısıra, yaklaşık aynı boyutlara sahip iki pencerenin komşu konumlu
kaya yüzeylerinde ortogonal bir şekilde oluşturulmasıyla, kaya kütlesindeki süreksizliklerin üç
boyutta incelenmesi de mümkün olabilmektedir.
Pencere haritası yönteminde ölçülen süreksizlikler; (a) Her iki ucu da pencerenin sınırları içinde
kalan sınırlı süreksizlikler, (b) Bir ucu pencerenin sınırları içinde kalan yarı sınırlı süreksizlikler
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ve (c) Her iki ucu da pencerenin sınırları dışında kalan devamlı süreksizlikler olmak üzere üç
grupta değerlendirilirler (Şekil 3.32).

Şekil 3.32. Pencere haritası tekniği ve pencerenin sınırları içinde gözlenen süreksizlikler
Pencerenin içine düşen süreksizliklerin aralıklarının ve devamlılıklarının belirlenmesi amacıyla
kaya yüzeyinin renkli fotoğrafı çekilir ve ayrıntılı inceleme için görüntünün büyük bir baskısı
yapılır. Fotoğrafın üzerine yerleştirilecek olan saydam kağıda veya asetata fotoğraftaki
süreksizliklerin izleri kopya edilerek gerekli ölçüm ve sayma işlemi gerçekleştirilir. Fotoğraf
üzerinde uygulanan bu yöntem, oldukça duyarlı sonuç vermesine karşın, yöntemin bazı
dezavantajları da vardır. Herşeyden önce; süreksizlik yönelimi, yüzey geometrisi, açıklık ve
dolgu kalınlığı gibi parametreler fotoğraftan tayin edilemez. Bu parametreler, doğrudan arazide
pencere içinde ölçülmeli ve hat etüdü için Şekil 3.35’te verilen veri formuna kaydedilmelidir.
Bununla birlikte, pencere alanında çok sayıda süreksizlik yeralacağı için, bunlardan
hangilerinin ölçüldüğü karıştırılabilir ve aynı süreksizlikten tekrar ölçüm alınması gibi hatalar
da yapılabilir. Yöntemle ilgili diğer bir sınırlama da, bazı bölgelerde mostra yüzeylerine
ulaşılamaması veya geniş alanların bitki örtüsüyle kaplı olmasıdır. Bu hususlar dikkate
alındığında, hat etüdü yönteminin pencere haritası yöntemine göre daha avantajlı olduğu
anlaşılmaktadır.
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IV. SONDAJ KAROTLARI ÖLÇÜM KURALLARI VE JEOTEKNİK
SONDAJ LOGLARI
Kayaçlardan karot alınmasına olanak sağlayan elmaslı sondaj tekniği, jeolojik veri
toplanmasında en pahalı yöntemlerden biridir ve cevher aramaya yönelik çalışmaların yanısıra,
jeoteknik amaçlı çalışmalarda da yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla bu yöntem uygulanırken,
en fazla miktarda verinin toplanmasına gayret gösterilir. Özellikle jeoteknik çalışmalarda kayaç
malzemesine
ve
kaya
kütlesine
ait
koşulların
derinlikle
değişiminin incelenebilmesi için sondajlar yüzeyden itibaren sürekli karot alınarak
yapılır ve elde edilen karotların jeoteknik amaçlarla değerlendirmesinde kullanılmak
üzere jeoteknik loglar hazırlanır. Loglara kaydedilecek olan jeoteknik parametrelerin
sayısı ve türü projeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
4.1. Sondaj karotlarından süreksizlik özelliklerinin tayini
Karotlarda gözlem yapılmadan önce kirli yüzeylerin temizlenmesinde yarar vardır. Ancak
dolgulu süreksizliklerin varlığı halinde, dolgu malzemesinin tahrip olabileceği ve ıslanmakuruma süreçlerine karşı duyarlı kil içeren kayaçların zarar görebileceği dikkate alınarak, bu
işlemin suyla yıkama yerine karotların nemli bir bez veya üstüpü ile silinerek yapılması tercih
edilmelidir.
Sondaj karotları kaya kütlesinden alınmış çizgisel örnekleri temsil ederler. Jeoteknik
loglamada, III. Bölümde ayrıntılı şekilde anlatılan aralık, devamlılık, pürüzlülük, açıklık, dolgu,
bozunmanın derecesi, su durumu, yönelim, set sayısı ve blok boyutu gibi süreksizlikleri
tanımlayan özelliklerin de tayin edilmesi gerekir. Ancak bu özelliklerden yönelim (eğim yönü),
aralık ve set sayısı gibi özelliklerin, bir tek sondajdan veya özel gereçler ve teknikler
kullanılmaksızın, sadece karotlardan tayin edilmesi mümkün değildir. Kuyu kamerası ve
tarayıcısı, karot yönlendirme cihazı vb. gibi gereçler kullanılmadığı takdirde, yüzeyde yapılan
ölçümlerden, sondaj karotlarından doğrudan yapılacak ölçümlere göre çok daha duyarlı ve
kaliteli veri elde edilmektedir. Sondaj karotlarından ise en iyi ölçülebilen parametre süreksizlik
aralığı olmaktadır. Ayrıca, süreksizlik yönelimi direkt olarak belirlenemese de süreksizlik
düzlemlerinin eğimi ölçülebilmektedir.
4.1.1. Sondaj karot uzunluğu ve süreksizlik aralığı ölçümü
Sondaj sırasında yapılan zorlama veya karotların karotiyerden çıkartılırken, ya da sandığa
yerleştirilirken kırılması sonucu oluşan ve doğal olmayan mekanik kırıklar karot uzunluğu ve
süreksizlik aralığı ölçümlerinde dikkate alınmazlar. Ölçümlerde yokmuş gibi kabul edilirler.
Dolayısıyla karotlarda gözlenen mekanik kırıkların ve doğal süreksizliklerin ayırt edilmesi
önem kazanır. Düzgün olmayan ve taze kırık yüzeyleri mekanik kırıklar, buna karşın düz,
kısmen bozunmuş veya dolgulu, ya da sıvamalı yüzeyler ise doğal süreksizlikler olarak
değerlendirilir.
Sondaj karotları ile ilgili parametrelerin elde edilmesi karot uzunluklarının ölçümünü
gerektirmektedir. Karot uzunluklarının ölçümü Şekil 4.1a’da gösterilen sağlam kısmın
uzunluğunun (A) yerine iki süreksizlik arasındaki eksenel uzunluk (B) ölçülerek
hesaplanmalıdır. Bu şekilde ortalama bir uzunluk değeri elde edilmektedir.
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Süreksizlik aralığı tayin edilirken, süreksizlikler tarafından ayrılmış karot parçaları süreksizlik
yüzeyleri birbirleriyle çakıştırılarak bir araya getirilir. Aralık (S); karot ekseni boyunca iki
süreksizlik arasında ölçülen L mesafesine ve Şekil 4.1b’de gösterilen 1 açısına bağlı olup,
aşağıda verilen ifadeden belirlenir.
S = Lsin1

(4.1)

Süreksizliklerin sondaj eksenine dik konumlu olduğu durumlarda aralık (S), doğrudan L
mesafesine eşittir (Şekil 4.1c).

Şekil 4.1. Sondaj karot uzunluğu ölçümü (a) ve süreksizlik aralığının tayini: yatay (b) ve
eğimli (c) süreksizlikler.
Aralık parametresinin doğru şekilde ölçülmesi, süreksizliklerin ayırdığı karot parçalarının
mümkün olduğunca birbirleriyle çakıştırılmasına bağlıdır. Karot kayıplarının olduğu ilerleme
aralıklarında yeterli düzeyde bir çakıştırma işlemi yapılamayacağından, elde edilecek aralık
değerlerinin gerçek değerden sapma göstereceği açıktır.
4.1.2. Süreksizlik düzlemlerinin eğimi
Sondaj karotlarında süreksizlik yöneliminin ölçülmesi eğim açısı ile sınırlı kalmaktadır.
Karotlar karotiyerin içinde döndükleri için, süreksizliklerin yerindeki orijinal konumları
değişmekte, dolayısıyla eğim yönü değerleri de belirlenememektedir. Bununla birlikte, jeolojik
kılavuz yöntemi, karot yönlendirme cihazı ve yönlendirme amaçlı birbirine yakın üç sondajın
yapılması gibi tekniklerin yanısıra, kuyu kamerası ve tarayıcısı gibi cihazların kullanılması
koşuluyla süreksizliklerin eğim yönlerinin belirlenebilmesi mümkün olmaktadır. Karotlarda
süreksizlik düzlemlerinin eğiminin ölçülmesinde aşağıda belirtilen iki yol izlenir:
(a) Bu amaçla gonyometre adı verilen özel bir açıölçer kullanılır. Gonyometrenin hareketli kolu
Şekil 4.2a’da gösterildiği gibi, süreksizliğin yüzeyiyle çakıştırılır ve Şekil 4.2b’de verilen 1
açısı ölçülür. Sondaj düşey yönde yapılmışsa, süreksizliğin gerçek eğimi 1 değerinden bulunur
(=90-1).
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Şekil 4.2. Sondaj karotlarında süreksizliklerin eğim açılarının gonyometre ile ölçülmesi
(b) Gonyometre bulunmaması halinde, Şekil 4.3’de gösterildiği gibi, süreksizlik yüzeyinin alt
ve üst noktalarının karotun üzerinde seçilecek bir referans hattına (AB çizgisi) olan uzaklıkları
(h1 ve h2) ölçülür ve gerçek eğim açısı  aşağıdaki ifadeden belirlenebilir:
 h  h1 
  arctan 2

 D 

Şekil 4.3. Sondaj karotlarında süreksizliklerin eğim açısının ölçümü

(4.2)
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4.2. Sondaj karotlarına özgü parametreler

Jeoteknik amaçlı loglamada ilk önce tayin edilecek olan parametreler; toplam karot verimi,
sağlam karot verimi, kaya kalite göstergesi (RQD) ve eklem sıklığı olmaktadır.
4.2.1. Toplam karot verimi (TKV)
Bu parametre, bir ilerleme aralığındaki karot parçalarının toplam uzunluğunun ilerleme
aralığının uzunluğuna oranının yüzde olarak ifadesidir. Ölçümler 0.01 m duyarlılıkta yapılır.
Karotların yer yer çok parçalı olması durumunda, parçalar yanyana getirilerek bunların
uzunluğu ölçülür. Toplam karot verimi % l00’ü geçemez. Karot veriminin azaldığı ilerleme
aralıkları, jeoteknik anlamda kaya kütlesindeki zayıf veya oldukça kırıklı zonların varlığına
işaret eder. Bununla birlikte, karot veriminin aynı zamanda kullanılan sondaj ekipmanına ve
sondaj ekibinin deneyimine de önemli ölçüde bağlı olacağı gözönünde bulundurulmalıdır.
Toplam karot verimi tayin edilirken, kaya kütlesi içinde bozunma nedeniyle toprak zemine
dönüşmüş seviyeler ile kil vb. toprak zemin türü malzemeler de değerlendirmeye alınır.
4.2.2. Sağlam karot verimi (SKV)
Bir ilerleme aralığında silindirik şeklini (tam çapını) koruyarak alınmış karot parçalarının
toplam uzunluğunun ilerleme aralığına oranının yüzde olarak ifadesi, sağlam karot verimi
olarak tanımlanır. Bu parametrenin tayininde, silindirik şeklini koruması koşuluyla, kayaç ve
toprak zeminlerden alınmış tüm karotlar hesaplamaya dahil edilir. Sağlam karot verimi, toplam
karot veriminden hiçbir zaman daha büyük olamaz. Ancak kaya kütlesi masif olduğu zaman,
dolayısıyla kırılmış parçalar halinde karot alınmadığı durumlarda bu iki parametre birbirine eşit
olabilir.
4.2.3. Kaya kalite göstergesi (RQD)
RQD, bir ilerleme aralığında doğal süreksizliklerle ayrılmış, boyu 10 cm ve daha büyük olan
ve silindirik şeklini koruyan karot parçalarının toplam uzunluğunun ilerleme aralığının
uzunluğuna oranının yüzde olarak ifade edildiği niceliksel bir indekstir, Deere (1964) tarafından
önerilen RQD, aşağıda verilen ifadeden belirlenir.
n

RQD 

l
i 1

L

i

(4.3)

Burada n, ilerleme aralığındaki karot parçalarının sayısı, l RQD’ye dahil edilen ve boyu 10 cm
ve daha büyük olan karot parçalarının boyları, L ise ilerleme uzunluğudur.
Sondaj sırasında karotların kırılma derecesi, bir ölçüde, nispeten zayıf kaya türlerinden alınan
karotların çapının bir fonksiyonudur. Bu nedenle, RQD’nin tayininde en az NX (54.7 mm) çaplı
karotların kullanılması tercih edilir. Bununla birlikte, daha küçük çaplı (örneğin, BQ-36.5 mm)
karotlar da, uygun bir sondaj tekniğinin uygulanması ve karotların aşırı derecede kırılmasına
ve/veya düşük karot verimine neden olunmaması koşuluyla, RQD’nin tayininde
kullanılabilmektedir.
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RQD, sadece kaya türü birimler için tayin edilir. Kil vb. gibi toprak zemin niteliği taşıyan
malzemeler ile ileri derecede bozunma sonucu toprak zemine dönüşmüş kayaçlara ait karotlar
RQD’nin tayininde dikkate alınmaz.
Bazen karotlarda dik ve dike yakın eğimli (850-900;
karot eksenine paralel) doğal süreksizliklerin
gözlendiği, dolayısıyla karotun karotiyerden ortadan
ayrık şekilde çıkarıldığı durumlarla karşılaşılabilir
(Şekil 4.4). Bu tür durumlarda, söz konusu dik
süreksizlik içeren parçaların RQD’ye dahil
edilmemesi gibi bir hata sıkça yapılmaktadır. Ancak
sondajların çoğu kez bu tür dik süreksizlikleri
tesadüfen kesecek şekilde yapılmış olması, yapay
olarak RQD’nin azaltılmasına, dolayısıyla kaya
kütlesinin olduğundan daha düşük kaliteli bir kaya
kütlesi olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.
Bu nedenle, 850-900 arasında dik veya dike yakın
eğime sahip süreksizlikleri içeren karotlar, RQD’nin
hesaplanmasına dahil edilirler (Şekil 4.4). (1 no.lu
süreksizliğin boyu <10 cm olup, RQD’ye dahil
edilmezken, ortasından dik bir süreksizlikle
bölünmüş ve boyu 15 cm olan 2 no.lu süreksizlik
RQD’ye dahil edilir)

Şekil 4.4. Dik ve dike yakın
eğimli süreksizliklerin RQD’ye
dahil edilmesi.

4.2.4. Eklem sıklığı (FF)
Bu parametre, bir metredeki doğal süreksizliklerin sayısı olup, ilerleme aralığı boyunca ayrık
doğal süreksizliklerin sayısının ilerleme uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanır. Eğer bir ilerleme
aralığı boyunca eklem sıklığında, örneğin faylanma veya makaslama nedeniyle belirgin
farklılıklar gözleniyorsa, bu kısımlar için eklem sıklığı ayrıca hesaplanır. Ayrıca bu
parametrenin tayininde süreksizliklerin yönelimi dikkate alınmadığından, farklı yönelimlerdeki
(yatay, dik veya eğimli) sondajlarda yapılacak eklem sıklığı değerlendirmelerinin de farklı
sonuçlar vereceği gözönünde bulundurulmalıdır. Sondaj sırasında uygulanan tekniğe bağlı
olarak meydana gelebilecek yapay kırıkların bu parametrenin hesaplanmasında dikkate
alınmaması gerekir.
Süreksizlik veya eklem sıklığı parametresine ait sınıflama aralıkları ve tanımları, eşdeğer
ortalama süreksizlik aralıkları ile birlikte Çizelge 4.2’de verilmiştir.
Çizelge 4.2. Süreksizlik aralığı ve sıklığı sınıfları
Sınıflama

Ortalama süreksizlik aralığı, x
(m)

Ortalama süreksizlik sıklığı, 
(m-1)

Masif

x >1
0.3< x <1
0.1< x <0.3
0.02< x <0.1
x <0.02

<1

Az çatlaklı-kırıklı
Kırıklı-çatlaklı
Çok çatlaklı-kırıklı
Parçalanmış

1-3
3-10
10-50
>50
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Örnek 4.1:
Jeoteknik amaçlı bir sondajın 15-20 m’leri arasından alınmış karotların karot sandığındaki
dizilimi aşağıda verilmiştir. Sondajın 15-16 m arasındaki ilerleme aralığı için toplam ve
sağlam karot verimleri ile RQD ve eklem sıklığı parametreleri örnek olarak aşağıda
hesaplanmıştır.

TKV 

14  7  10  12  11  7  3  4  28
x100  %96
100

SKV 

14  7  12  11  7  3  4  28
x100  %86
100

RQD 

14  12  11  28
x100  %65
100

FF 

9
 9 m 1
1m
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4.3. Manevra Aralığına Göre Loglama

Sondaj sırasında karotlar birbirini izleyen belirli bir uzunluğa sahip aralıklardan alınır. Bu
aralıklara ilerleme aralığı veya manevra aralığı adı verilir. İlerleme aralıkları, zemin
koşullarına, kullanılan ekipmanın türüne ve karotiyerin uzunluğuna bağlı olarak değişir. Güç
koşullarla karşılaşılmadığı takdirde, sondajlarda genellikle 3 veya 3.05 m’lik ilerleme yapılarak
karot alınır. Ancak kaya kalitesinin, dolayısıyla karot veriminin düşük olduğu kesimlerde
ilerleme aralıklarının uzunluğu azaltılır. Jeoteknik loglamada ilerleme aralıklarının esas
alınarak kaya kütlesi özelliklerinin tayin edilmesi her zaman doğru bir uygulama değildir.
Çünkü bir ilerlemenin başlangıç ve bitiş derinlikleri arasında litoloji değişebilir veya aynı kaya
kütlesi içinde nispeten sağlam bir bölgeden çok kırıklı bir özelliğe sahip bir zona (Şekil 4.5),
ya da bozunmuş bir seviyeye geçilebilir. Bu husus gözetilerek, karotların yapısal litolojik
özelliklerine göre loglanması, mühendislik amaçlı değerlendirmeler açısından doğru bir
uygulamadır.

Şekil 4.5. Jeoteknik amaçlı bir sondaja ait karotlardan bir görünüm ve ilerleme aralığı dikkate
alınmaksızın, ayrı değerlendirilmesi gereken ileri derecede kırıklı zonlar (IKZ).

Toplam karot verimi, sağlam karot verimi, kaya kalite göstergesi (RQD) ve eklem sıklığı gibi
parametrelerin her zaman sabit ilerleme aralıklarına göre tayin edilmesi yerine, yapısal
özelliklerdeki değişimlerin, zayıf zonların vb. gibi farklılaşmaların sınırlan dikkate alınarak, bu
zonlar için ayrı ayrı belirlenmesinde yarar vardır. Böylece karot verimi düşük olan ve tasarımda
öncelikle dikkate alınması gereken zonlar, daha sağlam kesimlerle birlikte değerlendirilmeden
gerçek kaya kütlesi koşulları belirlenebilir.
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4.4. Karotlarda Parçalanma ve Disklenme
Jeoteknik loglamada toplam karot verimi, sağlam karot verimi, kaya kalite göstergesi (RQD)
ve eklem sıklığı gibi parametreler, özellikle şeyl, marn, çamurtaşı vb. gibi zayıf ve kil içeren
kayaçlarda zaman ve su içeriği gibi faktörlerden etkilenirler.
Loglama işleminin karotların alınmasından uzun bir süre sonra yapılması halinde; bu tür zayıf
kayaçlarda karotların parçalanması, dağılması veya diskler şeklinde bölünmesi (Şekil 4.6 ve
4.7) sıkça rastlanan bir davranış olup, hatalı değerlendirmelere neden olmaktadır. Disklenme
olarak adlandırılan bu davranışın gelişmesinde rol oynayan faktörlerin başında, aşırı yanal
gerilimlerin etkin olduğu bölgelerde kayaçta birikmiş olan birim deformasyon enerjisinin hızlı
bir şekilde boşalması gelmektedir. Ayrıca zayıf çamurtaşı ve şeyllerde nem azalması nedeniyle
oluşan çatlama ve kırıklar da, birkaç dakika gibi kısa bir sürede karot veriminin önemli ölçüde
azalmasına neden olmaktadır. Bunun yanısıra, bu tür kayaçların ıslanma-kuruma süreciyle
dağıldıkları da bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle zayıf kaya kütlelerinin bulunduğu
ortamlarda, karot alındıktan hemen sonra ve kısa bir süre içinde jeoteknik loglamanın
yapılmasına özen gösterilmesi gerekir.

Şekil 4.6. Yüksek yanal gerilimler nedeniyle zayıf kayaç karotlarında gelişmiş disklenme

Şekil 4.7. GLİ bölgesine ait marn karot numunelerinde su etkisiyle meydana gelen disklenme
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4.5. Jeoteknik Log Hazırlama

Günümüzde kaya mühendisliği alanında birbirinden farklı türde ve farklı amaçlara
yönelik projeler yapılmakta olup, her projenin kendine özgü koşullarından dolayı
standart jeoteknik bir log formatı önerilmemiştir. Çünkü standart bir log kullanılmış olsa, bir
projede gerekli olan bilgilere diğer bir proje açısından ihtiyaç duyulmayacağı için, loglarda bazı
verilerin gereksiz yere tayin edilmesinden, ya da bunun aksine bazı verilerin dikkate
alınmamasından dolayı zaman yitimine ve maddi kayıplara, ya da eksikliklere neden
olunacaktır. Bu nedenle, uygulamada tüm parametrelerin kaydedileceği logların kullanılması
pratik olarak görülmemektedir. Bununla birlikte, bir jeoteknik log ana başlıklar halinde aşağıda
verilen bilgileri içermelidir.
a) Projeye ilişkin temel bilgiler (projeyi yapan ve talep eden kurum veya kuruluşun adı,
çalışılan bölgenin adı, projenin başlığı, logu hazırlayan sorumlu mühendisin adı)
b) Sondajın lokasyonu, numarası, koordinatları ve kotu, eğimi,
c) Sondaj ekipmanı (kule tipi, muhafaza borusu, kuyu çapı, matkap ve karotiyer tipi)
d) Sondajın başlama ve bitiş tarihleri
e) Jeoteknik veriler (projenin amaç ve kapsamına göre tayin edilmesi gereken
parametreler)
f) Yeraltısuyuna ilişkin veriler (yeraltısuytı tablasının derinliği, su kaçaklarının meydana
geldiği derinlikler ve miktarı vb.)
g) Arazi deneyleri (eğer yapılmışsa; deney derinliği veya aralığı, deneyin türü ve
deneyden elde edilen sonuçlar)
h) Örneklemeye ilişkin bilgiler (örnek alındıysa; örnek numarası, derinliği, türü
vb. gibi hususlar simge ve sayılarla belirtilerek)
Jeoteknik loglar, pratiklik açısından iki aşamalı olarak hazırlanır. İlk aşamada,
arazide alınan ölçümlerin hemen kaydedileceği arazi formları kullanılır. İkinci aşamada
hazırlanan loglar ise, alınan ölçümlerin hesaplanarak verilerin genellikle histogramlar
şeklinde sunulduğu ve raporlara eklenen sonuç loglarıdır. Şekil 4.8’de görülen karot sandığına
ait bir jeoteknik sondaj logu Şekil 4.9’da verilmiştir.
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Şekil 4.8. Deriner Barajı sondaj çalışmalarına ait bir karot sandığı
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(a)
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(b)

Şekil 4.9. Şekil 4.12’deki karot sandığına ait Jeoteknik sondaj logu
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4.6. Karotların Fotoğraflarının Çekilmesi ve Arşivlenmesi

Mühendislik projeleriyle ilgili arazi çalışmalarının sonuçlandırılması ile inşaata veya kazıya
başlanıldığı, ya da projenin tamamlanarak mühendislik yapısının kullanımına geçildiği dönem
arasında çok uzun bir süre geçebilmektedir. Bu süre içinde karşılaşılabilecek bir sorunun
çözümü veya bazı belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, başlangıçta elde edilen orijinal verilere
veya bunların kontrol edilmesine gereksinim duyulabilir. Bu tür durumlarda ilk
başvurulabilecek kaynakların başında sondaj karotları ve jeoteknik loglar gelmektedir. Çoğu
kez karot sandıklarının taşınması sırasında gerekli özenin gösterilmemiş olması, sondajların
yapılmasından sonra geçen süre içinde etkin olan atmosferik koşullar, karotların iyi
korunamaması vb. gibi nedenlerle, karotlar özelliklerini önemli ölçüde yitirmekte ve bunların
bir bölümü kaybolmaktadır. Bu olumsuzluk, uzun süre sonra karotlar üzerinde yapılacak yeni
gözlem ve ölçümlerde hatalı değerlendirmelere neden olmakta, ya da karotlardan hiç
yararlanılamamaktadır. Bu nedenle ve yüksek kalitede karot alınmasının ne denli masraflı bir
işlem olduğu dikkate alınarak, yeniden sondaj yapılması gibi bir seçenekle karşılaştırıldığında,
son derece ekonomik bir yöntem olan karot fotoğraflarının çekilmesi uygulamada yaygın
şekilde tercih edilmektedir.
Karotların fotoğraflarının çekilmesi amacıyla yararlanılabilecek bir uygulama Şekil 4.10’da
gösterilmiştir. İki karot sandığı kapakları çıkartılarak ahşap bir tablanın üzerine yanyana
yerleştirilir. Ahşap tablaya monte edilmiş bir sehpaya takılı fotoğraf makinesiyle sandıkların
üstten görüntüsü alınır. Gerekirse, bu düzeneğe bir spot lambası da eklenebilir. Diğer bir
uygulamada ise; iki sandığın üzerine konulabileceği, düşeyden biraz eğimli ve metalden
yapılmış bir sehpa kullanılır. Kapakları çıkartılan iki sandık bu sehpanın üzerine altalta
yerleştirilerek, uygun bir mesafeden ve fotoğraf makinesi mümkün olduğunca sandıklara dik
yönde konumlandırılıp fotoğraf çekilir.
Fotoğraf çekilmeden önce sandıkların kenarına projenin adı, sondaj ve karot sandığı numaraları
gibi bilgileri içeren tanımlama kartları takılır. Her ilerleme aralığının başlangıç ve bitiş
derinliklerinin okunacak büyüklükte yazıldığı ahşap ayıraçlar sandığa konulur. Ölçek olarak bir
şerit metre sandığın uzun ekseni boyunca yerleştirilir ve sandıklardan birinin kenarına ana
renklerin yeraldığı renk kartları konur (Şekil 4.5). Kayaçların renklerinin ve bozunmadan
kaynaklanabilecek renk değişimlerinin belirgin şekilde ayırt edilebilmesi için, karotların
yüzeyleri fotoğraf çekilmeden önce nemli bir bezle silinmelidir.
İncelenen karotlar; atmosferik koşullardan mümkün olduğunca iyi korunacak, dağılmayacak ve
istendiğinde kolaylıkla ulaşılıp incelenebilecek şekilde korunmalı ve arşivlenmelidir.
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Şekil 4.10. Karot fotoğraflarının çekilmesinde kullanılan bir yöntem

KAYNAKLAR

Ulusay, R. ve Sönmez, H., 2002; “Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri”, TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, No:60, 243s., Ankara.
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V. KAYA KÜTLESİ SINIFLAMA SİSTEMLERİ
Bir projenin fizibilite ve ilk tasarım aşamaları sırasında kaya kütlesi, gerilmeler ve hidrolojik
özellikleri hakkında çok az detaylı bilgi bulunması durumunda kaya kütlesi sınıflama
sistemlerinin kullanımı büyük yararlar sağlayabilmektedir. Sınıflama cetvellerinin kullanım
basitliği, ilgili bütün özelliklerin dikkate alındığından emin olmak için bir kontrol listesi olarak
kullanımını da getirmektedir. Bir veya daha fazla kaya kütle sınıflama sistemi başlangıç
tahkimat gereksinimlerinin ve kaya kütlesinin dayanım ve deformasyon özelliklerinin
kestirilebilmesi amacıyla kaya kütlesinin karakteristiğini ve bileşimini göstermekte
kullanılabilmektedir.
Kaya kütlesi sınıflama sistemlerinin diğer tasarım yöntemleri ile yer değiştirmeyeceğinin
(değiştiremeyeceğinin) anlaşılması çok önemlidir. Bununla birlikte, diğer tasarım
yöntemlerinin kullanımı proje başlangıcında mevcut olmayabilen birincil gerilmeler, kaya
kütlesi özellikleri ve planlanan kazı aşamaları ile ilgili oldukça detaylı bilgilere ulaşılmasını
gerektirmektedir. Bu tür detay bilgiler elde edildikçe, kaya kütlesi sınıflama sistemlerinin
sonuçları güncellenmelidir.
Kaya kütle sınıflama sistemleri, özellikle tahkimat ihtiyaçlarını belirlemek için Ritter’in (1879)
tünel tasarımına yönelik görgül bir yaklaşımı önermesinden bu yana gelişme göstermiştir. Stini
1920’lerde kaya kütlelerinin davranışının kontrolünde yapısal süreksizliklerin önemini
vurgulamıştır. Terzaghi 1946’da kaya kütlesi sınıflamasının kullanımına yönelik ilk yaklaşımı
önermiştir. Lauffer 1958’de tahkimatsız durma zamanını içeren bir yaklaşım getirmiştir. Bu
sınıflandırma birçok araştırmacıya kaynak oluşturmuştur. Rabcewicz 1957-65 yıllarında
NATM Yeni Avusturya Tünelcilik yöntemini önermiş, Müller’de (1978) geliştirilmesinde rol
almıştır. Çok parametreli kaya sınıflama sistemlerinin çoğu (Wickham vd., 1972; Bieniawski
vd., 1973, 1989; ve Barton vd., 1974), kaya kütlesinin mühendislik jeolojisi karakteristiklerine
ait tüm özelliklerin dahil edildiği çalışmalar kullanılarak geliştirilmiştir. Farklı sınıflama
sistemleri değişik parametrelere farklı derecelerde önem vermişlerdir. Yeraltı sert kaya
madenciliğinde, özellikle derin seviyelerde, kaya kütlesinin bozunması ve suyun etkisi
genellikle çok önemli değildir ve ihmal edilebilir.
Herhangi bir sahada bir projenin ilk aşamalarında bu yöntemlerin en az ikisinin kullanılması
tavsiye edilmektedir. Bu bölümde bazı önemli sınıflama sistemlerine yer verilecektir.
5.1. Terzaghi’nin Kaya Kütlesi Sınıflaması
Tünel tahkimat tasarımı için kaya kütlesi sınıflamasının kullanımına yönelik ilk yaklaşım,
Terzaghi’ye (1946) tarafından yapılmıştır. Yöntem tanıma dayalı sınıflama esas alınarak çelik
bağ tahkimatı tarafından taşınan kaya yükünün kestirilmesine dayanmaktadır. Bu
tanımlamalardaki kısa ve anlaşılır açık betimlemeler ve pratik yorumlar mühendislik tasarımına
katkı sağlamıştır. Terzaghi’nin tanımlamaları şunlardır:
• Sağlam kaya ne eklem ne de kılcal çatlak içerir. Dolayısıyla, kırılma sağlam kaya boyunca
olur. Patlatmadan birkaç saat ya da bir kaç gün sonra patlatmadan dolayı kayada hasar
oluşacağından tavandan dökülmeler olabilir. Bu olay dökülme koşulu olarak bilinir. Sert ve
sağlam kayalar, yan duvarlarda ya da tavanda oluşan kaya blokları şeklinde ani ve şiddetli
biçimde düşebilirler.
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• Tabakalı kayalar, tabakalar arasındaki sınırlar boyunca ayrılmaya karşı çok az direnç gösteren
ya da hiçbir direnç göstermeyen her tabakayı içerir. Tabaka ters eklemler tarafından
zayıflatılabilir ya da zayıflatılamaz. Bu tür kayalarda,.kavlaklar halinde dökülmeler
beklenmelidir.
• Orta derecede eklemli kaya, eklemler ve kılcal çatlaklar içerir ama eklemler arası bloklar yerel
olarak birlikte geliştiğinden ya da çok iyi kenetlendiğinden düşey duvarlar yatay tahkimat
gerektirmezler. Bu tür kayalarda kavlaklanma ve kendini aniden bırakma gözlenir.
• Bloklu ve damarlı kaya, kimyasal olarak sağlam ya da birbirinden tamamen ayrılmış ve çok
kötü derecede kenetlenmiş hemen hemen sağlam kaya parçalarını içerir. Bu tür kayada düşey
duvarlar yatay tahkimata ihtiyaç duyabilir.
• Ezilmiş ama kimyasal olarak homojen kaya ezilme karakteristiğine sahiptir. Eğer
parçacıkların çoğu ya da tamamı ince kum taneleri kadar küçükse ve yeniden bir çimentolanma
yoksa su tablasının altındaki ezilmiş kaya su taşıyıcı kum özelliği sergiler.
• Basan kaya dikkate değer hacimsel bir artış olmaksızın tünelin içine doğru ilerlerler. Şişme
için ön koşul, yüksek yüzdelerde mikroskobik ve ultra mikroskobik düşük şişme kapasiteli kil
ya da mika minerali taneciklerinin bulunmasıdır.
• Şişen kaya tünelin içine doğru genleşerek ilerler. Şişme kapasitesinin montmorillonit gibi
yüksek şişme kapasiteli kil mineralleri içeren kayalarla sınırlı olduğu görülmektedir.
5.2. Tahkimatsız Durma Zamanını İçeren Sınıflamalar
Lauffer (1958), tahkimatsız bir açıklık için ayakta durma zamanının açıklığın kazıldığı kaya
kütlesinin kalitesiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Tünelde tahkimatsız açıklık, eğer tünel
genişliğinden büyük ise, tünelin genişliği ya da tünel aynası ile en yakın tahkimat arasındaki
mesafe aktif genişlik olarak tanımlanmaktadır. Şekil 5.1’de aktif genişlik tanımlanmış ve buna
göre olan sınıflandırma verilmiştir.

Şekil 5.1. (a) Lauffer’in aktif genişlik (S) tanımlaması ve (b) farklı sınıftaki kayaların ayakta
durma zamanı ile aktif genişlik arasındaki ilişki
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Lauffer’in orijinal sınıflama sistemi, pek çok araştırmacı tarafından, özellikle Pacher vd. (1974)
tarafından değiştirilmiştir ve günümüzde Yeni Avusturya Tünelcilik Yöntemi (NATM) olarak
bilinen genel bir tünelcilik yaklaşımının bir parçasını oluşturmaktadır.
Tahkimatsız durma zamanı kavramının önemi, tünel genişliğindeki bir artışın mevcut
tahkimatın kurulma zamanında önemli derecede azalmaya yol açmasıdır. Örneğin, küçük bir
kılavuz tünel minimum tahkimatla başarılı olarak inşa edilebilirken, aynı kaya kütlesinde daha
geniş açıklığı olan bir tünel hemen büyük miktarlarda tahkimat yapılmazsa duraylı olmayabilir.
Yeni Avusturya Tünelcilik Yöntemi, yenilme oluşmadan önce tahkimatsız durma zamanının
sınırlı olduğu kaya koşullarında güvenli tünelcilik için çok sayıda teknik içerir. Bu teknikler,
Terzaghi tarafından tanımlanan, sıkışma ve şişme sorunlarının muhtemel olduğu şeyl, fillit ve
çamurtaşı gibi yumuşak kayaçlarda uygulanabilir. Bunun yanı sıra aynı teknikler aşırı kırıklı
kayalarda tünel açımında uygulanabilir ama bu tekniklerin farklı kırılma mekanizmalarının
oluştuğu sert kayalarda uygulanmasında çok dikkatli olunmalıdır.
Sert kayalarda yapılan kazılarda tahkimat tasarımı yapılırken, açıklık etrafındaki kaya
kütlesinin duraylılığının zamana bağlı olmadığının düşünülmesi önemlidir. Bunun için, kazı
tavanında yapısal olarak oluşmuş kamalar açığa çıkmışsa, bunları destekleyen kayanın
alınmasıyla hemen düşer. Bu olay patlatma sırasında ya da takip eden genişletme operasyonları
sırasında da gerçekleşebilir. Bu tür kamaları yerinde tutabilmek ya da güvenlik sınırını artırmak
için, tahkimatın mümkün olduğunca kısa sürede tercihen kamayı destekleyen kayanın tamamı
uzaklaştırılmadan önce yerleştirilmesi esastır. Diğer taraftan, yüksek gerilme koşullarındaki
kayalarda yenilme, genellikle kazının etrafındaki gerilme alanındaki bazı değişimlerden
kaynaklanır. Kırılma aşamalı olarak oluşur ve dökülmeler ya da devrilmeler ile kendisini açığa
çıkarır ya da ani kaya patlamaları şeklinde de oluşabilir.
5.3. Kaya Kalite Göstergesi (RQD)
Kaya kalite göstergesi (RQD) Deere vd. (1967) tarafından sondaj karotlarından kaya kütle
kalitesinin niceliksel kestirimini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Daha önceki bölümlerde RQD
ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir (Bölüm 4.2). Burada kaya kalitesini bir sınıflandırma biçimi
olarak ele alınmıştır.
Çizelge 5.1. Deere’ın RQD sınıflandırması
RQD(%) Kaya Kalitesi
<25

Çok zayıf

25-50

Zayıf

50-75

Orta sağlam

75-90

Sağlam

90-100

Çok sağlam

Palmström (1982) karotun mevcut olmadığı ama yüzeyde ya da arama galerilerinde süreksizlik
izlerinin görünür olduğu durumlarda RQD’nin birim hacimdeki süreksizlik sayısından
kestirilebileceği belirtmiştir. İçeriğinde kil bulunmayan kayalar için önerilen ilişki şu
şekildedir:
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RQD=115-3.3 Jv
Jv: Hacimsel eklem sayısı

(5.1)

Deere’nin RQD sistemi Kuzey Amerika başta olmak üzere geniş kullanım
alanı bulmuştur. Cording ve Deere (1972), Merritt (1972), Deere ve Deere (1988)
RQD ‘yi Terzaghi’nin kaya yükü faktörü ve tünellerdeki kaya saplaması gereksinimleri ile
ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamdaki tartışmalarda RQD’nin en önemli kullanımı, bu
kısımda bahsedilecek olan RMR ve Q kaya kütlesi sınıflama sistemlerinin bir bileşeni olarak
kullanılmasıdır.
5.4. Kaya Yapısı Puanı (RSR)
Wickham vd. (1972) Kaya Yapısı Puanı’na (RSR) bağlı olarak uygun tahkimat seçimi
yapılabilmesi için kaya kütlesi kalitesini tanımlayacak niceliksel bir yöntem geliştirmişlerdir.
Tarihsel olarak püskürtme betonu referans olarak işaret eden ilk bu sistem olmasına rağmen,
sistemin geliştirilmesinde kullanılan gerçek durumların çoğu çelik bağlarla desteklenen
nispeten küçük tüneller içindir. Bu sınırlamaya rağmen, sistem yarı-niceliksel kaya kütlesi
sınıflama sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan mantığı sergilediği için, RSR sistemi
gözden geçirilmeye değer bir sistemdir.
RSR sistemi, RSR = A+B+C gibi sayısal bir değere ulaşmak için aşağıda listelenen her bir
parametrenin nasıl puanlanacağına dayanmaktadır:
 A Parametresi: Jeoloji: Jeolojik yapıların aşağıdaki esaslara göre değerlendirilmesi:
a. Kaya türünün kökeni (magmatik, metamorfik, sedimanter)
b. Kaya sertliği (sert, orta, yumuşak, ayrışmış)
c. Jeolojik yapı (masif, az faylı/kıvrımlı, orta faylı/kıvrımlı, çok faylı/kıvrımlı)
 B Parametresi: Geometri: Tünel açım yönüne bağlı olarak süreksizlik düzeninin aşağıdaki
esaslara göre etkisi:
a. Eklem aralığı
b. Eklem yönelimi (eğim ve doğrultu)
c. Tünel açım yönü
 C Parametresi: Zemin su gelirinin ve eklem koşullarının aşağıdaki esaslara göre etkisi
a. A ve B parametrelerinin kombinasyonu esasında toplam kaya kütlesi kalitesi
b. Eklem durumu (iyi, orta, kötü)
c. Su geliri miktarı (1000 ft uzunluğundaki bir tünelde 1 dk galon miktarı)
RSR değerini elde etmek için Wickham vd. (1972) Çizelge 5.2, 5.3 ve 5.4’de yer alan şekilde
puanlama önermişlerdir. RSR değerine göre 24 feet çapındaki bir tünel için tahkimat
değerlendirmesi Şekil 5.3’den yararlanılarak yapılır.
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Çizelge 5.2. Kaya yapısı puanı: A parametresi: Genel alan jeolojisi
Ana kayaç tipi
Kayaç Türü

Jeolojik yapı

Sert

Orta

Yumuşak

Ayrışmış

Magmatik

1

2

3

4

Metamorfik

1

2

3

4

Sedimanter

2

3

4

4

Masif

Hafif
kıvrımlı
ya da
faylı

Orta
kıvrımlı
ya da
faylı

Yoğun
kıvrımlı
ya da
faylı

Tip 1

30

22

15

9

Tip 2

27

20

13

8

Tip 3

24

18

12

7

Tip 4

19

15

10

6

Çizelge 5.3. Kaya yapısı puanı: B parametresi: eklem dokusu, galeri açım yönü

Her ikisi

Doğrultu eksenine dik

Doğrultu eksenine paralel

Galeri açma yönü

Galeri açma yönü

Eğim yönünde
Ana eklem

Ortalama eklem aralığı

Eğime ters yönde

İkisinden biri yönünde eğim

eğimi*

Ana eklem eğimi

Düz

Eğimli

Dikey

Eğimli

Dikey

Düz

Eğimli

Dikey

Çok sık eklemli, <2 in

9

11

13

10

12

9

9

7

Sık eklemli, 2-6 in

13

16

19

15

17

14

14

11

Orta eklemli, 6-12 in

23

24

28

19

22

23

23

19

Orta-bloklu, 1-2 ft

30

32

36

25

28

30

28

24

Bloklu-masif, 2-4 ft

36

38

40

33

35

36

24

28

Masif, >4 ft

40

43

45

27

40

40

38

34

*

Eğim: Düz: 0-200, Eğimli: 20-50° ve Dikey: 50-90°

Şekil 5.2. Galeri açım yönüne göre eğim yönü
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Çizelge 5.4. Kaya yapısı puanı: C parametresi: Yeraltı suyu, eklem koşulları
A+B parametreler toplamı
13-44
45-75
Eklem durumu**

Beklenen su geliri,
(l/dk)/1000 ft tünel uzunluğu

İyi

Orta

Kötü

İyi

Orta

Kötü

Yok

22

18

12

25

22

18

Hafif, <200 l/dk

19

15

9

23

19

14

Orta, 200-1000 l/dk

15

22

7

21

16

12

Fazla, >1000 l/dk

10

8

6

18

14

10

**

Eklem durumu: iyi: sıkı ya da çimentolu; orta: hafif bozunmuş ya da altere olmuş;
kötü: ciddi şekilde bozunmuş, altere olmuş ya da açık.

Şekil 5.3. 24 ft (7.3 m) çaplı tünel için RSR’ye göre tahkimat kestirimi (Wickham vd., 1972).
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5.5. RMR Kaya Kütlesi Puanlama Sistemi
RMR Sınıflama Sistemi, ilk kez 1972-1973 yılları arasında Bieniawski (1973) tarafından
geliştirilmiştir. Profesör Bieniawski’nin o dönemde Güney Afrika Bilimsel ve Sanayi Araştırma
Merkezi (CSIR)’nde çalışıyor olması nedeniyle, adı daha sonra “Kaya Kütlesi Puanlama
Sistemi (Rock Mass Rating System, RMR)” olarak değiştirilen bu sistem, uygulamacılar
tarafından uzun yıllar boyunca “CSIR Jeomekanik Sınıflama Sistemi” olarak anılmıştır.
Sistemin geliştiricisinin uyarılarına rağmen, ancak 1980’lerin sonuna doğru RMR adının
kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu sistem başlangıçta, Bieniawski’nin sedimanter kayaçlarda
açılmış tünellerde yaptığı gözlemler ve bu gözlemlerden kazandığı deneyimler esas alınarak
geliştirilmiştir.
İlk önerildiği 1973’ten bu yana birkaç kez modifiye edilen sistemin genel yapısı, parametreleri
ve bunlara ait güncel puanlamalar ile kaya kütlesi sınıfları Çizelge 5.5’de verilmiştir. 1989’da
yapılan değişikliklerle (Bieniawski, 1989) sınıflandırma son şeklini almış ve bu haliyle
günümüze değin kullanılagelmiştir. RMR sınıflandırmasındaki temel parametreler aşağıda
sıralanmıştır:







Sağlam kaya dayanımı
Kaya kalite göstergesi RQD
Süreksizlik aralığı
Süreksizlik yüzeyinin durumu
Yeraltı suyu koşulu
Süreksizlik yönelimi

RMR Sınıflama Sisteminin daha önceki versiyonlarında sistemin ilk üç parametresi olan
dayanım, RQD ve süreksizlik aralığı için puanlama, direkt olarak sınıflandırmadaki değer
aralıkları ve aralık puanları esas alınarak yapılmaktaydı. Ancak bu uygulama, kaya kütlelerinin
gerçek kalitelerinden farklı sınıflarda değerlendirilmesi gibi bir yanılgıya neden olabilmektedir.
Bu sorun, Bieniawski tarafından da farkedilerek, söz konusu bu üç parametre için daha duyarlı
bir puanlandırmanın yapılması öngörülmüştür. Bu amaçla ISRM (1981) tarafından önerilen
ölçütler esas alınarak, bu parametrelerin puanlarının belirlenmesi için Şekil 5.4’deki grafikler
önerilmiş olup, bu grafiklerden dayanım, RQD ve süreksizlik aralığı parametreleri için,
herhangi bir değişim aralığına bağlı kalınmaksızın, puanlar doğrudan belirlenebilmektedir.
RQD ve süreksizlik aralığı parametrelerinden sadece birinin tayin edilebildiği durumlarda,
tayin edilen parametreden diğerinin tahmin edilmesi amacıyla Şekil 5.4d’deki grafik
kullanılmaktadır. Uygulamada bu grafikteki teorik olarak en düşük ve en yüksek RQD
eğrilerinin arasında yer alan ve ortalama değerleri temsil eden eğri esas alınmaktadır. Şekil
5.4d’de gösterildiği gibi, örneğin, bilinen bir RQD değerinden gidilerek bilinmeyen ortalama
süreksizlik aralığı, aynı şekilde bilinen bir süreksizlik aralığından da RQD tahmin edilebilmekte
ve daha sonra bu değer kullanılarak Şekil 5.4b veya c’den ilgili puan saptanabilmektedir. Ancak
bu iki parametreden birinin diğerine bağlı olarak Şekil 5.4’deki grafikten tayin edilmesi halinde,
kaya kütlesinin en az üç eklem seti içeriyor olması gerekir (Bieniawski, 1989).
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Çizelge 5.5. Kaya kütlelerinin jeomekanik sınıflandırması (Bieniawski, 1989)
A. SINIFLAMA PARAMETRELERİ VE PUANLARI
Sağlam
kaya
dayanımı

1

Tek eks. basınç day.
kullanılması önerilir

>10

4-10

2-4

1-2

>250

100-250

50-100

25-50

15

12

7

4

Kaya kalite göstergesi, RQD (%)

90 - 100

75 - 90

50 - 75

25 - 50

< 25

Puan

20

17

13

8

3

Süreksizlik aralığı

>2m

0.6-2 m

200-600 mm

60-200 mm

< 60 mm

Puan

20

15

10

8

5

Çok kaba yüzeyler

Az kaba yüzeyler

Az kaba yüzeyler

Sürtünme izli

Yumuşak fay dolgusu

Sürekli değil

Ayrılma <1 mm

Ayrılma <1 mm

yüzler veya fay
dolgusu

veya açık eklemler

2
3

4

5

Nokta yükü dayan.
indeksi (MPa)
Tek eksenli basınç
dayanımı (MPa)
Puan

Süreksizliklerin durumu

Ayrılma yok

Puan

30

Yeraltı
suyu

Sert eklem
yüzeyleri

Tünelin 10 m lik
kısmından gelen su
Eklemdeki
su basıncı
ORANI
En büyük
asal gerilme

veya

Yok

Sert eklem
yüzeyleri

Yumuşak eklem
yüzeyleri

25
<10 litre/dak
veya

0
veya

Genel koşullar
Puan

veya

Nemli

2

1-5

<1

1

0

>5mm kalınlıkta

<5mm veya 15mm açık
eklemler, sürekli
eklemler

>5mm devamlı
süreksizlikler

20

10

0

10-25 litre/dak
veya

25-125 litre/dak
veya

0.1-0.2

0.2-0.5

0.0-0.1

Tamamen
kuru
15

5-25

veya

Islak

10

veya
Damlama

7

>125 litre/dak
veya
>0.5
veya

4

Su akışı
0

B. TÜNELDE SÜREKSİZLİK EĞİM VE DOĞRULTUSUNUN ETKİSİ
Doğrultu tünel eksenine dik
Eğim yönünde ilerleme

Doğrultu Tünel eksenine

Doğrultuya

paralel

bakılmaksızın

Eğime karşı yönde ilerleme

Eğim 450-900

Eğim 200-450

Eğim 450-900

Eğim 200-450

Eğim 450-900

Eğim 200-450

eğim 00-200

Çok iyi

Uygun

Orta

Uygun değil

Hiç uygun değil

Orta

Orta

C. SÜREKSİZLİK YÖNELİMİNE GÖRE DÜZELTME
Süreksizliklerin
doğrultu ve eğimi
Tüneller
Puan

Çok uygun

Uygun

Orta

Uygun değil

Hiç uygun değil

0

-2

-5

-10

-12

Temeller

0

-2

-7

-10

-25

Şevler

0

-5

-25

-50

-60

D. KAYA SINIFLAMALARI VE PUANLARI
Sınıf No.

I

II

III

IV

V

Tanımlama

Çok iyi kaya

İyi kaya

Orta kaya

Zayıf kaya

Çok zayıf kaya

Puan

100-81

80-61

60-41

40-21

<20

E. KAYA SINIFLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ
Sınıf No

I

II

III

IV

V

15m açıklıkta 20 yıl

10m açıklıkta 1 yıl

5m açıklıkta 1 hafta

2.5m açıklıkta 10
saaat

1m açıklıkta 30 dak.

Kaya kütlesinin kohezyonu
(kPa)

>400

300-400

200-300

100-200

<100

Kaya kütlesinin içsel sürtünme
açısı

>450

350-450

250-350

150-250

<150

Ortalama tahkimatsız dayanma
süresi
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Şekil 5.4. RMR sisteminin son versiyonunda tek eksenli sıkışma dayanımı, RQD ve
süreksizlik dayanımı, RQD ve süreksizlik aralığı parametrelerine ait puanları
tayin grafikleri (Bieniawski, 1989).
Süreksizlik yüzeyi koşulunun puanlandırılması amacıyla sistemin son versiyonunda Çizelge
5.6’da verilen kılavuz kullanılır. Bu amaçla arazide söz konusu parametreler için yapılan
tanımlamalara ve/veya ölçümlere karşılık gelen puanlar çizelgeden tek tek belirlenerek,
bunların toplamı süreksizlik koşulu (durumu) puanı olarak alınır.
Çizelge 5.6. Süreksizliklerin durumunun puanlandırılması için kılavuz (Bieniawski, 1989)
PARAMETRE

PUANLAR

Süreksizliğin uzunluğu
(devamlılık)

<1 m
(6)

1-3 m
(4)

3-10 m
(2)

10-20 m
(1)

>20 m
(0)

Süreksizlik açıklığı

Yok
(6)

<0.1 mm
(5)

0.1-1 mm
(4)

1-5 mm
(1)

>5 mm
(0)

Çok pürüzlü
(6)

Pürüzlü
(5)

Az pürüzlü
(3)

Düz
(1)

Kaygan
(0)

Pürüzlülük

Sert dolgu
Dolgu

Bozunma

Yumuşak dolgu

Yok
(6)

<5 mm
(4)

>5 mm
(2)

<5 mm
(2)

>5 mm
(0)

Bozunmamış
(6)

Az bozunmuş
(5)

Orta derecede
bozunmuş
(3)

Bozunmuş
(1)

Çok
bozunmuş
(0)

Parametrelere ait puanlar parantez içerisinde verilmiştir.
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Burada süreksizlik yönelimi düzeltmesi uygulanmadan önce ilk 5 parametreye göre
hesaplanmış olan RMR değeri, “temel RMR” olarak adlandırılır. RMR değeri, kaya kütlesinin
bir mekanik büyüklüğünün kestirimiyle ilgili görgül bir bağıntıda kullanılacağı zaman temel
RMR esas alınır.
Mühendislik yapısı ile süreksizliklerin konumu arasındaki ilişkiye göre yapılan süreksizlik
yönelimi düzeltmesi, sistemin 1979’daki versiyonuyla aynıdır. Bu düzeltmeyle ilgili puan,
sistemin 1989 versiyonunda önce Çizelge 5.5B’deki kılavuza ve daha sonra 5.5C’deki
tanımlamalara göre belirlenir. Burada süreksizlik yönelimi parametresine bir değer
verilmemekte, bunun yerine süreksizliğin eğim ve doğrultusunun yeraltı kazısının ilerleme
yönüyle olan ilişkisine göre, süreksizlik yönelimi çizelgesinden “uygun”, “uygun değil” vb.
gibi tanımlar seçilerek yönelim puanı saptanmaktadır.
RMR Sınıflama Sistemi’nin yaygın olarak kullanıldığı tünelcilik ve madencilik
uygulamalarında; kazı sırasında patlatma yapıldığı durumlarda daha fazla miktarda bir dinamik
etkinin söz konusu olmasının yanısıra, gerilim koşulunun çok daha fazla değişmesine neden
olan ve birbirini kesen yeraltı açıklıkları (galeriler) inşa edilir. Bu nedenle, özellikle madencilik
uygulamalarında patlatma, yerindeki gerilimler ve fayların durumu gibi faktörler de dikkate
alınmakta ve gerektiği durumlarda bu faktörler için de düzeltme yapılarak, 6 parametrenin
toplamından hesaplanan nihai RMR değerinde azaltmaya gidilmektedir.
Laubscher (1977) ile Kendorski vd. (1983)’nin yayınlarında ayrıntılı olarak tartışılan söz
konusu düzeltmeler; patlatma (AB), önemli zayıflık düzlemleri (Aw) ve arazi gerilimi ve gerilim
değişimleri (As) için yapılmaktadır. AB patlatma düzeltmesi ve Aw zayıflık düzlemi düzeltmesi
katsayıları Çizelge 5.7’de verilmiştir. As düzeltme katsayısının, gerilim alanının yatay (h) ve
düşey (v) bileşenleri hesaplandıktan veya tahmin edildikten sonra belirlenebilmesi ve bununla
birlikte, v ve h’ın çok pahalı bir işlem olan yerinde gerilim ölçümleri yapılmadan tayin
edilmesinin güç olmasından dolayı; gerilim düzeltme katsayısı As uygulamada pek fazla
dikkate alınmamaktadır. Tünel duraylılığı ile ilgili bağıntılarda düzeltilmiş RMR esas alınır.
Kaya kütlesi sınıfı, yukarıda belirtilen işlemlerin ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla elde
edilen nihai (sonuç) RMR puanına göre Çizelge 5.5D’den belirlenir. Her kaya sınıfı için kaya
kütlesi parametrelerinin değişim aralıkları ve desteksiz durma sürelerinin yaklaşık olarak
tahmini amacıyla Çizelge 5.5E’den yararlanılabilmektedir. Belirli koşullar için önerilen ön
tasarım amaçlı destek seçim kılavuzu, 1976 yılındaki değişiklikten bu yana günümüze değin
aynı şekliyle uygulanmış olup, 1989 versiyonu için de Çizelge 5.8’de verilen kılavuz
kullanılmaktadır. Uzun süreli gözlemler ve ölçümler esas alınarak oluşturulmuş olan Şekil 5.5
ve 5.6’daki desteksiz durabilme süresi grafikleri ile bir maden açıklığının desteksiz ayakta kalıp
kalamayacağı ve ne kadar süre tahkimatsız ayakta kalabileceği öngörülebilmektedir.
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Çizelge 5.7. Patlatma (AB) ve başlıca zayıflık düzlemleriyle (Aw) ilgili düzeltme katsayıları
(Kendorski vd., 1983)
A. Patlatma Düzeltmesi (AB)
Koşullar/Yöntem
1. Makineyle kazı
2. Denetimli patlatma
a. Pratik olarak patlatmada tüm deliklerin izleri
gözlenebilir.
b. Gevşemiş bloklar veya açılmış süreksizlikler
söz konusu değildir.
c. Aşırı sökülme: Genellikle 15 cm’den az, ender
olarak 30 cm’den azdır.
d. Eklemler arasında yeni kırıklar yok veya çok
azdır.
3. İyi klasik patlatma
a. Bazı patlatma deliklerinin izleri gözlenebilir.
b. Az sayıda gevşek bloklar söz konusu olabilir
ve bazı eklemler açılabilir.
c. Aşırı sökülme: Yaygın olarak 30 cm, yerel
olarak 30 cm’yi aşabilir.
d. Sağlam kaya bloklarında ve eklemler arasında
kılcal çatlaklar gelişebilir.
4. Kötü klasik patlatma
a. Patlatma deliklerinden sadece birkaçı
gözlenebilir.
b. Açıklığın tavanında çok sayıda gevşemiş
blok gözlenir. Çok sayıda eklem açılmış ve
bloklar düşebilecek hale gelmiştir.
c. Aşırı sökülme: Genellikle 30 cm’den
büyük, yerel olarak 1m veya daha fazladır.
d. Patlatmayla ilgili herhangi bir bilgi yok.

Tanım
Hasarsız
Çok az hasar

Düzeltme katsayısı, AB
1.0
0.94-0.97

Orta derecede hasar

0.90-0.94

Şiddetli hasar

0.90 (en iyi)
0.80 (en kötü)

Orta derecede hasar

0.90 (göreceli)

B. Başlıca Zayıflık Düzlemleriyle İlgili Düzeltme (Aw)
Koşul
1. Zayıflık düzlemi yok
2. Sert dayklar
3. Yumuşak cevher zonları
4. Ana kaya/cevher dokanak zonları veya homojen olmayan tavan kayası
5. Kıvrımlar, senklinal ve antiklinaller
6. Münferit fay zonları

Düzeltme katsayısı, Aw
1.0
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70

Bölüm 5
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Şekil 5.5. Çeşitli RMR kaya kütlesi sınıflarına göre tahkimatsız durma süresi ve tavan açıklığı
arasındaki ilişki (Bienawski, 1989).

Şekil 5.6. Tünel açma makinesi (TBM) uygulamaları için kaya kütlesi sınıflarının sınırlarını
gösteren modifiye edilmiş grafik (Lauffer, 1988).
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Çizelge 5.8. RMR sisteminin 1976 versiyonundan günümüze değin kullanılan destek sistemleri
seçim kılavuzu (Bieniawski, 1976)
KALICI DESTEK (TAHKİMAT)
KAYA
KÜTLESİ
SINIFI
I

Kazı

Kaya saplamaları* (10 m
genişlikteki tünel için
uzunluk)

Çelik
destek

Püskürtme beton

Tam kesit, 3 m ilerleme.

Bir miktar kaya saplaması haricinde genellikle destek gerektirmez.

II

Tam kesit, 1-1.5 m ilerleme,
tahkimatı aynadan 20 m
mesafe içinde tamamla.

Kemerin her 2-3 m’sinde
yer yer saplama, tel
kafeslerle 2-2.5 m aralıklı.

Gerektiğinde tavan
kemerinde 50 mm

Yok

3-4 m uzunlukta sistematik
saplamalar. Kemerde tel
kafesli duvarlar ve
kemerde 1.5-2 m aralıklı.

Tavan kemerinde 50-100
mm, yan duvarlarda 30 mm

Yok

III

Tavan kemeri ve tabandan
ilerleme. Tavandan 1.5-3 m
ilerleme. Tahkimatı aynadan
10 m mesafe içinde tamamla.

IV

Tavan kemeri ve tabandan
ilerleme. Tavandan 1.0-1.5 m
ilerleme, kazıya uygun şekilde
tahkimatı aynadan 10 m
mesafe içinde tamamla..

Tel kafesli duvarlarda ve
kemerde 1-1.5 m aralıklı,
4-5 m uzunlukta sistematik
saplama.

Tavan kemerinde 100-150
mm, yan duvarlarda 100 mm

Gereken yerde
1.5 m aralıklı
yer yer hafif
profiller

Tavan ve tabanda birlikte
ilerleme. Tavandan 0.5-1 m
ilerleme, kazıyla birlikte
destek yerleştirilmeli.
Patlatmadan hemen sonra
püskürtme beton uygulanmalı.

Tel kafesli duvarlarda ve
kemerde 1-1.5 m aralıklı,
5 m uzunlukta sistematik
saplama

Tavan kemerinde 150-200
mm, yan duvarlarda 150
mm, aynada 50 mm

Çelik iksalı,
0.75 m aralıklı
orta ağır
profiller

V

* 20 mm çaplı tamamen reçine dolgulu

(Şekil: At nalı, İnşaat: Delme ve patlatma; Genişlik: 10 m; Düşey gerilim < 25 MPa)

Bu dönemde sistemde yapılan başlıca değişiklikler ve getirilen yenilikler aşağıda sıralanmıştır:
(a) Kayaç malzemesinin dayanımına, RQD ve süreksizlik aralığı parametrelerine ait puanların,
sınıflama parametreleri çizelgesinde verilen aralıkların yanı sıra, daha duyarlı bir puanlama
amacıyla yeni geliştirilen “parametre-puan” grafiklerinden doğrudan belirlenmesi,
(b) Süreksizlik durumuna ait süreksizlik devamlılığı, aralığı ve pürüzlülüğü ile dolgu ve
bozunmanın derecesi gibi parametrelerin ISRM (1981) tarafından önerilen tanımlamalara
göre gruplandırılıp, her gruba ayrı puan verilerek daha duyarlı bir puanlandırmanın
yapılması,
c) Özellikle yeraltı maden işletmeciliği amacıyla açılan galerilerde patlatma, faylara yakınlık
ve gerilim değişimlerinin kaya kütlesi sınıf puanı (RMR) üzerindeki etkilerinin de dikkate
alınması amacıyla bir dizi düzeltme faktörünün önerilmesi,
(d) Uzun süreli gözlemler ve ölçümler esas alınarak, desteksiz durabilme süresi grafiğinin
yeniden düzenlenmesi
RMR sınıflandırmasının son şekline göre izlenmesi gereken adımlar Şekil 5.7’de özetlenmiştir.
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Kaya malzemesinin
dayanımı

Süreksizlik yönelimi
düzeltmesi

ID

Puan: 1-15
Şekil 5.4a

ISYD

Puan: (-60)-0
Çizelge 5.5B ve C

Temel
RMR

RQD

IRQD

Puan: 3-20
Şekil 5.4b

Nihai RMR
(0-100)

RMR=(ID+IRQD+ISA+ISD+IYA)+ISYD
Süreksizlik aralığı

ISA

Puan: 5-20
Şekil 5.4c

Patlatma düzeltmesi

AB

Süreksizlik yüzeyinin
durumu

Puan: 0-30
Çizelge 5.6

ISD

0.8-1.0
Çizelge 5.7A

Gerilim düzeltmesi

AS

0.7-1.2

Yeraltı suyu koşulu

Puan: 0-15
Çizelge 5.5A

Başlıca zayıflık
düzlemleri düzeltmesi

IYA
AW

0.7-1.0
Çizelge 5.7B

Düzeltilmiş RMR

RMRxABxASxAW
0.5-1

Kaya sınıflaması

Çizelge 5.5D

Ön destek önerileri için
Şekil 5.5 ve Şekil 5.6’dan
ve ayrıca sınırlı koşullarda
Çizelge 5.8’den yararlanılır.

Şekil 5.7. Sınıflandırmanın son şekline göre RMR puanının hesaplanmasını gösteren akım
şeması
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5.5.1. RMR Sınıflama Sisteminin Uygulama Alanları

RMR Sınıflama Sisteminden; başta tünel, galeri, yeraltı odaları gibi yeraltı açıklıklarının kazısı
olmak üzere, çok sayıda alanda yararlanılmaktadır. Bu kaya kütlesi sınıflama sisteminden
başlıca üç önemli veri elde edilmektedir (Bieniawski, 1988).
1. Tüm jeolojik parametrelerin ortaklaşa etkisini yansıtan ve kaya kütlesinin genel koşullarıyla
ilişkili “kaya kütlesi kalitesi” elde edilen verilerin başında gelmektedir. Bu veri, çalışılan saha
genelinde kaya kütlesi koşullarının karşılaştırılmasına veya kaya kütlelerinin “çok iyi kaya”dan
“çok zayıf kaya”ya kadar tanımlanarak, farklı kalitedeki kaya kütlelerinin sınırlarının belirlenip
bölgelendirme haritalarının veya kesitlerinin hazırlanmasına olanak sağlar.
2. Bu sınıflama sisteminden elde edilen diğer önemli bir veri de, bir kılavuzdan yararlanılarak
kaya kütlesi kalitesi ve kazı yöntemine göre ön tasarım amacıyla destek türlerinin seçimidir.
Sistem, bu kılavuzla birlikte her kaya sınıfı için; kaya yükü, desteksiz kalma süresi, desteksiz
açıklık boyutu vb. gibi parametrelerin tahminine olanak sağlamaktadır.
a) Desteksiz durma süresi: Bir yeraltı açıklığının desteksiz (tahkimatsız) durma süresi
açıklığın genişliğine veya desteksiz kısmın uzunluğuna bağlıdır. Kemer tipi bir açıklığın
desteksiz durma süresi, tavanı düz olan bir açıklığınkine oranla çok daha fazladır. Kaya
kütlesine vereceği zarar (örselenme) az olmak koşuluyla, denetimli bir patlatmanın da bu süreyi
arttıracağı kuşkusuzdur. RMR puanı bilinen kaya kütlelerinde oluşturulacak yeraltı
açıklıklarının belirli bir tavan genişliğine göre desteksiz durma sürelerinin tahmini amacıyla
önerilen grafik Şekil 5.7’de verilmiştir. “Desteksiz durma süresi - tavan açıklığı boyutu
(tahkimatsız açıklık)”na ve RMR puanına bağlı olarak o açıklığın desteksiz durma süresi veya
ani çökmeye uğrayıp uğramayacağı, ya da tamamen tahkimatsız durabileceği bu grafikten
kestirilebilmektedir. (Singh ve Goel, 1999).
Lauffer (1988), Şekil 5.7’de verilen tahkimatsız durma süresi grafiğini, tünel açma makineleri
(TBM) ile yapılan kazılar için modifiye etmiş ve RMR sınıflarının sınırlarını TBM
uygulamalarına uygun şekilde Şekil 5.7’deki üst sınırı biraz öteleyerek Şekil 5.8’deki grafiği
geliştirmiştir.
b) Tahkimat basıncı: Yeraltı açıklıklarında kullanılan tahkimat sistemlerine gelecek basınç,
RMR puanından yararlanılarak tahmin edilebilmektedir. Ünal (1983) kömür madenlerinde
yaptığı çalışmalar sonucunda, yeraltı açıklıkları için RMR’ı kullanarak tahkimat basıncının
tahmin edilebileceğini ileri sürmüştür. Ünal’ın önerdiği bağıntı (Ünal, 1992) aşağıda
verilmiştir.
 100  RMR 
P
 BS
100



(5.2)

Burada; P destek basıncı (kN/m2),  kayacın birim hacim ağırlığı (kN/m3), B tünelin genişliği
(m) ve S gerilim faktörü (yatay gerilimin düşey gerilime oranı) olmaktadır.
Goel ve Jethwa (1991), Denklem 5.2’yi kaya kütleleri içinde açılmış ve tavan kısmı kemer
şeklinde olan tüneller için uygulamışlar ve bu eşitlikten belirlenen destek basınçlarını yerinde
ölçülmüş basınçlarla karşılaştırmışlardır. Buna göre, sıkışan kaya koşulları altında yukarıdaki
eşitliğin güvenli olmayan destek basınçları verdiği belirlenmiştir. Ayrıca, sıkışan kaya
koşullarının bulunmadığı kemerli açıklıklarda Denklem 5.2’den küçük tüneller (6 m çapında)
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için güvensiz ve geniş tüneller (çapı 9 m’den büyük) için ise aşırı güvenli sayılabilecek destek
basınçlarının elde edildiği sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirmeden sonra Goel ve Jethwa
(1991), Hindistan’da 30 tünelde yerinde yapılan ölçümlerden elde ettikleri destek basıncı
değerlerini kullanarak, hem sıkışan, hem de sıkışmayan kaya kütlelerinde klasik patlatma
yöntemiyle kazı yapılan ve çelik bağ türü destek sistemi kullanılan tüneller için aşağıdaki
ifadeyi önermişlerdir:
0.75 B 0.1 H 0.5  RMR
P
2RMR

(5.3)

Burada; P tünel tavanı için kısa süreli destek basıncı (MPa), B açıklığın genişliği (m) ve
H örtü kalınlığı veya tünelin deriliği (m)’dir.
Ancak Denklem 5.3’nin farklı derinlikler ve yeraltı açıklığı genişlikleri için anlamlı sonuç
verebileceği tartışmalı gözükmektedir. Bu nedenle söz konusu eşitliğin dikkatli kullanılmalıdır.
c) Tahkimat seçimi: RMR Sınıflama Sistemi, uğradığı bazı değişiklikler sonucunda son şeklini
alan ve Çizelge 5.8’de verilen kılavuzun kullanılmasıyla, ön tasarım amacıyla uygun destek
sistemlerinin seçimine olanak sağlamaktadır. Bu kılavuz; derinlik (gerilim durumu), tünelin
şekli ve boyutları ile kazı yöntemi gibi faktörlere bağlıdır. Kılavuz kullanılırken; Çizelge 5.8’de
kaya kütlesi puanı sınırlarına göre önerilen destek sistemlerinin geçici veya birincil destek
sistemleri olmayıp, kalıcı sistemler oldukları, ayrıca bunların klasik delme ve patlatma
yöntemlerinin uygulandığı kaya kütlelerinde, düşey gerilimin 25 MPa’dan düşük olduğu
ortamlarda inşa edilen, genişliği 10 m’ye kadar ve kesiti at nalı şeklinde olan tünellerde
uygulanabileceği dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, söz konusu kılavuz dairesel kesitli
tünellere de uygulanmaktadır.
3. RMR Sistemi’nin sağladığı olanaklardan biri de, RMR puanının kullanılarak kaya kütlesinin
bazı mühendislik özelliklerinin tahmin edilebilmesidir. Kaya kütlelerinin dayanım
parametrelerinin belirlenmesinde ve kaya kütlesi deformasyon modülü tayininde RMR
değerlerinden yararlanılabilmektedir. Yenilme ölçütleri konusu işlenirken bu konuya ayrıntılı
yer verilecektir.
5.6. Kaya Tünelcilik Niteliği İndeksi, Q
Norveç Jeoteknik Enstitüsü’nden Barton vd. (1974) kaya kütlesi özelliklerinin ve tünel
tahkimat gereksinimlerinin belirlenmesi için çok sayıdaki yeraltı kazıları inceleme sonuçlarının
değerlendirilmesi esasına dayanan Tünelcilik Niteliği İndeksini (Q) önermişlerdir. Q indeksinin
sayısal değeri logaritmik ölçekte 0.001 değerinden en yüksek 1000 değerine kadar değişmekte
ve aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

Q

J
RQD J r
x
x w
Jn
J a SRF

(5.4)

Burada; RQD kaya kalite göstergesi, Jn eklem takımı sayısı, Jr eklem pürüzlülük sayısı, Ja
eklem alterasyon sayısı, Jw eklem su indirgeme faktörü ve SRF gerilim indirgeme faktörüdür.
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Q bağıntısında kaya kütlesi yapısını temsil eden birinci bölüm (RQD/Jn), aralarında 400 çarpanı
kadar fark olan iki uçdeğerli (100/0.5 ve 10/20) blok veya parçacık büyüklüğünün kaba
ölçüsüdür. Eğer bölüm santimetre birimiyle yorumlanırsa, 200 ile 0.5 cm parçacık büyüklüğü
sınır değerleri oluşturur.
İkinci bölüm (Jr/Ja) eklem duvarlarının pürüzlülük ve sürtünme özelliklerini temsil etmektedir.
Bu bölüm pürüzlü, altere olmamış kapalı eklemler üzerine dayandırılmıştır. Bu tip yüzeylerin
doruk dayanıma yakın olması tünel duraylılığı için elverişli olmaktadır. Kaya eklemlerinde ince
kil mineral sıvaları ve dolguları olduğunda, dayanım önemli derecede azalacaktır. Bununla
beraber, küçük makaslama yerdeğiştirmeleri meydana geldikten sonra kaya duvar teması kazıyı
aşırı yenilmelerden koruyan çok önemli bir etken olabilmektedir. Hiçbir kaya duvar teması
olmadığında (açık eklemler), tünel duraylılığı açısından şartlar son derece elverişsizdir.
Üçüncü bölüm (Jw/SRF) iki gerilme parametresini içermektedir. Bölüm (Jw/SRF) aktif
gerilmeyi tanımlayan karmaşık bir görgül faktördür.
Görüldüğü gibi, kaya tünelcilik niteliği indeksi (Q) ham ölçümler olan sadece aşağıdaki üç
parametrenin bir fonksiyonu olarak düşünülebilir:
1. Blok boyutu (RQD/Jn)
2. Bloklar arası makaslama dayanımı (Jr/ Ja)
3. Aktif gerilme (Jw/SRF)
Çizelge 5.9’da kaya kütlesi için Q Tünelcilik Niteliği İndeksini elde etmekte kullanılan ayrı
ayrı parametrelerin sınıflandırmaları yer almaktadır.
Barton vd. (1974) Q indeksinin yeraltı kazılarının duraylılık ve tahkimat gereksinimleriyle
ilişkilendirilmesi için kazı açıklığının Eşdeğer Boyutu De olarak adlandırdıkları ek bir
parametre tanımlamışlardır. Bu boyut kazı açıklığının genişliği, çapı veya duvar yüksekliğinin
Kazı Tahkimat Oranı (ESR) olarak adlandırılan niceliğe bölünmesiyle elde edilir:
De 

Kazı açıklığı genişliği, çapı veya yüksekliği (m)
Kazı Açıklığı Tahkimat Oranı ESR

(5.5)

ESR değeri kazı açıklığının kullanım amacıyla ve kazı açıklığının duraylılığının sürdürülmesi
için kurulan tahkimat sisteminin istenilen güvenlik derecesiyle ilişkilidir. Barton vd. (1974)
Çizelge 5.10’daki değerlerin kullanılmasını önermektedir.
Q sınıflandırmasına göre kaya kütlesi sınıfı ve bir maden açıklığının desteksiz ayakta kalıp
kalamayacağı Şekil 5.8’den öngörülebilmektedir.
En büyük tahkimatsız açıklık boyutu aşağıdaki eşitlikten de bulunabilmektedir:
2

.

(5.6)
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Çizelge 5.9. Q Tünelcilik Niteliği İndeksinde kullanılan parametrelerin ayrı ayrı
sınıflandırılması (Barton vd., 1974).
1. KAYA KALİTE GÖSTERGESİ
A. Çok zayıf
B. Zayıf
C. Orta
D. İyi
E. Çok iyi

RQD
0-25
25-50
50-75
75-90
90-100

NOT: i. RQD≤10 olduğunda Q hesabında RQD=10 olarak alınır.
ii. RQD için 100, 95, 90 gibi 5’e yuvarlama yeterince doğruluk sağlar.

2. EKLEM TAKIMI SAYISI
A. Masif, eklemsiz ya da birkaç eklemli
B. Bir eklem takımı
C. Bir eklem takımı+gelişigüzel takım
D. İki eklem takımı
E. İki eklem takımı+gelişigüzel takım
F. Üç eklem takımı
G. Üç eklem takımı+gelişigüzel takım
H. Dört yada daha fazla eklem takımı, gelişigüzel, çok fazla
eklemli, ‘şeker-küpü’ v.s.
J. Parçalanmış kaya, toprak gibi

Jn
0.5-1.0
2
3
4
6
9
12
15
20

NOT: i. Kavşaklar için (3.0xJn) kullanın.
ii. Tünel giriş-çıkış ağzı (portal) için (2.0xJn) kullanın.

3. EKLEM PÜRÜZLÜLÜK SAYISI

Jr

(a) Kaya duvar dokanağı ve
(b) 10 cm kayma öncesi duvar dokanağı
A. Süreksiz eklemler
B. Pürüzlü ya da düzensiz, dalgalı
C. Düz, dalgalı
D. Kaygan, dalgalı
E. Pürüzlü ya da düzensiz, düzlemsel
F. Düz, düzlemsel
G.Kaygan, düzlemsel

4
3
2
1.5
1.5
1.0
0.5

(c) Kayma geçirdiğinde kaya duvar dokanağı yok
H. Kaya duvar dokanağını önleyecek yeteri kalınlıktaki kil
1.0
minerali içeren zonlar
J. Kaya duvarının duvar dokanağını önleyecek yeteri kalınlıktaki
1.0
kumlu, çakıllı yada parçalanmış zon
NOT: i. İlgili eklem takımının ortalama aralığı 3 m’den daha büyük ise 1.0 ilave ediniz
ii. Minimum dirence göre yönlenmesi koşuluyla, lineasyonlara sahip düzlemsel, kaygan eklemler için
Jr = 0.5 kullanılabilir.
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Çizelge 5.9. Q Tünelcilik Niteliği İndeksinde kullanılan parametrelerin ayrı ayrı
sınıflandırılması (devamı)
4. EKLEM ALTERASYON SAYISI
(a) Kaya duvar dokanağı
A. Sıkı biçimde kapanmış, sert, yumuşamayan, geçirimsiz dolgu,
örneğin kuvars veya epidot.
B. Altere olmamış eklem duvarları, yalnızca yüzeysel paslanma.
C. Az altere olmuş eklem duvarları. Yumuşamayan mineral
sıvaları, kumlu taneler, kil bulunmayan ufalanmış kaya v.s.
D. Siltli veya kumlu-kil sıvaları, küçük kil fraksiyonu
(yumuşamayan)
E. Yumuşamayan veya düşük sürtünmeli kil minerali sıvaları,
örneğin kaolen, mika. Ayrıca klorit, talk, jips ve grafit v.s., ve
küçük miktarlarda şişen killer. (süreksizlik sıva kalınlığı 1-2
mm veya daha az)
(b) 10 cm kayma öncesi kaya duvar dokanağı
F. Kumlu taneler, kil bulunmayan ufalanmış kaya v.s.
G. Fazlaca konsolide olmuş, yumuşamayan kil minerali
dolguları (sürekli , kalınlığı < 5 mm)
H. Orta yada düşük konsolidasyon, yumuşayan, kil minerali
dolguları (sürekli , kalınlığı < 5 mm)
J. Şişen kil dolguları, örneğin montmorillonit (sürekli , kalınlığı
< 5 mm). Ja değeri şişen kil boyutundaki tanelerin yüzdesine
ve suya erişimine bağlıdır.
(c) Kayma geçirdiğinde kaya duvar dokanağı yok
K, L ve M. Ufalanmış zonlar veya bantlar veya parçalanmış kaya
ve kil (kil durumunun tanımlaması için bakınız G, H ve J).
N. Siltli veya kumlu kil zonları veya bantları, küçük kil
fraksiyonu (yumuşamayan).
O, P ve R. Kalın, devamlı kil zonları veya bantları (kil
durumunun tanımlaması için bakınız G, H ve J).

Ja

 r (0)

0.75

-

1.0
2.0

25-35
25-30

3.0

20-25

4.0

8-16

4.0
6.0

25-30
16-24

8.0

12-16

8-12

6-12

6, 8 veya
8-12
5.0

6-24

10, 13 veya
13-20

6-24

-

NOT: i. Alterasyon ürünleri var ise, mineralojik özelliklerine göre r değerleri için yaklaşık değerler
önerilmiştir.

5. EKLEM SU AZALTMA FAKTÖRÜ
A. Kuru kazılar yada küçük sızma, yani yerel olarak <5 lt/dak.
B. Orta derecede akım veya basınç, yer yer eklem dolgularının
yıkanması.
C. Dolgusuz eklemli sağlam kayada büyük akım yada yüksek
basınç.
D. Büyük akım veya yüksek basınç, eklem dolgularının fazlaca
yıkanması.
E. Patlatmada zamanla azalan son derece yüksek akım veya su
basıncı.
F. Belirgin azalma olmaksızın devam eden son derece yüksek
akım yada su basıncı.

Jw

Yaklaşık su
basıncı (kg/cm2)

1.0
0.66

<1
1-2.5

0.5

2.5-10

0.33

2.5-10

0.1-0.2

>10

0.05-0.1

>10

NOT: i.C ile F değerleri kaba tahminlerdir. Şayet drenaj ölçümleri yapılırsa Jw artırılır.
ii. Buz oluşumundan kaynaklanan özel problemler dikkate alınmamaktadır.
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Çizelge 5.9. Q Tünelcilik Niteliği İndeksinde kullanılan parametrelerin ayrı ayrı
sınıflandırılması (devamı)
6. GERİLME AZALTMA FAKTÖRÜ
(a) Tünel kazılırken kaya kütlesinin gevşemesine neden olabilen
kazıyı kesen zayıflık zonları.
A. Kil içeren zayıflık zonları veya kimyasal olarak parçalanmış
kayanın beraber bulunması, çok gevşek çevre kaya (herhangi
bir derinlikte).
B. Kil veya kimyasal olarak parçalanmış kaya içeren tek zayıflık
zonu (kazı derinliği ≤50 m).
C. Kil veya kimyasal olarak parçalanmış kaya içeren tek zayıflık
zonu (kazı derinliği >50 m).
D. Sağlam kayada birçok makaslama zonları (kil bulunmayan),
gevşek çevre kaya (herhangi bir derinlikte).
E. Sağlam kayada tek makaslama zonu (kil bulunmayan) (kazı
derinliği ≤50 m).
F. Sağlam kayada tek makaslama zonu (kil bulunmayan) (kazı
derinliği >50 m).
G. Gevşek açık eklemler, fazlaca eklemli “küp şekeri” v.s.
(herhangi bir derinlikte).

SRF
10
5
2.5
7.5
5.0
2.5
5.0

NOT: i. İlgili kayma zonları yalnızca kazıyı etkiler fakat kesmezse, SRF’nin bu değerleri %25-50 oranında
azaltılmalıdır.
(b) Sağlam kaya, kaya gerilme problemleri
H. Düşük gerilme, yüzeye yakın
J. Orta derecede gerilme
K. Yüksek gerilme, çok sıkı yapı (genellikle stabiliteye uygun,
duvar stabilitesi için uygun olmayabilir)
L. Az kaya patlaması (masif kaya)
M. Fazla kaya patlaması (masif kaya)

c / 1

t / 1

SRF

>200
10-200
5-10

>13
0.66-13
0.33-0.66

2.5
1.0
0.5-2

2.5-5
<2.5

0.16-0.33
<0.16

5-10
10-20

NOT : ii. Kuvvetli anizotrop doğal gerilme alanı için (ölçülebilirse): 5≤ 1/3 ≤10 olduğunda c ve t’yi 0.8c ve
0.8t’ye düşür, 1/3 >10 olduğunda c ve t’yi 0.6c ve 0.6t’ye düşür, burada: c tek eksenli basınç
dayanımı ve t çekme dayanımı (nokta yükleme), 1 ve 3 büyük ve küçük asal gerilmelerdir.
iii. Yeryüzü altındaki taç derinliği açıklık genişliğinden daha az olduğu yerlere ait birkaç bitmiş proje
kayıtları mevcuttur. Bu tip durumlar için SRF’nin 2,5’dan 5’e çıkarılması önerilir.
(c) Sıkışan kaya; yüksek kaya basıncının etkisi altında sağlam
olmayan kayanın plastik akışı
N. Az sıkışan kaya basıncı
O. Fazla sıkışan kaya basıncı
(d) Şişen kaya; suyun bulunmasına bağlı olarak kimyasal şişme
faaliyeti
P. Az şişen kaya basıncı
R. Fazla şişen kaya basıncı

SRF
5-10
10-20
SRF
5-10
10-20
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Çizelge 5.10. Açıklık tipine bağlı önerilen ESR değerleri
Kazı Açıklığı Sınıfı

ESR

A. Geçici (kısa ömürlü) maden açıklıkları

3-5

B. Kalıcı (uzun ömürlü) maden açıklıkları, hidrolik santrallerin su tünelleri,
kılavuz galerileri, yatay galeriler ve geniş açıklıklı ilerleme galerileri.

1,6

C. Yeraltı depoları, su arıtma tesisleri, küçük karayolu ve demiryolu
tünelleri, yüksek gerilim odaları, bağlantı galerileri.

1,3

D. Yeraltı güç santralleri, ana karayolu ve demiryolu tünelleri, sivil savunma
sığınakları, kavşaklar.

1,0

E. Yeraltı nükleer güç santralleri, demiryolu istasyonları, sosyal tesisler ve
fabrikalar.

0,8

Kaya kütlesi kalitesi Q 

J
RQD J r
x
x w
Jn
J a SRF

DESTEK TİPLERİ
1) Tahkimatsız
2) Lokal bulonlama
3) Sistematik bulonlama
4) 40-100 mm desteksiz püskürtme beton
5) Liflerle güçlendirilmiş püskürtme beton, 50-90 mm, saplama
6) Liflerle güçlendirilmiş püskürtme beton, 90-120 mm, saplama
7) Liflerle güçlendirilmiş püskürtme beton, 120-150 mm, saplama
8) Liflerle güçlendirilmiş püskürtme beton, >150-90 mm, püskürtme beton
ve saplama ile desteklenmiş
9) Dökme beton kaplama
Şekil 5.8. Q Tünelcilik Niteliği İndeksine göre belirlenebilen destek tipleri
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ÇİZELGELERİN KULLANIMI ÜZERİNE EK NOTLAR
Kaya kütlesi niteliği Q belirlenirken, çizelgelerde verilen notlara ek olarak aşağıdaki
adımlar takip edilmelidir:
1. Karotlu sondajın mümkün olmadığı durumda, RQD her bir eklem takımı için
metredeki eklem sayılarının eklenmiş olduğu birim hacimdeki eklem sayısından
belirlenebilir. Kil içermeyen kaya kütleleri için basit bir ilişki kullanılarak bu sayı
RQD’ye dönüştürülebilir:
RQD=115-3.3Jv
Burada; Jv m3’teki toplam eklem sayısıdır (0<RQD<100 için 35>Jv>4.5).
2. Eklem takımı sayısı olan Jn parametresi çoğunlukla foliasyon, şistozite, şistli
dilinim veya yataklanma v.s.’den etlilenecektir. Eğer kuvvetlice gelişmiş ise, bu
paralel ‘eklemler’ kesinlikle tam bir eklem seti olarak hesaba katılmalıdır.
Bununla birlikte, eğer görülebilen çok az eklem var ise veya bu yapılardan dolayı
sadece karotta ara sıra kırılmalar oluyorsa, o zaman Jn’i belirlerken bunları
‘gelişigüzel’ eklemler olarak hesaba katmak daha uygun olacaktır.
3. Jr ve Ja parametreleri (makaslama dayanımını temsil eden) ilgilenilen zonda en
zayıf belirgin eklem takımı veya kil dolgulu süreksizlik ile ilgili olmalıdır.
Bununla beraber, eğer en düşük Jr/Ja değerli eklem takımı veya süreksizlik
duraylılık açısından elverişli yönelimde ise, bu durumda ikincisi, daha az elverişli
yönelimli eklem takımı veya süreksizlik bazen çok daha önemli olabilir ve onun
daha yüksek olan Jr/Ja değeri Q belirlenirken kullanılmalıdır. Jr/Ja değeri aslında
muhtemelen yenilme başlamasına izin veren yüzeyle ilişkilendirilmelidir.
4. Bir kaya kütlesi kil içerdiğinde, gevşeyen yükler için uygun SRF faktörü
belirlenmelidir. Bu tip durumlarda sağlam kaya dayanımı çok az ilgilidir. Bununla
beraber, eklemlilik en az olduğunda ve kil tamamen bulunmadığında, sağlam kaya
dayanımı en zayıf bağ olabilir ve duraylılık bu durumda kaya gerilmesi/kaya
dayanımı oranına bağlı olacaktır. Kuvvetli anizotrop gerilme alanı duraylılık
açısından istenmez ve kabaca gerilme azaltma faktörünün belirlenmesine yönelik
çizelgedeki 2. nottaki gibi hesaplanır.
5. Sağlam kaya basınç ve çekme dayanımlarının (c ve t) var olan ve gelecekteki
arazi şartları göz önüne alınarak suya doygun şartlarda belirlenmesi gerekebilir.
Nemli veya suya doygun şartlara maruz kaldığında bozuşan bu tip kayalar için
dayanımın oldukça dikkatli değerlendirilmesi yapılmalıdır.
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VI. YENİLME ÖLÇÜTLERİ
6.1. Maksimum Çekme ve Basınç Gerilmesi Teorisi
Kaya malzemesi veya kömürün tek eksenli çekme dayanımları tek eksenli basınç
dayanımlarından çok düşüktür. Bundan dolayı çoğunlukla kabul edilir ki, kaya malzemesi veya
kömüre uygulanan çekme gerilmesi malzemenin çekme dayanımını aştığı anda malzeme kırılır.
Bu ölçüt, laboratuvar numunelerinin eksenel doğrultuda çatlamasını açıklayabilen bir kriterdir.
Galerilerde tavan taşının kırılmasının açıklanması da yine bu ölçüt vasıtasıyla yapılabilir. Yani
tavan taşında (galeri tavanının ortasında) oluşan çekme gerilmeleri taşın çekme dayanımını
aştığı anda tavan taşında kırılma ve çökme beklenir.
Basınç dayanımıyla ilgili teoride ise, numuneye uygulanan basınç gerilmesi, malzemenin
basınç dayanımını aştığı anda numune kırılır. Madencilikte bunun uygulaması ise, özellikle
topuklar için geçerli olur. Derinlik basıncından dolayı topuklarda oluşan basınç gerilmesi, topuk
malzemesinin basınç dayanımını aştığı anda topukta kırılma beklenir [1].
6.2. Mohr-Coulomb Yenilme Ölçütü
Malzemelerin basınç altında makaslama yenilmesi ancak en büyük makaslama gerilmesinin
kaya malzemesinin makaslama dayanımını aşması halinde olur.
Bir makaslama yenilmesi oluştuğu zaman Mohr-Coulomb yenilme ölçütüne göre makaslama
gerilmesi ile buna dik durumda olan normal gerilme arasında  = f(N) şeklinde bir ilişki vardır.
Bu fonksiyonel ilişki kaya malzemeleri veya kömür için bir seri üç eksenli basınç deneyi
yapılarak bulunur. Her deneyde yanal basınç 3 arttırılır. Numune yenildiğinde en büyük asal
gerilme 1 bulunur ve kırılma (yenilme) açısı β belirlenir. Her deney için β belirlenerekten N
ve  ile birlikte yenilme düzlemleri bulunur (Bknz. 2.4.3, sy.13).
Mohr dairelerine teğet olan lineer doğru veya N ve  noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen
eğriye Mohr zarfı denir (Şekil 6.1a). Mohr zarfının teğet olduğu noktadan daire merkezine
çizilen doğrunun yatayla yaptığı açı 2’ya eşittir. β ise bilindiği gibi makaslama gerilmesinin
merkezden geçen düşey eksenle yaptığı açıdır (Şekil 6.2a).
Coulomb teorisinin asal gerilmeler cinsinden ve normal gerilme (N) ve makaslama gerilmesi
() cinsinden en genel yazılımı aşağıda verilmiş olup grafiksel olarak Mohr zarfından elde
edilişleri Şekil 6.1b ve c’de verilmiştir:
1 = c + q3
(6.1)
c : Kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımıdır.
q : Kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımının (c) çekme dayanımına (t) oranıdır.
   0   N
0 : kohezyon
 : içsel sürtünme katsayısı olup  = tan’dir.

(6.2)

Burada,  ve N kaya malzemesinin yenilme düzlemi boyunca oluşan kesme gerilmesi ile buna
dik yönde oluşan normal gerilmedir (Şekil 6.2a).
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Mohr zarfının üzerindeki bir gerilme durumunda malzeme duraysız, altında ise duraylıdır [1].

(a)

1

(b)

(3, 1)
x

tanα.σ3
c

q = c /t
t
(c)

1 = c + tanα.σ3 = c + q3

α

α

3
τ

(N, τ)
x

tanϕ.σN
c=τo

ϕ
N

Şekil 6.1. (a) Deney sonuçlarına ait Mohr dairelerine teğet çizilerek Mohr zarfının elde edilişi
ve Mohr zarfının yenilmeye sebep olan (b) asal gerilmelere ve (c) yenilme düzlemindeki normal
ve kesme gerilmelerine dayalı fonksiyonel açıklaması (o: kohezyon, : içsel sürtünme açısı).
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Şekil 6.2. a) Silindirik numunelerde kesme düzlemi, b) Mohr dairesi ve c) Mohr zarfından
kayacın tek eksenli basınç ve çekme dayanımlarının belirlenmesi.
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6.3. Griffith Teorisi
Bu ölçüt, yenilme ölçütlerinden en eskisidir, pek çok yenilme ölçütü bundan üretilmiştir.
Çekme dayanımını esas alan bir ölçüttür. Bir malzeme çekme gerilmesine tabi tutulduğunda,
içindeki mikro çatlakların ucunda büyük gerilme yoğunlaşmaları oluşur. Eğer oluşan çekme
gerilmeleri yoğunlaşması malzemenin çekme dayanımına ulaşırsa, çatlak oluşumu başlar ve bu
çatlaklar yayılarak yenilgiye neden olurlar [1] [2].
Griffith yenilme ölçütüne göre malzemeler aşağıda verilen bağıntılara bağlı olarak kırılacaktır:
1 + 33 > 0 ise: (1 - 3)2 = 8t (1 + 3)

(6.3)

1 + 33 < 0 ise: 3 = - t

(6.4)

6.4. Genelleştirilmiş Hoek-Brown Görgül Yenilme Ölçütü
Hoek-Brown yenilme ölçütü başlangıçta sert kaya kütlelerinin dayanımını belirlemek için
geliştirilmiştir. Ölçütün 1980’de sunulmasından buyana, ölçüt mühendislik zeminleri olarak
sınıflandırılabilen çok zayıf kayaçları içeren çeşitli kaya kütlelerine de uygulanmıştır. Bu
uygulamalar, asıl ölçütte değişiklikleri gerektirmiştir. Burada, son yapılan değişikliklerle
uygulama alanı genişletilmiş olan genelleştirilmiş Hoek-Brown görgül yenilme ölçütüne yer
verilmiştir.
Eklemli kaya kütleleri için genelleştirilmiş Hoek-Brown yenilme ölçütü aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır:
1'



 '3



'
  ci  mb 3  s 


 ci



a

(6.5)

burada 1' ve  3' sırasıyla yenilme anındaki en büyük ve en küçük etkin asal gerilmeler, mb, s
ve a kaya kütlesinin bileşimine, yapısına ve yüzey özelliklerine bağlı sabitlerdir. ci sağlam
kaya tek eksenli basınç dayanımıdır.
mb, s ve a sabitleri için aşağıdaki ilişkiler tanımlanmıştır:
 GSI  100 
mb  mi exp

 28  14 D 

(6.6)

 GSI  100 
s  exp

 9  3D 
a



1 1 GSI / 15
 e
 e  20 / 3
2 6

(6.7)



(6.8)

Burada; mi kaya türüne bağlı olarak değişen bir sabit, GSI Jeolojik Dayanım İndeksi ve D kaya
kütlesindeki örselenme derecesine bağlı bir katsayıdır. Bu durumda, ci, mi, GSI ve D HoekBrown yenilme ölçütü temel parametreleri olmaktadır.

5

Bölüm 6

Genelleştirilmiş Hoek-Brown yenilme ölçütü Denklem 6.5’de a=0.5 ve s=1 alınarak aşağıda
verilen şekliyle kaya malzemesi için de kullanılabilmektedir:



 3'

     ci  mb
 1
  ci

'
1

0.5

'
3

(6.9)

Sağlam kaya mi sabiti, farklı yanal basınçlar için gerçekleştirilen üç eksenli basınç
deneylerinden elde edilen veri çiftleri kullanılarak belirlenebilmektedir. y = (1- 3)2 ve
x
= 3 olmak üzere tek eksenli basınç dayanımı (ci) ve buna bağlı olarak da mi sabiti aşağıda
verilen regresyon eşitliklerinden hesaplanmaktadır:,

 x i  yi

x
y


i
i
 yi  
n
 ci2 
2

n

xi 

2
  xi 
n


x
y 
  x i yi   i  i 
1 
n

mi 
2
 ci 
 x  
  x i2   i
n




 x
 i
 n



(6.10)

Yukarıdaki istatistiksel değerlendirmenin verileri temsil etme derecesi, aşağıda verilen
eşitlikten belirleme katsayısı (r2) hesaplanarak tayin edilir. 1’e yakın r2 değerleri, eşitliğin üç
eksenli deney verisini daha iyi temsil ettiğini gösterir.

 x i  y i 
 x i y i 
n


r2 
2
2



x i  
yi  


2
2
 x i 
  y i 

n 
n 



2

(6.11)

Örnek 6.1:
Soma Linyit Açık İşletmes kömür örtü kayacı marna ait üç eksenli sıkışma deney
sonuçlarından yararlanarak kaya malzemesinin tek eksenli sıkışma dayanımı (ci) ile mi
sabitini hesaplayınız.
Marnın üç eksenli basınç deney sonuçları:
Deney No
3 (MPa)
1 (MPa)

1
1.0
45.3

2
1.5
46.8

3
2.0
49.2

4
2.0
50.4

5
3.0
54.5
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Örnek 6.1 Çözüm:
Regresyon analizi için gerekli olan toplam değerlerinin hesaplanması:
y2
Deney no.
x
y
xy
x2
1
1.0
1962.49
1962.49
1.00
3851367.000
2
1.5
2052.09
3078.14
2.25
4211073.368
3
2.0
2227.84
4455.68
4.00
4963271.066
4
2.0
2342.56
4685.12
4.00
5487587.354
5
3.0
2652.25
7956.75
9.00
7034430,063
n=5
Ʃxi = 9.5 Ʃyi = 11237.23 Ʃxiyi = 22138.18 Ʃxi2 = 20.25 Ʃyi2 = 25547728.85

9.511237.23 

22138.18 
 9.5

11237.23  
5

 ci2 
 1567.38
2
5

9 .5 
 5

20.25 


5

σci = 39.6 MPa

9.511237.23 

22138.18 


1
5

  9.04
mi 
2
39.6 

9. 5 

20.25 


5


22138.18  9.511237.23

5


r2 
 0.963
2



11237.232 
9.5
20.25  5  25547728.85 

5



2

Kaya cinslerine göre önerilen mi değerleri Çizelge 6.1’de verilmiştir.
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Çizelge 6.1. Kayaç gruplarına göre mi sabiti için önerilen değerler [3]
Kayaç
Sınıf
Grup
Yapı
Türü
İri
Orta
İnce
Konglomera
(22)

Klastik

SEDİMANTER

Klastik
olmayan

Silttaşı
9

Kiltaşı
4

Şist
(18)
Tebeşir
7
Kömür
(8-21)

Organik
Breş
(20)

Sparitik
Kireçtaşı
(10)
Jips
16

Mikritik
Kireçtaşı
8
Anhidrit
13

Yapraklanmamış

Mermer
9

Hornfels
(19)

Kuvarsit
24

Hafif yapraklanmış

Migmatit
(30)

Amfibolit
31

Milonit
(6)

Yapraklanmış

Gnays
33

Şist
(10)

Fillit
(10)

Sleyt
9
Obsidiyen
(19)

Dolerit
(19)

Riyolit
(16)
Dasit
(17)
Andezit
19
Bazalt
(17)

Breş
(18)

Tüf
(15)

Karbonat
Kimyasal

METAMORFİK

Kumtaşı
19

Çok ince

Açık
MAGMATİK

Koyu

Piroklastik

Granit
33
Granodiyorit
(30)
Diyorit
(28)
Gabro
27
Norit
22
Aglomera
(20)

Hoek ve Brown, Jeolojik Dayanım İndeksinin belirlenmesine yönelik Bieniawski'nin RMR
sınıflandırmasını temel alan bir yöntem önermişlerdir [3]. Bu yönteme göre, Bieniawski
sınıflandırmasından kaya kütlesi tamamen kuru ve süreksizlik yönelimi çok iyi kabul edilerek
RMR’ değerleri belirlenmektedir. Bu yöntem, RMR değerleri 25'den büyük olan kaya kütleleri
için geçerli olup, çok zayıf kaya kütleleri için kullanılamamaktadır. Bu sınırlamayı ortadan
kaldırabilmek için Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) olarak adlandırılan yeni bir indeks
tanımlanmıştır. GSI, çok zayıf kaya kütleleri için 10 değerini alırken, çok sağlam kaya için 100
değerini almaktadır.
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RMR’ Bieniawski'nin 1989 yılındaki sınıflandırmasına göre belirlendiğinde, RMR89’>23 olmak
koşuluyla, RMR89’ değerinden GSI değeri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır [3]:
GSI  RMR 89 '5

(6.12)

RMR89’<23 koşulunda ise Q sisteminin kullanılması önerilmiştir. Q sisteminde su azaltma
faktörü (Jw) için kuru kaya kütlesi ve gerilim düzeltme faktörü (SRF) için ise orta derecede
gerilim şartları kabul edilerek, bu parametrelere 1 puan verilir. Diğer parametrelere göre elde
edilen değer Q’ olarak adlandırılır. Bu durumda Q’ aşağıda verilen ilişkiden hesaplanır:

Q' 

RQD J r
Jn Ja

(6.13)

Q’ değerinden GSI değeri ise aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
GSI = 9loge Q’ + 44

(6.14)

GSI, daha sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle tek başına bir sınıflama sistemi olarak ölçütte
yer almıştır. GSI sınıflama sistemi Şekil 6.3’de verilmiştir.
GSI değerinin belirlenmesine yönelik bir diğer yöntem de Sönmez vd. tarafından önerilmiştir.
Bu yönteme göre, kaya kütlesi için tanımlanan Yapısal Özellik Puanı (SR) ve Süreksizlik Yüzey
Koşulu Puanı (SCR) parametrelerine göre GSI değeri bulunabilmektedir. Şekil 6.4’de, söz
konusu modifiye edilmiş GSI sistemi son şekliyle görülmektedir [5].
D patlatma hasarı ve gerilme rahatlaması etkisi altında kalan kaya kütlesindeki örselenme
derecesine bağlı olan bir katsayıdır. Örselenmemiş arazideki kaya kütleleri için 0 ile gayet
örselenmiş kaya kütleleri için 1’e kadar değişen değerler alır. D örselenme derecesi kılavuzu
Çizelge 6.2’de verilmiştir.
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9

Şekil 6.3. Sağlam veya masif kaya kütlesi ile foliasyonlu-laminalı-makaslanmış kayaçları da
içerecek şekilde düzenlenmiş GSI sınıflama sistemi [4]
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B/Ö

Parçalanmış

SR= -17.5 In(Jv) + 79.8
r ≈ 1.0

Bozunma
Puan (Rw)

Yok
6

Dolgu Puan(Rf)

Yok
6

Pürüzlü

Az
Pürüzlü
3

5
Az
bozunmuş
5
Sert
< 5 mm
4

Düz

Kaygan

1

Orta derecede
bozunmuş
3
Sert
> 5 mm
2

İleri derecede
bozunmuş
1
Yumuşak
< 5 mm
2

0
Çok ileri
derecede
bozunmuş
0
Yumuşak
> 5mm
0

ÇOK ZAYIF
Kaygan, yumuşak kil dolgulu,
çok ayrışmış yüzeyler

ÇB

Çok
Pürüzlü
6

ZAYIF
Kaygan, sert veya köşeli
parçalar, içeren dolguya sahip,
çok ayrışmış yüzeyler

Bloklu

Pürüzlülük
Puan (Rr)

100

1000

ORTA
Düz, orta derecede ayrışmış
yüzeyler

10

Hacimsel eklem sayısı, Jv (eklem/m2)

İYİ,
Düz, çok az ayrışmış, demir
oksit sıvamalı yüzeyler

1

ÇOK İYİ
Çok pürüzlü, taze ayrışmamış
yüzeyler

SCR=Rr+Rw+Rf

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

95

100

SÜREKSİZLİK YÜZEY KOŞULU PUANI, SCR
18

90

UYGULANMAZ

80

85

90

SAĞLAM VEYA MASİFKayaç malzemesi veya geniş
aralıklı birkaç süreksizlik
içeren masif kaya kütlesi

70
65
60

70

50

40

30

35

40

45

50

55

60

30

10

20

5

PARÇALANMIŞ- Köşeli ve
yuvarlak kayaç parçalarının
birlikteliğinden oluşan, zayıf
kenetlenmiş, aşırı derecede
kırıklı kaya kütlesi

15

20

BLOKLU/ÖRSELENMİŞBirbirini kesen çok sayıda
süreksizliğin oluşturduğu
köşeli bloklar içeren,
kıvrılmanmış ve/veya
faylanmaya maruz kalmış
kaya kütlesi

80

25

ÇOK BLOKLU- Dört veya
daha fazla sayıda süreksizlik
setinin kesişmesiyle oluşmuş
çok yüzeyli-köşeli bloklar
içeren, kısmen örselenmiş
kaya kütlesi

75

BLOKLU- 3 ortogonal
süreksizlik setinin oluşturduğu
kübik bloklu, çok iyi
kenetlenmiş, örselenmemiş
kaya kütlesi

10
0

0.1

Sağlam veya
masif

Yapısal özellik puanı, SR

Yapısal özellik puanı, SR

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Şekil 6.4. Modifiye edilmiş GSI sistemi [5]

0
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Çizelge 6.2. Örselenme faktörü D’nin tahmini için kılavuz [6]
Kaya kütlesinin görünümü

Kaya kütlesinin tanımı

Tünel açma makinesiyle mükemmel nitelikte
kontrollü yapılan patlatma veya kazı bir tüneli
çevreleyen sınırlı kaya kütlesinde en az
örselenmeye neden olur.

Önerilen D değeri

D=0

Zayıf nitelikteki kaya kütlelerinde mekanik
veya elle kazı (patlatma yapılmadan) çevre
kaya kütlesinde en az örselenmeye neden olur.

D=0

Sıkışma
problemlerinin
önemli
taban
kabarmasına sebep olduğu durumlarda,
fotoğrafta görüldüğü gibi kalıcı bir taban
kemeri kurulmadıkça örselenme şiddetli
olabilir.

D = 0.5
Taban kemeri yok

Sert kaya tünelinde çok zayıf nitelikte patlatma
çevre kaya kütlesinde 2 veya 3 m genişliğinde
şiddetli yerel hasara sebep olmaktadır.

İnşaat mühendisliği yamaçlarında küçük
ölçekte patlatmalar, özellikle sol taraftaki
fotoğrafta gösterildiği gibi kontrollü patlatma
yapılıyorsa, kaya kütlesinde az zarara neden
olmaktadır.
Bununla
birlikte, gerilme
rahatlaması bir miktar örselenmeye neden
olmaktadır.
Çok büyük açık işletme maden şevleri ağır
üretim patlatmalarından dolayı ve de örtü
tabakasının kaldırılmasından kaynaklanan
gerilme rahatlaması nedeniyle önemli
örselenmeye uğramaktadır.
Bazı yumuşak kayalarda kazı sökerek ve
küremeyle yürütülebilmektedir ve şevlerde
hasar derecesi daha azdır.

D = 0.8

D = 0.7
İyi patlatma
D = 1.0
Zayıf patlatma

D = 1.0
Üretim amaçlı
patlatma
D = 0.7
Mekanik kazı
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6.5. Barton ve Bandris’in kaya eklem dayanımı ve deformasyonu için yenilmesi ölçütü
(1990)
tan

log

(6.15)

Φb : Temel sürtünme açısı
JRC : Eklem pürüzlülük katsayısı
JCS : Eklem yüzeyi basınç dayanımı
Temel sürtünme açısı (Φb) : Ezilmiş (topraklaşmış) ya da kesilmiş kaya yüzeylerinin
makaslama deneyi ile elde edilir. Yaklaşık olarak kalıcı sürtünme açısına eşittir.

Şekil 6.5. Süreksizliklerin makaslama dayanımı
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Şekil 6.6. Pürüzlülük yapısına karşılık gelen JRC değerleri
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Şekil 6.7. Yüzey pürüzlülük genliğinden JRC’yi belirleme yöntemi
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6.6. Kaya Kütlesinin Deformasyon Modülü
Kaya kütlesinin deformasyon modülünün belirlenmesine yönelik literatürde yer alan görgül
bağıntılardan bazıları Çizelge 6.3’de bir arada verilmiştir.
Çizelge 6.3. Kaya kütlesinin deformasyon modülünün belirlenmesine yönelik bağıntılar
Öneren
Araştırmacı
Bieniawski
(1978)
Serafim ve Pereira
(1983)
Verman vd.
(1997)*
Barton
(2002)
Hoek vd.
(2002)

Dayandığı
parametreler

Koşullar

Denklem, Em(GPa)

RMR

RMR > 50

Em  2RMR  100

RMR

RMR ≤ 50

Em  10

H, RMR ve 

RMR = 31-68
için =0.3-0.16

Q

-

D, GSI ve ci

ci ≤ 100 MPa

D ve GSI

ci > 100 MPa

(RMR -10)/40



E m  0.3 H 10
1/ 3

E m  10Qc

(RMR - 20)/38

, Qc  Q

 ci
100

 D   ci 10 (GSI-10)/40

 2  100
 D  (GSI-10)/40
E m  1  10
 2
E m  1 

* Bu yaklaşım, kayacı kuşatan basınçlar ile birlikte elastisite modülü değerinin de arttığı temeline
dayanmaktadır. Önerilen bağıntılarda, bu basınca bağımlı oluş  değeriyle yansıtılmıştır. Ayrıca bu bağıntı,
daha çok zayıf kaya malzemeleri için söz konusu olup sağlam, gevrek kayaçlarda çoğunlukla geçerli
olmamaktadır. RMR73=31-68 için =0.3-0.16 arasında değerler almaktadır. Ayrıca, kuyu derinliği H>50
m. için bu bağıntının kullanılması öngörülmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Önce G., 1999; “Madencilikte Kaya Mekaniği”, Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.
Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
[2] Karpuz C. ve Hindistan M.A., 2006; “Kaya Mekaniği İlkeleri, Uygulamaları”, TMMOB,
Ankara.
[3] Hoek, E., 1995; “Strength of Rock and Rock Masses”, ISRM News Journal, 2(2), 4-16.
[4] Hoek, E., 1999; “Putting Numbers to Geology-an Engineer’s Viewpoint”, Quarterly Journal
of Engineering Geology, 32, 1-19.
[5] Sönmez, H., Gökceoglu, C. ve Ulusay, R., 2004; “Indirect Determination of the Modulus of
Deformation of Rock Masses Based on the GSI System” International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences, 41 (5), 849-857.
[6] Hoek, E., Carranza-Torres, C. and Corkum, B., 2002; “Hoek-Brown Failure Criterion –
2002 Edition”, RocLab software program, Hoek-Brown Criterion 2002.pdf.,
http://www.rocscience.com
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VII. ARAZİ GERİLMELERİ
7.1. Gerilme Tansörü ve Bileşenleri
Bir kaya gerilme tayin aşaması öncelikle gerilme kavramının anlaşılmasını gerektirmektedir.
Gerilme basınç veya kuvvet gibi aynı türde nicelik değildir, çünkü gerilme ne bir skaler ne de
bir vektörel niceliktir; bir tansördür. Bir kaya kütlesi içindeki bir noktadaki gerilmenin sonsuz
küçük bir küpün yüzeylerine dik etkiyen üç normal gerilme bileşeni ve yüzeyler boyunca etki
eden altı kesme gerilmesi bileşeni (Şekil 7.1) olmak üzere toplam dokuz gerilme bileşeni
bulunur.
Gerilme bileşenleri x, y, z eksen takımına göre tanımlanır. Referans eksen takımında eksenlerin
birbirine göre olan durumu sağ el kuralına göre belirlenir. Sağ el başparmağı x ekseni yönünü
gösterirken işaret parmağı y ekseni yönünü gösterecektir. Bu eksenlere dik yöndeki orta parmak
yönü ise z ekseni yönünde olacaktır. Referans eksen takımına göre gerilme bileşenleri
tanımlanırken ilk indisle gerilme bileşenin etki ettiği yüzeyin normal yönü ve ikinci indisle
paralel olduğu eksen yönü gösterilir. Şekil 7.2’de her bir gerilme bileşeni gerilme matrisi içinde
listelenmiştir.
Bir kaya kütlesi içindeki bir noktadaki gerilmeler Kartezyen eksen takımına göre gösterilir.
Buna göre, eksen takımında x ekseni kuzeyi, y ekseni doğuyu ve z ekseni düşey olarak aşağı
yönü gösterecektir.
zz

Normal gerilme
Kesme gerilmesi

zx
yz

xx

yy

zy
xx

xy
xz
yx

yy

z (orta parmak)
y (işaret parmağı)
Sağ el kuralına
göre eksenler
x (başparmak)

zz

Şekil 7.1. Gerilme tansörü bileşenleri
Bir satırdaki bileşenler bir düzlem üzerine etki
eden bileşenlerdir; buna göre en üstteki satır
σxx’in etki ettiği düzlem içindir.
Bir sütundaki bileşenler aynı yönde etki
eden bileşenlerdir; buna göre birinci
sütun x yönündeki bileşenler içindir.

Şekil 7.2. Gerilme matrisi
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Şekil 7.1’de görülen birim küp dengededir ve eksenlere göre momentler alındığında, Şekil
7.3’de gösterildiği gibi birbirini tamamlayan kesme gerilmeleri eşit olmaktadır. Bu, dokuz
bileşenli gerilme tansörünün altı bağımsız bileşeni olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle,
kaya gerilmesi belirtilirken, altı bağımsız kısma ait bilginin verilmesi gerekmektedir. Az bilgi
içeren ve daha fazla nitelendirme yapılmaksızın tanımlanan, örneğin “Gerilme 30 MPa’dır”
gibi, bir gerilmeyle ilgili ifadenin anlamı olamaz. Gerilme durumu (a) bir x, y ve z eksen
takımıyla tanımlanan belirli üç dikey düzlem üzerine etki eden üç normal gerilme ve üç kesme
gerilmesiyle veya (b) üç asal gerilme büyüklük ve yönüyle belirtilir.
Gerilme matrisinde:

xy = yx
yz = zy
zx = xz

Şekil 7.3. Birbirini tamamlayan kesme gerilmesi çiftleri eşit olduğundan gerilme tansörünün
altı bağımsız bileşeni bulunur.
Şekil 7.1’de görülen birim küp döndürüldüğünde yüzeyler üzerindeki gerilme bileşenlerinin
değerleri değişir. Tüm kesme gerilmesi bileşeni değerlerinin sıfır olduğu daima bir ve sadece
bir küp yönelimi vardır. Bu olduğunda, küp yüzeyleri asal gerilme düzlemlerini temsil eder. Bu
düzlemler üzerindeki normal gerilmeler asal gerilmelerdir (Şekil 7.4).
2
1

3
Şekil 7.4. Asal gerilmeler, üzerinde hiçbir kayma gerilmesi bulunmayan düzlemlere dik
etkiyen normal gerilmelerdir.
Gerilme bir tansörel büyüklüktür çünkü referans eksenleri değiştiğinde gerilme bileşenlerindeki
değişimleri yöneten kurallar tansör içindir. Bir tansör niceliği sadece büyüklükle (bir skaler
için) veya büyüklük ve yönüyle (bir vektör için) değil aynı zamanda gerilme bileşenlerinin etki
ettiği yüzeylerin yönelimleriyle de tanımlanır.
Gerilme bileşenlerinin birimi paskal Pa olarak bilinen N/m2’dir. Ayrıca, 1 Mpa 10.2 kg/cm2’ye
eşittir.
Kaya mühendisliği ile ilişkili olarak gerilme tansörüyle ilgili bir çözüm getiren nokta ise, tüm
tahkimatsız kazı yüzeylerinin asal gerilme düzlemleri olmasıdır, çünkü onlara etki eden hiçbir
kesme gerilmesi bulunmamaktadır. Böylece, kazı etkilerinden biri bölgesel olarak asal
gerilmelerin yönelimlerini tanımlamaktadır, örneğin tahkimatsız kazı yüzeylerine paralel ve dik
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olacaklardır. Ayrıca, tahkimatsız kazı yüzeylerine normal yönünde etkiyen asal gerilme
bileşeninin büyüklüğü de sıfır veya çok daha kesin olarak atmosferik basınç değerinde
olmaktadır. Bir kazı yüzeyindeki asal gerilmeler gerilme matrisinde listelendiğinde (z ekseni
kazı yüzeyine dik), ifadelerin çoğu sıfır değerine sahip olur (Şekil 7.5). Bu durum, yeraltı
deformasyonlarının ve kazı-zorlamalı çatlak oluşumunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Şekil 7.5. Tahkimatsız bir kazı yüzeyindeki asal gerilmeler
7.2. Arazi Gerilmelerinin Sınıflandırılması
Madencilik öncesinde derindeki bir kaya elamanına üzerinde bulunan tabakaların ağırlığından
kaynaklanan yerçekimsel gerilmeler, bölgesel faylanma gibi yerkabuğunun deformasyonu
nedeniyle tektonik gerilmeler ve kabarma veya ısınmanın neden olduğu gerilmeler veya termal
gerilmeler gibi kalıcı gerilmeler etki edebilir. Bu gerilmelerin tümü doğal (yerinde) gerilmeler
olarak adlandırılır. Bu derinlikte bir açıklık kazıldığında, gerilme alanı bu civarda örselenir ve
açıklığı çevreleyen kayada yeni bir gerilme takımına neden olur. Bu gerilmelere ise zorlamalı
gerilmeler adı verilir. Bu madencilik çalışması öncesi yerinde gerilmelerin ve maden kazıları
sonrası oluşan zorlamalı gerilmelerin tümü arazi gerilmeleri olarak adlandırılır. Arazi
gerilmelerinin büyüklükleri ve yönleri ile ilgili bilgi yeraltı kazı tasarımlarının en önemli
kısmıdır. Maden açıklığının kazısıyla birlikte birçok durumda, kayanın dayanımı aşılır ve neden
olduğu duraysızlığın kazıların davranışı üzerinde ciddi sonuçları olabilir.

ARAZİ GERİLMELERİ
(FIELD STRESSES)

DOĞAL (IN SITU)
GERİLMELER

ZORLAMALI (INDUCED)
GERİLMELER

YERÇEKİMSEL
GERİLMELER
TEKTONİK
GERİLMELER
KALICI
GERİLMELER

Şekil 7.6. Arazi gerilmelerinin sınıflandırılması
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Şekil 7.7. Tektonik faylara göre gerilme eksenleri
7.3. Arazi Gerilmeleri Ölçüm Yöntemleri
Madencilik öncesi gerilme durumunun güvenilir şekilde belirlenmesi ihtiyacı gerilme ölçme
aletleri ve işlemlerindeki gelişmede önemli çaba harcanmasına neden olmuştur. En yaygın
kullanılan ölçüm yöntemleri Şekil 7.8’de sınıflandırılmıştır.

ARAZİ GERİLMELERİ
ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

BASINÇ ÖLÇÜMÜ
YÖNTEMLERİ

* Hidrolik
Çatlatma
Yöntemi
* Yassı Kriko
Yöntemi

GERİLİM RAHATLATMA
YÖNTEMLERİ

AKUSTİK EMİSYON
YÖNTEMİ

GERİYE DÖNÜK
ANALİZ

* USBM
Deformasyon Ölçer
* Üç Eksenli
Birim Deformasyon
Hücresi
* Stoper

Şekil 7.8. Arazi gerilmeleri ölçüm yöntemleri
7.3.1. Hidrolik çatlatma yöntemi
Arazi gerilme ölçüm yöntemleri arasında hidrolik çatlatma dışındakiler ölçüm alanının yakınına
kadar ulaşımı yani maden açıklığının açılmış olmasını gerektirirken, hidrolik çatlatma
yüzeyden delinen derin sondajlarda yürütülebilen ve gerilme ölçümleriyle gerilme durumunun
uzaktan belirlenmesine izin veren tek yöntemdir.
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Planlanan derinlikte çift taraflı tıkacın yerleştirilmesiyle deney aralığı giriş ve çıkışı kapatılır
(Şekil 7.9). Ölçüm aralığına, kayada bir kırılma başlatılıncaya veya önceden var olan çatlak
mekanik olarak açılıncaya kadar, sondaj deliği duvarındaki basıncı yavaş yavaş arttıran sabit
akış hızında hidrolik sıvı (genellikle su) pompalanır. Basınç azalmasına izin verecek süre için
pompalama durdurulur. Kapalı durumda birkaç dakika basınç boşalır ve çevre şartlarına dönüşe
izin verilir. Aynı akış hızı korunarak basınç döngüsü birkaç kez tekrarlanır. Elde edilen basınçzaman kaydından çatlatma basıncı (Pb), çatlak yeniden açılım basıncı (Pr) ve kapanım basıncı
(Ps) belirlenir. Bu basınç değerlerinden yararlanılarak yerinde gerilmeler hesaplanır.

Çift taraflı tıkaç

Zamana karşı deney
aralığı basıncı ve akış hızı
değişimini
gösteren
gerçek bir kayıt
Şekil 7.9. Hidrolik çatlatma deney teçhizatı ve örnek deney basınç kaydı
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7.3.2. Yassı kriko yöntemi
Yassı kriko yönteminde yüzey alanı en az 0.1 m2 olacak şekilde, bir giriş deliği bırakılarak
kenarları boyunca kaynak yapılmış, bir çift paralel plakadan meydana gelen yassı bir yastık
kullanılır. Önce yöntemin uygulanacağı yüzeyde ölçüm delikleri açılarak birim deformasyon
ölçerler yerleştirilir (Şekil 7.10). İlk ölçümler alınarak ölçüm noktaları arası mesafe d0
belirlenir. Ölçüm noktaları arasına bir seri üst üste çakışan karot deliğinden yararlanılarak oyuk
açılır. Açılan oyukta bir miktar kapanım meydana gelecektir. Yassı kriko yarık içerisine etrafı
harçla doldurularak yerleştirilir. Ölçüm noktaları arasındaki d0 mesafesini yeniden sağlamak
için yassı yastığa bağlı krikoya basınç verilir. Bunu sağlayan basınç yastık yüzeyine dik gerilme
bileşenini vermektedir. Yöntem gerilme tansörünün belirlenebilmesi için altı farklı yönelimde
deneyin tekrarlanmasını gerektirmektedir. Ölçümler için örselenmemiş bir açıklık yüzeyinin
seçimini gerektirdiğinden, geleneksel delme patlatmayla yapılan bir kazı açıklığında ölçüm
alınamamaktadır. Ayrıca, açıklık geometrisinin de basit şekilli olması gerekmektedir.

Şekil 7.10. Yassı krikonun yerleştirilmesi
7.3.3. Gerilim rahatlatma yöntemi
Gerilim rahatlatma yöntemleri sondaj deliği çevresinde gerilim rahatlatmaya dayanan yerinde
gerilme ölçüm yöntemleridir. Ölçüm hücresi sondaj deliği duvarına yapışan birim deformasyon
ölçerlerle birlikte bir kılavuz deliğine yerleştirilir. Hücre daha sonra daha geniş bir karot matkap
ucu kullanılarak kaya üzerine etki eden gerilme rahatlatılarak boşa alınır. Birim deformasyonlar
gerilim rahatlatma öncesinde, sırasında ve sonrasında ölçülür. Ölçüm hücresi çeşitleri Şekil
7.11’de görülmektedir.
Gerilim rahatlatmayla dış kuvvetlerin kalkması sonucu;
 Sondaj deliği çapındaki değişim USBM deformasyon ölçer ile,
 Sondaj deliği duvarındaki birim deformasyon değişimi üç eksenli birim deformasyon
hücresi ile,
 Sondaj deliği uç noktasındaki birim deformasyon değişimleri Stoper ile ölçülür.
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USBM deformasyon ölçer

Üç eksenli birim deformasyon hücresi

Stoper

Şekil 7.11. Gerilim rahatlatma ölçüm hücreleri
1. Kaya içindeki gerilmenin ölçüleceği noktaya kadar
kaya kütlesi içinde sondaj deliği açılır.

2. Sondaj deliğinin bitim noktasından, ana sondaj deliği
ile eş merkezli ve 45 cm uzunluğunda bir kılavuz
delik delinir.

3. Kılavuz deliğine üç eksenli hücre yerleştirilir.
Basınçlı hava verilerek üç birim deformasyon rozeti
kılavuz deliğinin yan duvarlarına doğru itilir ve tam
yerine yapıştırılır. Birim deformasyon okumaları
alınır.
4. Ana sondaj deliğini delmek için kullanılan karot alma
matkap ucu kullanılarak üç eksenli hücre üzerindeki
gerilmelerden boşa alınır.

5. Sondaj deliğinin bitimi olan silindirik karot kırılıp
alınır, gerilme rahatlaması birim deformasyon
okumaları alınır.

Şekil 7.12. Üç eksenli birim deformasyon hücresi deney aşamaları
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7.3.4. Akustik emisyon yöntemi
Akustik emisyon tekniğinin arazide sondajlarla ve laboratuvarda karot numuneleri üzerinde
olmak üzere iki farklı uygulaması söz konusudur. Laboratuvarda akustik emisyon, blok
örneklerden alınmış yönlü karot numuneleri üzerinde tek eksenli basınç uygulanması ve basınç
uygulanırken numunelerdeki ses titreşimlerinin ölçümüne dayanmaktadır.
7.3.5. Geriye dönük analiz
Arazi gerilme bileşenlerinin geriye dönük analizi, yeraltı kazıları sırasında maden
açıklıklarındaki kesit daralması veya kapanımın ölçümüne dayanmaktadır. Şekil 7.13’de bir
galeri kesitindeki yatay ve düşey konverjansı hesaplama yöntemi verilmiştir. Konverjans
ölçümleri, konverjansın birkaç cm ya da daha fazla olması beklenilen kaya kütlelerinde
genellikle ekstansometreler kullanılarak yapılır. Hassas ölçüm gerektiren sağlam kaya
kütlelerindeki küçük yerdeğiştirmeler (±0.1mm) Kern distometresi (Şekil 7.14) ile ölçülür.
Açıklık etrafında en az 3 farklı doğrultudan konverjans ölçümü alındığında gerilme durumunun
çözümü mümkün olabilmektedir. Uygulamada ölçümün en iyi sonucu verebilmesi için
cihazların aynaya olabildiğince yakın yerleştirilmesi önemlidir.

h' h

Yatay konverjans:
b  b'
K h (%) 
b
Düşey konverjans:
h  h'
K v (%) 
h

b'
b
Şekil 7.13. Bir galeri kesitindeki yatay ve düşey konverjans

Şekil 7.14. Kern distometresi
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VIII. DOĞAL GERİLMELER
8.1. Doğal Gerilmeleri Belirleme Yöntemleri
Bir yeraltı madencilik açıklığı çevresindeki gerilme dağılımının belirlenebilmesi için
öncelikle doğal gerilme büyüklüklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Madencilik öncesi kaya
kütlesinin statik olarak dengede oluşundan yararlanılarak düşey gerilme bağıntısı elde
edilebilmektedir. Kaya kütlesi içinde belirli bir derinlikteki (h) bir noktaya etki eden düşey
gerilmeyi belirlemek için kaya kütlesi içerisinde yüzeyden o noktaya kadar olan ve A kesit
alanlı bir kolon ele alalım. Düşey gerilmeye bu kolonun ağırlığı neden olacaktır. Şekil 8.1’de
bu kolona göre statik dengeden düşey gerilme (σv) bağıntısının nasıl bulunduğu verilmiştir.

N

x
y

z
h

W

h : Derinlik
 : Kaya birim hacim ağırlığı
A : Kaya kolonunun kesiti
W : Kaya kolonunun ağırlığı
N : Normal kuvvet
Statik dengeden: N – W = 0
N- Ah = 0
N = Ah

Düşey gerilme :
N Ah
v  
A
A
 v  h … (8.1)

Şekil 8.1. Kaya kütlesinin statik olarak dengede oluşundan yararlanılarak düşey gerilme
bağıntısının elde edilmesi
Elde edilen bağıntıya göre düşey kaya kolonunun ağırlığı derinlik ve kaya kütlesinin birim
hacim ağırlığının (yaklaşık 2,7 ton/m3 veya 0,027 MN/m3 alınabilir) ürünüdür. Bu durumda,
yüzeyden 1000 m derinlikte bir kaya elemanı dikkate alındığında düşey gerilme yaklaşık 2700
ton/m2 veya 27 MPa olmaktadır.
Şekil 8.2a’daki dünya çevresinde çeşitli madencilik ve inşaat mühendisliği alanlarındaki
yerinde düşey gerilme ölçümleri bu ilişkinin geçerliliğini doğrulamaktadır.
Yüzeyden aşağıya h derinliğindeki bir kaya elemanına etkiyen yatay gerilmeleri belirlemek
düşey gerilmeleri belirlemekten çok daha zordur. Ortalama yatay gerilmenin düşey gerilmeye
olan oranı k ile gösterildiğinde ortalama yatay gerilme (σh) aşağıdaki gibi olur:
σh = kσv = kh

(8.2)

Terzaghi ve Richart (1952) tarafından k basınç faktörü için aşağıdaki bağıntı önerilmiştir:
k


(1  )

(8.3)
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burada  Poisson oranıdır. Bu bağıntıdan kaya mekaniğinde yakın zamana kadar yaygın bir
şekilde yararlanılmıştır. Bu ilişkiye göre, basınç faktörü derinlikle değişmemekte ve kaya
kütlesi için sabit bir değer taşımaktadır.
Şekil 8.2b’de çeşitli ülkelerde yapılmış yerinde gerilme ölçüm sonuçlarına göre k oranının
derinlikle değişimi gösterilmiştir. Gerçekte k oranının sığ derinlikte yüksek olma eğiliminde
olduğu ve derinlikle azaldığı görülmektedir. Bundan dolayı, Terzaghi ve Richart’ın teklif
ettiği bağıntı günümüzde nadiren kullanılmaktadır.

a)

b)

Şekil 8.2 Yerinde ölçüm sonuçlarına göre (a) düşey gerilmenin ve (b) basınç faktörünün
derinlikle olan değişimi (Brown ve Hoek, 1978)
Şekil 8.2b’deki yerinde ölçüm sonuçlarına göre k değerinin belirli bir derinlik için geniş bir
aralıkta değiştiği görülmektedir. Basınç faktörünün alt ve üst sınır değerlerinin derinlikle olan
değişim fonksiyonları şekilde verilmiştir.
Sheorey (1994) tarafından dünyanın bir elasto-statik termal gerilme modeli geliştirilmiştir. Bu
model, yerkabuğu ve örtüsünün elastisite sabitleri, yoğunluk ve ısıl genleşme katsayılarının
değişimi ve yerkabuğunun eğrilişini dikkate almaktadır. Sheorey bu modele göre, yatay
gerilmenin düşey gerilmeye oranı olan k’yı bulmak için aşağıdaki basitleştirilmiş bağıntıyı
önermiştir:

1

k  0,25  7 E h  0,001  
h


(8.4)

burada, h (m) yüzeyden aşağıya derinlik ve Eh (GPa) yerkabuğunun ilgilenilen derinliğe
kadarki yatay yöndeki ortalama deformasyon modülüdür.
Şekil 8.3’de, Sheorey bağıntısına göre farklı deformasyon modülleri için k basınç faktörünün
derinlikle olan değişimi görülmektedir. Belirli bir derinlik dikkate alındığında, elastisite
modülü azaldıkça basınç faktörü k’da azalmaktadır. Bir başka ifadeyle, zayıf kayalarda
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sağlam kayalara nazaran yatay gerilmenin düşey gerilmeye oranı aynı derinlik için daha
küçük değerler göstermektedir.

Yüzeyden Aşağıya Derinlik, z (m)

k = yatay gerilme/düşey gerilme

Şekil 8.3. Sheorey bağıntısına göre farklı deformasyon modülleri için yatay gerilmenin düşey
gerilmeye oranı (Sheorey, 1994).

Sheorey yaptığı çalışmayla; ölçülmüş düşey gerilmelerin hesaplanmış örtü tabakası
basıncından daha yüksek oluşunu, bazı bölgelerdeki çok yüksek yatay gerilmelerin
bulunmasını veya iki yatay gerilmenin neden nadiren eşit olduğunu açıklamamaktadır. Bu
farklılıklar, Sheorey’in ki gibi çok büyük ölçekteki bir modelde bölgesel topoğrafik ve jeolojik
özelliklerin dikkate alınamaması nedeniyle olabilir.
Belirli bir derinlik için yerinde gerilme bileşenlerinden düşey gerilme kolaylıkla
belirlenebilmektedir ancak, yatay gerilme değeri veya basınç faktörü için, çeşitli bağıntılar
önerilmiş olmasına karşın, yerinde ölçüm sonuçlarına göre (Şekil 8.2b) sabit bir değerden söz
edilemeyeceği görülmektedir. Ayrıca, yerinde ölçüm tekniklerindeki kabuller doğal gerilme
ölçüm sonuçlarındaki hata payının da dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu koşullar
altında, ön madencilik tasarımlarında, belirli bir derinlik için sabit bir basınç faktörü değer
arayışı yerine, değer aralığı dikkate alınarak basınç faktörü için birden fazla değerin
kullanılması daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Örneğin, Şekil 8.2b’ye göre yeryüzünden
500 m derinlik için basınç faktörü 0.5, 1, 2 ve 3 olarak alınabilir veya alt ve üst değer
fonksiyonlarından basınç faktörü sınır değerleri hesaplanabilir. En ideali, ilgilenilen derinlik
için yerinde gerilme ölçümlerinin gerçekleştirilmesi olacaktır.
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8.2. Etkin Gerilme

Kaya gözeneklerine sızan akışkanlar gözeneklerde ‘geri basınç’ uygular. Bu iç basınç
gözenekleri kapamaya çalışan kayacı çevreleyen basınca karşı gözenekleri açılmaya zorlar.
Bu ise, yeraltı su seviyesi altında bulunan derinliklerdeki yerinde gerilme büyüklüklerini
azaltır. Terzaghi’nin etkin gerilme kanunu göre yerinde gerilme değerlerinden yeraltı suyu
geri basınç etkisi çıkarılarak etkin gerilmeler bulunabilmektedir. Buna göre, etkin yerinde
gerilme bileşenleri aşağıdaki gibi olmaktadır:
σv΄ = σv - hw.w
σh΄ = σh - hw.w

(8.5)
(8.6)

Burada, hw yeraltı su seviyesi ile bu seviyenin altında olan yerinde gerilmenin hesaplandığı
seviye arasındaki mesafe yani su kolonu yüksekliği ve w suyun birim hacim ağırlığıdır.

Şekil 8.4. Etkin gerilme
Örnek 8.1:

Yandaki şekilde verilen yeraltı su seviyesini
dikkate alarak 50m derinlikteki düşey
gerilme değerini ve etkin düşey gerilme
değerini hesaplayınız.
Birim hacim ağırlıkları:
Kuru kireçtaşı için: k = 2.64 t/m3
Suya doygun kireçtaşı için: d = 2.66 t/m3
Çözüm:
Düşey gerilme: v = (20m x 2.64 t/m3) + (30m x 2.66 t/m3)
v = 132.6 t/m2 = 13.26 kg/cm2
Etkin düşey gerilme: v’ = v - hw.w
v’ = 132.6 t/m2 – (30m x 1 t/m3)
v’ = 102.6 t/m2 = 10.26 kg/cm2

kuru kireçtaşı

20m

suya doygun kireçtaşı 30m
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8.3. Yerinde Gerilme Durumuna Etki Eden Faktörler

Yeryüzü zemininin altındaki bir kaya elemanını kuşatan gerilme durumu, hem kaya
kütlesindeki mevcut yükleme koşullarına hem de gerilmenin jeolojik geçmişiyle tanımlanan
rotasına göre belirlenir. Bu durumda gerilme rotası, ortamdaki sadece yüzey ve bünye
kuvvetlerindeki değişimleri içeriyor olmasından çok daha karmaşık bir kavram olmaktadır.
Bir kaya kütlesi gerilme durumundaki değişiklikler sıcaklık değişiklikleri, termal gerilme ve
mineral bileşenlerinin çökelme ve yeniden kristalleşmesi gibi kimyasal ve fizikokimyasal
süreçlerle ilişkilendirilebilir. Ortam boyunca çatlak meydana gelişi, çatlak yüzeylerindeki
kayma ve viskoplastik akış gibi mekanik süreçlerin hem karmaşık hem de heterojen gerilme
durumlarına neden olması beklenebilir. Burada, madencilik öncesi gerilmeler üzerindeki
genel ve anlaşılması kolay yerinde gerilme durumuna etki eden faktörler sıralanmıştır:
1. Yüzey topoğrafyası
2. Erozyon ve izostasi
3. Kalıcı gerilmeler
4. Kapanımlar
5. Tektonik gerilmeler
6. Çatlak takımları ve süreksizlikler
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IX. ZORLAMALI GERİLMELER
9.1. Daire Kesitli Kuyu Açıklıkları Çevresindeki Gerilme Dağılımı
9.1.1. Elastik ortam
Elastik ortam, kaya malzemesinin basınç yenilme noktasını aşmayan elastik gerilme halindeki
bir kaya kütlesinden ibarettir. Kazı tekniğine bağlı olarak örselenmemiş maden açıklığı
çevresinde elastik ortamla karşılaşılmaktadır. Delme ve patlatmayla yapılan kazıda kayaç
parçalandığından açıklık çevresinde parçalanmış zon oluşur. Bir diğer elastik gerilme hali,
kaba, parçalanmış ve düzgün olmayan kayaç yüzeyine beton döküldüğünde görülür [1].
Sonsuz bir düzlem içindeki dairesel bir açıklık çevresindeki gerilme dağılımının hesabı ilk kez
Kirsch (1898) tarafından lineer elastisite matematiksel teorisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir
[2]. İzotropik, tam elastik ve sağlam bir kayaçta, dairesel kesitli bir kuyu çevresinde, yatay bir
düzlem içerisindeki gerilmelerin dağılım problemi kuyu ve çevresini kalın cidarlı ve içi boş bir
silindir olarak kabul etmekle çözülür. Buna göre, a yarıçaplı bir kuyu için t teğetsel gerilmesi
ve r eksenel gerilmesi bağıntıları aşağıdaki şekilde yazılabilir:

r  x  (p i  x )a 2 / r 2

(9.1.a)

 t   x  ( p i   x )a 2 / r 2

(9.1.b)

Kuyu açıklığı çevresinde herhangi bir tahkimat bulunmaması durumunda pi içsel basıncı sıfır
olacaktır. Şekil 9.1.a'da kaplamasız kuyu açıklığı çevresindeki birincil ve ikincil gerilmeler
gösterilmiştir. Denklem 9.1.a'dan kuyu cidarında t teğetsel gerilmesinin x yatay arazi
gerilmesinin iki katına eşit olduğu ve Denklem 9.1.b'den r eksenel gerilmesinin sıfır olduğu
görülebilir. Yine bu denklemlerden, kuyu cidarından kaya içerisine doğru farklı uzaklıklar için
t ve r değerleri bulunabilir. Şekil 9.2.b'de kuyu açıklığı çevresindeki t ve r gerilmelerinin
dağılımı gösterilmiştir. Kaya içerisine doğru kuyu çapına eşit bir mesafede, yani 3a kadar
uzaklıkta her iki gerilme de %10'dan daha az bir farkla x arazi gerilmesine yaklaşmaktadır [3].
y=x

a

2x

t
r

t

x
x

z

r

r
a
(a)

2a

3a

4a

(b)

Şekil 9.1. Elastik ortamda daire kesitli bir kuyu çevresindeki gerilmeler [3]

r

2

Bölüm 9

Herhangi bir noktada maksimum kayma gerilmesi, maksimum ve minimum asal gerilmelerin
farkının yarısına eşittir. Buna göre, kaplamasız kuyu açıklığı çevresindeki zemin için
maksimum kayma gerilmesi bağıntısı matematiksel olarak şu şekilde bulunur:
 max 

 max

1
r2  
r 2 
 
 t   r   x   1  i2    1  i2  

2
2 
r  
r 

ri 2
 2 x
r

(9.2.a)

(9.2.b)

Kayma gerilmesinin maksimum değerine kuyu cidarında (r = ri) ulaşacağı görülmektedir. Bu
durumda, maksimum kayma gerilmesi yatay arazi gerilmesine eşit değer almaktadır. Kuyu
cidarındaki kayma gerilmesi, kayacın ortalama kayma direncini aştığı zaman kuyu cidarında
kırılma gözlenir [4].
Kaplamalı kuyu için r ve t denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:

r 

ro 2  ri 2 
1  . po
ro 2  ri 2  r 2 

(9.3.a)

t 

ro 2  ri 2 
1  . p o
ro 2  ri 2  r 2 

(9.3.b)

Kuyu kaplamasının iç çeperinde, yani r = ri için r ve t gerilmeleri aşağıda verilmiştir:

rmin  0
t max

2 p o ro 2
 2
ro  ri 2

(9.4.a)
(9.4.b)

Kuyu kaplamasının dış çeperinde, yani r = ro konumunda ise, r ve t gerilmeleri aşağıdaki gibi
olur [5]:

rmax  po
t min

ri 2  ro 2
po
 2
ro  ri 2

(9.5.a)
(9.5.b)
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9.1.2. Plastik ortam

Kuyu açma tekniğine bağlı olarak açıklık çevresinde plastik ve elastik gerilme zonları veya
parçalanmış, plastik ve elastik gerilme zonları oluşabilmektedir [1]. Eğer kaplamalı dairesel bir
kuyu çevresindeki kaya zayıflarsa, Şekil 9.2.a’dakine benzer bir durum meydana gelebilir.
Mekanik şartlara dayanarak bu durum, kuyunun iç yarıçapının ‘a’ ve elastik veya kırılmamış
zonun iç yarıçapının ‘re’ olduğu Şekil 9.2.b’deki gibi düşünülebilir. ‘a’ ve ‘re’ arasındaki
dairesel kırılma zonu Mohr Teorisi’ne dayanan bir gerilme ilişkisiyle belirlenen plastik bir
bölgedir [3].

a

(b)

(a)

t

re


t
x

r

r

(c)

a

re

r
(d)

Şekil 9.2. Kaya yenilmesi durumunda kuyu açıklığı çevresindeki gerilme dağılımı [3]
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9.2. Uzun Ayak Çevresinde Oluşan İkincil Gerilmeler

Uzun ayak olarak adlandırılan geniş cepheli bir kazıda zorlamalı gerilme dağılımı ve değerleri
konusunda literatüre geçmiş birçok teori vardır. Bunlardan Almanya’da kabul edilmiş olan
basınç kemeri, daha sonraki arazi çalışmaları sonucunda değiştirilmiş basınç dağılımı,
İngiltere’de basınç elipsoidi, Hollandalı araştırmacılar tarafından benimsenen zemin mekaniği
ve Belçikalı araştırmacılarca savunulan kiriş teorileri verilebilir. Her bir teorinin kendine özgü
özellikleri vardır. Bu teorilere aşağıda kısaca değinilecektir.
9.2.1. Basınç kemeri teorisi
İlk defa Haack tarafından ortaya getirilen ve daha sonra Spruth tarafından geliştirilen bu teoride
kabul edilen basınç dağılımı şöyledir: Basınç dağılımı bir kemer şeklinde olup, derinlik basıncı
(H), ayak önündeki kömür ile ayak arkası ramble (dolgu) veya göçüğün sıkışması ile oluşan
tabii ramble tarafından taşınmaktadır (Şekil 9.3). Yani bu zonlarda basınç, derinlik basıncının
üzerindedir. Kazı faaliyetlerinin yapıldığı kısımda ise derinlik basıncının çok küçük bir parçası
olmaktadır. Ayak kesiti üzerinde böyle basıncı düşük bir kısım ile, gerek kömür önünde gerekse
ayak arkası (göçük, ramble) kısımlarda basıncı yüksek kısımların varlığı yerinde yapılan
araştırmalar ve gözlemler ile bilinmektedir.
Bu durumu bir sayısal örnekle açıklayalım: 600m derinlikteki derinlik basıncı z = H =
600x2.5 = 1500 t/m2 = 150 kg/cm2 olacaktır. Bir sürtünmeli direğin en fazla 50 ton yük aldığı
ve normal şartlar altında uygulanan madeni direk yoğunluğu 1 adet/m2 olduğuna göre direğin
taşıyacağı maksimum yük: 50 ton/adet x 1 adet/m2 = 50 ton/m2 = 5 kg/cm2 ve bu değerin
derinlik basıncına oranı 5/150’den %3.3 olmaktadır. Bu değerden anlaşılacağı gibi, derinlik
basıncının ancak %3.3 gibi bir oranı ayak içinde tahkimat elemanları tarafından taşınmaktadır.
Kısaca, ayak içinde basıncın az bir değeri mevcuttur. Buna karşın, basıncın arındaki kömür ve
arkadaki ramble üzerinde bir yığın oluşturduğu ve bu zonlara etki yaptığı gözlenmektedir (Şekil
9.3). Ayak arını ilerledikçe taban yollarında hissedilen deformasyonların arttığı bilinmektedir.

Şekil 9.3. Ayaklarda basınç kemerinin oluşumu
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Son yıllarda ayrıntılı yerinde ölçüm sonuçlarına göre; bazı araştırmacılar kömür üzerindeki
yüksek basınç yığılmasını kabul etmekte, ancak ayak gerisindeki göçük veya ramble üzerinde
basıncın derinlik basıncını aşmadığını ve tedrici bir şekilde derinlik basıncına eriştiğini ileri
sürmektedirler. Bu araştırmacılar arasında Jacobi ve Hiramato’nun neticelerine değinmek ilginç
olacaktır.
Jacobi’ye göre olan ayaklardaki basınç dağılımı Şekil 9.4’de verilmiştir. Görüldüğü gibi ramble
üzerinde bir pik değeri oluşmamakta, basınç ayak gerisinden itibaren tedrici bir şekilde artarak
derinlik basıncına ulaşmaktadır. Şekil yakından incelendiğinde, basınç yığılmasının arından
belli bir mesafede a = 5m sonra kömür içinde oluştuğu görülmektedir. Bu mesafe ortamın
mekanik büyüklüklerine bağlı olarak geniş sınırlar içinde değişmektedir. Bir değer vermek
gerekirse, ortalama a = 5-15m kabul edilebilir.

Şekil 9.4. Ayaklarda basınç dağılımı
Hiramatsu ve Oka’nın gözlem sonuçlarında, göçük tarafında herhangi bir maksimum değerin
varlığına rastlanamamıştır.
İngiliz araştırmacıların yeni gözlem sonuçları da yukarıda belirtilenlerle uyum halindedir. Bir
uzun ayağın çeşitli kısımlarındaki arazi basıncının dağılımı ve ilgili geometrik büyüklükler
Şekil 9.5’de verilmiştir.
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Şekil 9.5. Uzun ayak çevresi basınç dağılımı
9.2.2. Basınç elipsoidi teorisi
İngiliz araştırmacılar Potts ve Walter (1951) gözlemleri sonucunda basınç kemerine benzer bir
basınç elipsoidi ile ayak üzerindeki basınç dağılımını açıklamaktadırlar.
Elipsoidin içinde basıncı düşük, dışında ise basıncı yüksek kısımlar oluşmaktadır. Bu teoriye
göre ayak arkasında basınç dağılımının bir maksimum değeri vardır.
Bu elipsoidin düşey boyutu yatay boyutunun yaklaşık iki katıdır. Elipsoidin genişliği önemli
bir faktör olup derinliğe bağlı olarak değişmektedir (Şekil 9.6). Elipsoidin genişliği taban
yollarındaki tahkimatın ezildiği zonun uzunluğu olarak da saptanabilmektedir. Bu olanağın
olmadığı durumlarda aşağıdaki formülden söz konusu boyut yaklaşık olarak hesaplanabilir.
Farklı derinlikler için hesaplanmış olan elipsoit genişlikleri Çizelge 9.1’de verilmiştir.
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b: Elipsoidin genişliği (m)
H: Ayak derinliği (m)

Şekil 9.6. Elipsoit genişliğinin derinliğe
bağlı değişimi

Çizelge 9.1. Basınç elipsoidi genişlikleri
Derinlik (m) Elipsoit genişliği (m)
200
48
400
78
600
108
800
138
1000
168

Elipsoidin genişliği ayak uzunluğu ve topuk boyutu üzerinde önemli rol oynamaktadır. Basınç
elipsoidinden daha uzun ayaklarda, panolar arasında bırakılan topuklar şiddetli basınçlara
maruz kalmaktadır ve taban yolundaki tahkimatlarda da çeşitli deformasyonlar gözlenmektedir.
Ayak ve topuklar, elipsoit genişliğinin ¾’ü olduğu hallerde ise tahkimat üzerindeki basınçlar
ferahlamaktadır.
Bu teoride kabul edilen basınç dağılımı, elipsoit ile ilgili boyutlarla birlikte Şekil 9.7’de
gösterilmiştir.

Şekil 9.7. Basınç elipsoidi
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Dikkat edileceği gibi, Spruth’un basınç kemeri teorisi dağılım şekli bakımından Walter’in
teorisine çok benzemektedir. Spruth; kemer genişliğinin pratik olarak ocak derinliğinden
bağımsız olduğunu kabul etmiştir. Oysaki, diğer teoride basınç elipsoidinin küçük ekseni
derinlikle değişmektedir.
9.2.3. Kiriş teorisi
Belçikalı araştırmacılar, özellikle Labesse tarafından ileri sürülen bu teoride, ayak arını
ilerledikçe tavan tabakaları ayak arkasına doğru eğilmekte ve araları açılarak önce bir konsol
kiriş, daha sonra iki tarafından mesnetlenen birer kiriş gibi çalışmaktadır. Kirişlerin kömür arını
ve ramble (veya ayak arkası göçüğü) üzerine mesnetlenmesinden doğan reaksiyon kuvvetleri
ocak basıncını oluşturmaktadır. İki reaksiyon kuvveti arasında kalan kısım ise bir ferahlamış
kısım olarak kabul edilmektedir. Daha açık bir anlatımla, bu kısımda basınç dağılımının
büyüklüğü derinlik basıncının küçük bir parçası olmaktadır (Şekil 9.8).
Labesse ayağı, uzun bir galerinin kendine dik bir doğrultuda ilerlediğini kabul etmekte ve
basınç dağılımını aşağıdaki şekilde analiz etmektedir. Ayak arınının hareketi ile ayak
çevresinde üç farlı zon oluşur (Şekil 9.9). Şekilden de görüldüğü gibi, ayak arınının belli bir
kısmına kadar basıncı düşük zon mevcut olup, I ile gösterilmiştir. Tavan tabakalarının
oluşturduğu reaksiyonların etkidiği kısmın sınırı II ile tanımlanmış olup, bu zon içinde basınç
dağılımı en yüksek değere ulaşır. Söz konusu basıncın şiddeti genellikle kömürün serbest basınç
direncinden daha büyüktür. Bundan dolayı, arında kırılmış zon oluşur (Şekil 9.8). III. zonda ise,
basınç tedrici bir şekilde derinlik basıncına düşmektedir (Şekil 9.9). Ayak içindeki düşük basınç
ayak arkası R reaksiyonları ilerisinde bir M noktasına doğru normal derinlik basıncına eşit
olacak şekilde yükselmektedir.

Şekil 9.8. Kiriş teorisine göre ayaklarda basınç dağılımı
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Şekil 9.9. Kiriş teorisine göre basınç zonları
9.2.4. Zemin mekaniği teorisi
Hollandalı araştırmacılar, özellikle Seldenrath ve Von Iterson, kömür havzaları taşlarının pek
çok kırılmış olduğunu, aralarında zayıflık düzlemlerinin bulunduğunu ve böylece bu yapıdaki
formasyonların kohezyonsuz serbest kum, kırılmış taş parçaları gibi kabul edilebileceğini ve bu
nedenle zemin mekaniği teori ve formüllerinin uygulanabileceğini ileri sürmektedirler.
Bu araştırmacılar ayak içi ve kömür üzerindeki basınçları Prandtl’ın teorisinden hareket ederek
aşağıdaki eşitlikle ifade etmişlerdir:

P2 1  sinθ  πtgθ
.e

P1 1  sinθ
P1 : derinlik basıncı
P2 : tahkimat üzerindeki basınç
 : formasyon içsel sürtünme açısı (Çizelge 9.2)

(9.6)

Çizelge 9.2. Kayaçların içsel sürtünme açıları () ve kırılma açıları () için örnekler
Kayaç tipi

0

0

Orta sertlikte kiltaşı

37

63.5

Sert kiltaşı

45

67.5

50-70

70-80

Kumtaşı
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Şekil 9.10. Zemin mekaniği teorisine göre uzun ayaklardaki basınç dağılımı
Pratikte karşılaşılan kayaçların içsel sürtünme açıları cinsinden P2/P1 oranının değişimi Çizelge
9.3’de verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi, içsel sürtünme açısı attıkça, başka bir ifade ile
tavantaşı sağlamlaştıkça, ayak içi tahkimatına etki edecek basınç (P2) önemli ölçüde
azalmaktadır. Elde edilen bu sonuç pratikte gözlenen ayak içi yük ölçümleri ve kullanılan
tahkimat boyutları ile uyum halindedir.
Çizelge 9.3. İçsel sürtünme açısına göre basınç oranları
30
35
40
0
P2/P1

1/18

1/33

1/64

45

50

1/135

1/320

Örnek 9.1:
H = 600m derinlikte ve içsel sürtünme açısı 400 olan bir tavan taşına göre derinlik basıncı
(P1) ve ayak içi tavan tahkimat elemanına etkileyecek basınç (P2):
P1 = H = 2.5t/m3 x 600m = 1500t/m2 = 150kg/cm2
P2 

1
1
P
x150  2.34 kg/cm2 olarak bulunur.
64
64

Tavan taşının içsel sürtünme açısı 500 olmuş olsaydı P2 :
P2 

1
1
P
x150  0.47 kg/cm2 olup daha düşük bir değer almaktadır.
320
320
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9.3. Oda-Topuklarda Oluşan İkincil Gerilmeler

Oda-topuk üretim metodunda bilindiği gibi cevherin belirli bir kısmı derinlik basıncını taşımak
ve dolayısıyla işletme panosunun duraylılığını sağlamak amacıyla topuklar bırakılır. Genellikle
panoda topuklar belirli düzenler içinde bırakılır ve işletme sınırından itibaren geriye doğru
dönüldüğünde bunlar üretime geçirilir. Üretim, topuklar arasında açılan odalardan elde edilir
(Şekil 9.11).
Oda-topuk yönteminde oda ve topukların geometrik boyutlarının saptanması, gerek duraylılık
kontrolü, gerekse rasyonel üretim sağlanması bakımından çok önemli problemdir. Bunların
çözümü her şeyden önce oda-topuk üzerinde arazi basıncı dağılışının bilinmesini
gerektirecektir. Bu bölümde oda-topuk üzerindeki basınç dağılışı ele alınacaktır.

Şekil 9.11. Oda-topuk işletme sistemi
Genel olarak oda-topuk üzerinde basınç dağılımı Şekil 9.12’deki gibidir. Görüldüğü üzere,
odalar üzerinde ferahlamaya karşın arazi basıncı topuklar üzerinde basınç yığılması oluşturur.
Bu yığılmaların büyüklüğü aşağıdaki faktörlere bağlı olarak geniş sınırlar içinde değişir.







İşletme derinliği (H) (Şekil 9.12),
Tavan-topuk (cevher veya kömür)-taban formasyonlarının mekanik büyüklüğü,
Oda ve bırakılan topukların geometrik boyutları (Şekil 9.13),
Topukların işletme içindeki düzeni,
Topukların işletme panosu içindeki düzeni,
Eski imalatın pozisyonu.

12

Bölüm 9

H1

H2

Sığ derinlik

Fazla derinlik

Şekil 9.12. Oda-topuk sisteminde derinliğin basınç dağılımı üzerine etkisi (H2>H1)
Eğer topuk üzerindeki basıncın değeri topuk malzemesinin tek eksenli basınç dayanımını (b)
aşarsa topuk kırılacaktır. Yani, topuk duraylılığını kaybedecektir. Kırılma topuğun boyutuna
(genişliğine) bağlı olarak farklı şekillerde oluşacaktır. Derinlik sabit kalmak üzere farklı topuk
boyutları için topuk üzerine etki eden basınç gerilmeleri Şekil 9.13’de şematik olarak
gösterilmiştir.

Geniş bir topuk

Dar bir topuk
(kesme kırılmaları)

Oldukça dar bir topuk
(kırılma alanı daha geniş)

Şekil 9.13. Topuk boyutlarının basınç dağılımı üzerine etkisi ve kırılma şekilleri
Dikkat edilirse genişliği az olan topuğun cidarları aşırı gerilme yığılması nedeniyle kırılmış ve
topuk üzerinde gerilme dağılımı malzemenin içerisine doğru tekrar dağılmıştır. Yani, cidarlar
üzerindeki basınç yığılması topuğun içerisine iletilerek, cidarlar üzerinde ferahlamış saha
oluşmuştur. Bu durumda topuk, genişliğine bağlı olarak üzerine etki eden basıncı
taşıyabilmektedir, zira topuğun iç kısmı kırılmamıştır (Şekil 9.13).
Daha açık bir ifade ile, topuğun yük taşıma gücü mevcuttur. Fakat genişliği az olan topuklar
şiddetli basınç yığılmaları karşısında direnç göstermeyip kırılabilirler (Şekil 9.13). Bu durum
pano içi duraylılık bakımından çok sakıncalı olup, özel tedbirlerin (kırılan topukların civatalarla
ankrajı, topuğun dışardan çemberle takviye edilmesi) alınmasını zorunlu kılar.
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9.3.1. Topuğa etki eden basıncın hesaplanması

Bir kaya kütlesi içerisinde dikdörtgenler prizması şeklinde bir hacim ele alındığında (Şekil
9.14), derinlik basıncı nedeniyle bu hacmin tavan yüzeyi F yükünü taşıyacaktır. Oda-topuk
yöntemi gereği cevherin belirli bir kısmı derinlik basıncını taşımak üzere bırakılacaktır. Bu
durumda, F yükünü taşıyacak alan küçüleceğinden topuk üzerine derinlik basıncından daha
yüksek bir basınç etki edecektir.

z
H

(a)

(b)

Ae

At

t

F

(c)

(d)

Şekil 9.14. Teorik olarak dikdörtgen kesitli bir topuğa etki eden basınç
Topuğa gelen yük:
σz 

F
 F  σ z .A e
Ae

(9.7)

Topuğa etki eden basınç:

σt 

A
F
 σz e
At
At

(9.8)

Topuk genişliği ve uzunluğu sırasıyla w1 ve w2, oda genişliği ve uzunluğu da sırasıyla b1 ve b2
olarak alındığında (Şekil 9.15), topuğa etki eden basınç aşağıdaki bağıntı yardımıyla
hesaplanabilmektedir:

σt  σz

Ae
(b  w 1 )(b 2  w 2 )
 σz 1
At
w 1 .w 2

(9.9)

Topuğun etki alanından (Ae) topuğun yüzey alanı (At) çıkarıldığında üretim alanını (Aü)
verecektir. Bu ilişkiden yararlanıldığında topuğa etki eden basınç pratik tasarım maksatları
yönelik olarak üretim oranı (e) cinsinden ifade edilebilmektedir:
Ae
Ae
Ae
A
1
1
 σz
 σz
 σz
σt  σz e  σz
(9.10)
Aü
Ae  Aü
1 e
Ae  Aü
At
1
Ae
Ae
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Şekil 9.15. Oda-topuk boyutlandırılması
9.3.2. Oda-topuk yöntemi uygulama derinliğinin hesaplanması
Oda-topuk yönteminin birçok avantajları olmasına karşın, en önemli dezavantajı uygulama
derinliğinin sınırlı olmasıdır. Topuğun duraylılığı için topuğa etki eden basınç gerilmesinin
topuğun basınç dayanımını aşmaması gerekir. Hiç kuşkusuz yöntemin uygulama derinliği
arttıkça topuk üzerine gelen basınç artacaktır. Bu anahtar koşuldan aşağıdaki ilişkiler
yazılabilir:
b  t
σb  σz

(9.11)
σ (1  e)
1
1
 σ b  γH
H b
1 e
γ
1 e

(9.12)

Bu durumda, oda-topuk yönteminin uygulanabileceği derinlik en fazla aşağıdaki gibi olacaktır:
Hk 

σ b (1  e)
γ

Burada; Hk kritik derinlik olmaktadır.

(9.13)
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9.3.3. Eğimli damarlar için oda-topuk yöntemi bağıntıları

İşletilen damarın eğimli olması durumunda (Şekil 9.16) topuklara etki eden basınç aşağıda
verilen bağıntılar yardımıyla bulunabilir:

Ae
(cos 2 α  ksin 2 α)
2
2
(cos α  ksin α) veya σ t  γH
σ t  γH
1- e
At

(9.14)

Burada;  damar eğimi ve k basınç oranıdır.
Eğimli damarlar için kritik derinlik ise aşağıdaki gibidir:

Hk 

σ b (1  e)
γ(cos 2  k sin 2  )

(9.15)

Şekil 9.16. Eğimli damarlarda oda-topuklara etki eden basınçlar
9.3.4. Kritik derinlik-üretim oranı ilişkisi
Kritik derinlik-üretim oranı ilişkisi farklı tek eksenli basınç dayanımındaki topuk malzemeleri
için Şekil 9.17’de verilmiştir (kaya malzemesinin ortalama birim hacim ağırlığı 2.5 t/m3 olarak
alınmıştır).
Topuk malzemesinin tek eksenli basınç dayanımının düşük olması yöntemin uygulanabileceği
derinliği önemli ölçüde azaltmaktadır. Yüksek dayanımlı kayaçlarda oda-topuk yönteminin
daha derinlerde uygulanması mümkün olabilmektedir.
Oda-topuk yönteminde topuk boyutları arttırıldıkça üretim oranı doğal olarak düşer. Topuk
malzemesi tek eksenli basınç dayanımının değişmemesi koşuluyla; bir ocaktaki üretim oranı
düşürülerek daha derinlerde oda-topuk yöntemi uygulanabilmektedir. Üretim oranının
düşürülmesi daha fazla cevherli kısmın derinlik basıncını taşımak üzere bırakılması anlamına
gelmektedir ve bu durumda üretim oranını çok fazla düşürmek ekonomik olmayacaktır. Üretim
oranının arttırılması ise topuk boyutlarının küçültülmesi anlamına geldiğinden, topuklar ancak
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daha sığ bir derinlikteki derinlik basıncını taşıyabilecek ve bu üretim oranına göre derinlerdeki
cevherin üretimi mümkün olamayacaktır.
Şekilden oda-topuk yönteminin belirli bir derinliğe kadar ekonomik olarak uygulanabileceği
görülmektedir. Bu ise, derin ocaklarda oda-topuk yönteminden uzun ayak yöntemine geçişin
sebebini oluşturmaktadır.

Şekil 9.17. Kritik derinlik-üretim oranı ilişkisi
Örnek 9.2:
Tek eksenli basınç dayanımı 200 kg/cm2 olan yatay bir kömür damarında oda-topuk
yönteminin uygulanması planlanmaktadır. Üretim oranının %50 olması durumunda odatopuk yöntemi için kritik derinlik:
σ b (1  e) 2000 t/m 2 x(1  0.5)
Hk 

 400 m olarak bulunur. Bu üretim oranıyla, daha
γ
2.5 t/m 3
derinlerde oda-topuk yöntemi uygulanamayacaktır.
Damar yatay değil de 200 eğimli olması durumunda kritik derinlik;
k=0.5 için: H k 
k=2 için: H k 

σ b (1  e)
2000 t/m 2 x(1  0.5)

 425 m
γ(cos 2  k sin 2  ) 2.5 t/m 3 x(cos 2 20 0  0.5xsin 2 20 0 )

σ b (1  e)
2000 t/m 2 x(1  0.5)

 358 m
γ(cos 2  k sin 2  ) 2.5 t/m 3 x(cos 2 20 0  2xsin 2 20 0 )

olmaktadır. Buna göre; k<1 olduğunda kritik derinlik göreceli olarak artarken k>1 olduğunda
azalmaktadır.
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Şekil 9.18. Oda-topuk yöntemi uygulanan bitümlü şist ocağı (damar kalınlığı yaklaşık 2.5 m)

Şekil 9.19. Yeryüzünden 275 m derinlikte bir kireçtaşı ocağındaki sağlam duran topuklar [7].
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Şekil 9.20. Başlangıçtaki genişlik-yükseklik oranı 1.7 olan bir topukta devam eden
dökülmeler sonucu meydana gelen yenilme. İnce zayıf tabakalar yenilmeye sebep olmuş
olabilir. Ortalama topuk basıncı yaklaşık UCS’nin %11’i kadar [7].

Şekil 9.21. Nispeten düşük bir basınç altında bulunan bir topuğu, iki eğimli süreksizliğin
zayıflatarak yenilmesine sebep olması [7].
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X. SAYISAL MODELLEME
10.1. Sayısal Modelleme Yöntemleri
Yeraltında açılan boşluğun geometrisi, diğer açıklıklara yakın olup olmaması, , fay ve benzeri
yapısal özelliklerin varlığı açıklık çevresi yer değiştirmelerin ve gerilmelerin hesap edilmesinde
sınırlı değerlerin elde edilmesine neden olabilmektedir. Bu tip karmaşık yapıdaki problem
çözümlemelerinde bilgisayar programları yaklaşık çözüm değerleri verebilmektedir. Sayısal
modelleme yöntemleri arazi kontrolünde geniş bir kulanım alanı bulmuştur. Şekil 10.1’de
sayısal modelleme yöntemlerinin sınıflandırılması gösterilmiştir.
Sayısal
Yöntemler

Diferansiyel
Yöntemler

İntegral
Yöntemler

Ayrık Elemanlar Yöntemi
(Distinct Element Method)

Karma yaklaşımlar
(Hybrid Methods)

Sonlu Elemanlar
(Finite Element)

Direkt Sınır Eleman Yöntemi
(Direct Boundary Element Method)

Sonlu Farklar
(Finite Difference)

Hayali Gerilme Sınır Eleman Yöntemi
(Fictitious Stress Method)

Yerdeğiştirme Süreksizliği Sınır Eleman Yöntemi
(Displacement Discontinuity Method)

Şekil 10.1. Arazi kontrolünde kullanılan sayısal yöntemlerin sınıflandırılması
Alan yöntemlerinde, kaya kütlesi her biri varsayılan özellikleri taşıyan basit geometrik
elemanlara bölünür. Bu basit elemanların kendi aralarındaki etkileşimleri ve ortak davranışları
sayesinde karmaşık olan kaya kütlesinin genel davranışı modellenebilmektedir.
Sonlu elemanlar ve sonlu farklar yöntemleri kaya kütlesini sürekli olarak tanımlayan alan
yöntemleridir. Heterojen kayaçların ya da doğrusal olmayan malzeme özelliklerinin bulunduğu
problem çözümlemelerine uygundur. Açık (explicit) ve kapalı (implicit) iki farklı çözümleme
tekniği bulunmaktadır. Orta dereceye kadar doğrusallık gösteren problemler için kapalı
teknikler daha hızlı sonuç verirken, yüksek derecede doğrusallık dışı sorunlar açık çözüm
tekniği ile daha kolay çözümlenebilmektedir.
Ayrık elemanlar yöntemi de her kayada her bir bloğun tek bir eleman olarak modellendiği bir
alan yöntemidir. Bloklu olarak tanımlanan kaya kütlelerinde kesişen eklemler rijit kamalar
oluştururlar. Kamalar serbest hareket edebilir, dönebilir ve blokların temas yüzeylerinde,
sağlam kayada olabilecek deformasyonlardan çok daha büyük deformasyonlar olabilir. Yüksek
dereceli doğrusallık dışı bu tip problemler ayrık elemanlar yöntemiyle çözümlenebilmektedir.
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Sınır yöntemlerinde, sadece kazının sınırları elemanlara bölünür ve kaya kütlesinin
matematiksel olarak sonsuz süreklilikte olduğu varsayılır. Dış sınırları gerektirmeyen yöntemi
basitleştiren bu durum, değişken kaya özelliklerini ve kaya tahkimat işlerinin modellenmesini
güçleştirmekte, çözüm için genellikle alan yöntemlerine başvurulmaktadır.
Karma yöntemler bu iki çözümleme sınıfının üstünlüklerini artırmak ve eksikliklerini gidermek
amacıyla karma modellerin oluşturulabilmesini sağlamaktadır.
Arazi kontrolünde sayısal modelleme için geliştirilmiş olan paket programlardan bir kısmı
Çizelge 10.1’de verilmiştir.
Çizelge 10.1. Arazi kontrolunda kullanılan bazı paket programlar
Program Adı
Yöntem
Boyut Yazan Grup veya Firma
VISAGE
Sonlu elemanlar
2-3
Bharti Engineering, Kanada
PAFEC
Sonlu elemanlar
2-3
Nottingham Üniversitesi
2
2
RS (Phase 9.0) Sonlu elemanlar
2
Rockscience, Kanada
RS3
Sonlu elemanlar
3
Rockscience, Kanada
EXAMINE3D
Direkt sınır eleman ynt.
3
Rockscience, Kanada
UNWEDGE
Goodman ve Shi blok
3
Rockscience, Kanada
teorisi
FLAC
Hızlı Lagrange çz., sonlu
2
Itasca, Mineapolis, ABD
farklar ynt.
FLAC3D
Hızlı Lagrange çz., sonlu
3
Itasca, Mineapolis, ABD
hacim ynt.
UDEC
Ayrık elemanlar ynt.
2
Itasca, Mineapolis, ABD
3DEC
Ayrık elemanlar ynt.
3
Itasca, Mineapolis, ABD
Sayısal modelleme programları kullanılarak gerçekleştirilmiş çeşitli çalışmalara ait
modellemeler Şekil 10.2-10.5’de verilmiştir.

Şekil 10.2. Flac3D ve UDEC (a) Tam kemer, (b) sepet kulpu kemer ve (c) sivri kemer
modellemeleri (Kanıt ve Işık, 2007)
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Şekil 10.3. Afşin-Elbistan linyit havzası Kışlaköy sektörü için gerçekleştirilmiş olan FLAC3D
sayısal modeli (Tutluoglu vd., 2011).
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Şekil 10.4. Bursa Orhaneli açıkocak linyit ocağı için 3DEC ile gerçekleştirilmiş sayısal model
(A-6 panosunda Batıdan Bayırpınar fayı ve doğudan D1 fayı olmak üzere iki ana fay ile
sınırlanmış kısımda 2006 yılında şev kayması meydana gelmiştir ) (Koçal, 2008).
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Şekil 10.5. Kütahya Tunçbilek Ömerler yeraltı linyit işletmesi M3 pano için FLAC3D ile
gerçekleştirilmiş sayısal model (Yasitli and Unver, 2005)
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10.2. Sonlu elemanlar yöntemi ile bir sayısal modelleme analizi
Sonlu elemanlar yönteminin esası bir yapıyı birçok sonlu elemanlara bölmeye dayanır. Bu
elemanlar birbiriyle belirli noktalardan (düğüm noktaları) bağlanır. Basit fonksiyonlar her sonlu
eleman üzerindeki gerçek yer değiştirmeleri yaklaşık olarak belirlemek üzere seçilir. Bunlara
yer değiştirme fonksiyonları da denir. Çözüm noktalarındaki yer değiştirmeleri ve sonuç olarak
tüm sistemdeki noktaların yer değiştirmesini yani yapının fonksiyonunu incelemek şeklinde
olur.
Burada, Phase2 (yeni adıyla RS) ile gerçekleştirilmiş bir galeri açıklığının sayısal
çözümlemesine dayalı elde edilmiş olan gerilme ve deformasyon dağılımları, konverjans ve
yenilmelere yer verilmiştir (Şekil 10.6-10.10).

Şekil 10.6. Phase2 ile gerçekleştirilmiş bir galeri açıklığı modeli
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Şekil 10.7. En büyük asal gerilme eğrileri

Şekil 10.8. En küçük asal gerilme eğrileri
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Şekil 10.9. Toplam yer değiştirme eğrileri ve konverjans

KAYNAKLAR
www.rocscience.com/downloads/Downloads.asp
www.hcitasca.com
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KANIT R ve IŞIK N S, 2007, Tuğla kemerlerin deneysel davranışı ve bilgisayar modeli
analizleri, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 1, 13-20.
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XI. TASMAN
Yeraltı kömür işletmeciliğinin çevreye olan etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Yeraltı boşluklarının neden olduğu yeryüzü çökmeleri nedeniyle tarım alanlarının
bozulması, yüzeydeki yapıların çatlaması veya yıkılması,
 Ocak suyu drenajı ile yeraltı su seviyesinin düşmesi ve yerüstü su kaynaklarının bir ölçüde
kirlenmesi ve bazen kuruması,
 Yeraltından çıkan yan kayaçların stoklanmasının, iyileştirme yapılmadığı durumlarda,
yarattığı etkiler olarak belirtilebilir.
Galerilerin açıldığı bölgelerdeki kayaçların çatlaklarından veya su kaynaklarından yeraltı
açıklıklarına sızan sular yerüstüne pompalarla çıkarılarak, katı maddelerinden ayrıştırılır.
Bunun yanında, yüzey sularına zarar vermeyecek kalitede saflaştırmaya tabi tutulduğu yerler
de mevcuttur.
Yeraltı işletmeciliğinde kömüre komşu kayaçlar, katı artık olarak çıkmaktadır. Bunlar genelde
civardaki alanlara boşaltılmaktadır. Bu artıkların denize dolgu malzemesi olarak kullanılması,
bu artığın oluşturduğu yığının üzerinin verimli toprakla örtülerek, tarım alanı haline
dönüştürülmesi gibi uygulamalar mevcuttur [1].
Madencilik faaliyetleri sebebiyle yeraltında oluşan boşluklardan dolayı, üst formasyonların
oturması sonucu yeryüzünde meydana gelen çöküntüye tasman denilmektedir [2]. Kaya
mekaniği dersi kapsamında tasman bu bölümde detaylı bir şekilde incelenecektir.
11.1. Tasmanın Oluşumu ve Tanımlar
Küçük açıklıklı bir imalatta tabakaların kemer gibi çalıştığı, fakat imalat genişliği arttıkça bu
kemerleşmenin oluşmadığı, tabakalar arasında bir ayrılma meydana geldiği, göçüğün üst
kısımlarının etkilendiği ve yeryüzünde bir çökme oluştuğu bilinen bir gerçektir. Bu olayı
tasman adı ile tanımlıyoruz.
İmalat kafi derecede genişlediği durumda, alınmış sahanın tesiri ters dönmüş bir piramit
şeklinde kendini gösterir. Söz konusu tesir sahası ‘’ olarak tariflenen açı ile belirlenir (Şekil
11.1). Şekilden de görüldüğü gibi tesir açısı () yeryüzünde tasman etkisinin sınır noktası ile
imalat sonu arasındaki noktanın birleştirilmesiyle elde edilen doğrunun yatayla yaptığı açıya
tasman tesir açısı denilir. Tesir açısının dışında kalan bölge üretim faaliyetlerinden etkilenmez.
Yeryüzünde oluşan maksimum gerilmenin bulunduğu, bu nedenle çatlamaların gözlendiği açı
da karakteristik bir büyüklüktür. Yeryüzünde maksimum çekme ve basınç görülen nokta ile
imalat sonu arasındaki noktanın birleştirilmesiyle elde edilen doğrunun yatayla yaptığı açı
kırılma açısı () olarak tanımlanmaktadır.
Kırılma açısını ve yerini yeryüzünde saptamak nispeten daha kolay olmasına rağmen, tesir
açısını saptamak çoğu kez gayet pozisyonlu nivelman ölçümlerini gerektirir. Kırılma açısının
değeri büyük ölçüde formasyon cinsine bağlıdır. Sert, gevrek kayaçlarda, örneğin grelerde bu
açı daha dik, yumuşak ve bükülebilen formasyonlar için daha az eğimlidir. Özellikle, kolayca
akabilen kum gibi formasyonlarda kırılma açısının değeri çok küçük olup, etki sahası daha
geniştir. Kırılma açısı; ayrıca damarın eğimine ve tektoniğine de (fay, kıvrım) bağlıdır [3].
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Şekil 11.1. Tasman teknesi, tesir ve kırılma açıları [3]
Ruhr kömür havzasında gözlenen kırılma açılarının ortalama değerleri Çizelge 11.1’de
özetlenmiştir.
Çizelge 11.1. Kırılma açısının çeşitli şartlara göre değişimi [3]
a) Eğim aşağı düzlem için
Damar Eğimi Kırılma Açısı
(0)
(0)
0-10
75
11-15
70
16-20
65
21-30
60
>30
55

b) Eğim yukarı düzlem için, bütün eğimlerde 750
c) Yan düzlemler için, bütün eğimlerde 750
d) Alüvyon için, 400-500

Tesir açısı genellikle kırılma açısından 50-150 daha küçüktür. Yani, 0 = 0 – (50  150)’dir.
Çok ender hallerde 0 = 0 olmaktadır.
Yeryüzünde bulunan nokta tasman tesiri ile helisoidal bir şekilde yer değiştirir. Bu noktanın
yatay hareketine deplasman, düşey hareketine de çökme denir [2]. Yeraltındaki bir kazı
bölgesinin üzerinde gözlenen yeryüzü deformasyonu aşağıdaki özelliklere sahiptir [3]:
1. Yeryüzü noktalarının düşey hareketiyle oluşan tasman sınırı genellikle kazı bölgesinden
daha geniş bir sahadır.
2. Tesir açısının yeryüzündeki etki sahasının çevresinde değişik doğrultularda ve
şiddetlerde yatay yer değiştirmeler olur.
3. Eğer kazı geometrik olarak düzgün ise, yerüstündeki düşey ve yatay yer değiştirmeler
merkezin her iki tarafında simetrik olur.

Bölüm 11

3

Şekil 11.2. Tasman profili ve yeryüzünün birim şekil değiştirme eğrisi [4]
11.2. Tasmanın Genişliği
İmalat genişliğine (l) ve derinliğine (H) bağlı olarak tasman üç şekilde oluşur. Bunlara özgü
karakteristikler Şekil 11.3’de ve Şekil 11.4’de toplu halde gösterilmiştir [3].
 Tam saha veya kritik saha: Şekil 11.3a’da görüldüğü gibi tesir açıları aksi yönde
çizildiğinde yeryüzünde kesişiyorsa bu durum tam saha veya kritik saha olarak adlandırılır.
Bu sahanın genişliğine kritik genişlik veya kritik çap denir. Kritik çap d = 2HCotg
olmaktadır.
Maksimum çökme bu kesişme noktasında tek bir noktada oluşur ve çekme kenarlarda
maksimum, basınç gerilmesi değeri orta kısımda sıfırdır. Şekil 11.3a’da görülen diğer bir
ilginç nokta ise, kırılma açısına karşıt olan noktada (yeryüzü), çekme birim uzamasının
maksimum değerde oluşudur.
 Geniş saha: İmalat açıklığının kritik açıklıktan biraz daha geniş olduğu durumdur (l>d)
(Şekil 11.3b). Tesir açıları aksi yönde çizildiğinde yeryüzünden daha yukarıda kesişir.
Geniş sahada maksimum çökme tek bir noktada değil, imalat genişliğine bağlı olarak orta
kısımda belirli bir bölgede oluşur. Maksimum çökmenin olduğu bu bölgede hiçbir basınç
zonu görülmez. Yan kısımlarda ise çekme ve basınç zonları oluşur.
 Kritik altı saha: İmalat genişliğinin kritik genişlikten daha küçük olması durumudur (l<d)
(Şekil 11.3c). Tesir açıları aksi yönde çizildiğinde yeryüzünden daha aşağıda kesişir.
Gözlenen çökme maksimum çökmeden daha küçüktür.
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Şekil 11.3. a) Tam saha, b) Geniş saha ve c) Kritik altı saha [3]
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Şekil 11.4. İmalat genişliğine bağlı yeryüzü hareketleri [5]
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11.3. Tasman Hesabı
11.3.1. Yatay damarlarda tasman
Pratikten gayet iyi bilindiği gibi maksimum tasman aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
 Damar kalınlığı,
 Uygulanan üretim metodu.
 İmalat derinliği.
Yoğun gözlemlerin sonuçlarına dayanılarak maksimum çökme (Smaks) yukarıdaki faktörler
cinsinden aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilmektedir:
Smaks = t.m
(11.1)
t : Tasman sayısı olup, bu değer uygulanan üretim metoduna büyük ölçüde bağlıdır. Muhtelif
kömür havzalarında rapor edilen değerler Çizelge 11.2’de verilmiştir.
m : Çalışılan damar kalınlığı
Çizelge 11.2’nin incelenmesi sonucunda ‘t’ değerinin kömür havzalarının özelliklerine de
bağlı olduğu görülebilir. [3]
Çizelge 11.2. Tasmanlarda üretim metodu faktörü. [3]
Kömür Havzası
Ruhr
(Almanya)
İngiltere
Yukarı Silezya
(Polonya)
Kezey ve Pas De Calais
(Fransa)

Üretim Metodu
Tam göçertmeli
El ile rambleli uzun ayak
Pnömatik veya mekanik ramble
Hidrolik ramble
Göçertme veya şerit ramble
Kat ramble
Göçertme
Hidrolik ramble
Göçertme
Pnömatik ramble
Hidrolik ramble

t
0.95-0.90
0.60
0.50
0.10-0.30
0.90
0.45
0.70
0.12
0.85-0.90
0.45-0.55
0.25-0.35

Genel olarak t değeri göçertmelide 0.90, elle dolguda 0.70, mekanik dolguda 0.50, pnömatik
dolguda 0.40 ve hidrolik dolguda 0.10 alınır.
Şimdiye kadar yapılan araştırma sonuçlarına göre imalat derinliğinin maksimum çökme
üzerindeki etkisi kesin bir şekilde bilinmektedir. Bir Rus araştırmacı maksimum çökmeyi
imalat derinliği cinsinden şu şekilde belirtmektedir:
S maks 

25m

25  H
m : Damar kalınlığı (m)
H : İmalat derinliği (m)

Anlaşılacağı gibi, imalat derinliği çökmeyi azaltıcı yönde etkilemektedir [3].

(11.2)
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İngiltere’de çeşitli kömür havzalarında gerçekleştirilen ayrıntılı ölçümlerin sonucunda
maksimum çökme aşağıdaki gibi tanımlanmıştır [3]:
(11.3)
Smaks = 1.2.3.m
m : Damar kalınlığı
1 : Genişlik (ayak uzunluğu)/derinlik ve ayak arkasında uygulanan dolgu yöntemine bağlı
bir katsayı (değeri Şekil 11.5a’dan belirlenecektir).
2 : Düzeltme faktörü olup, değeri ayak ilerleme/derinlik oranına bağlı olarak bulunur (Şekil
11.5b).
3 : Merkezi taban yolu için düzeltme faktörü olup, değeri toplam takviye genişliği/derinlik
oranına bağlı olarak bulunur (Şekil 11.5c).
Şekil 11.5’de verilen eğriler gerçek çalışmalardan elde edildiğinden, bunlar az çok benzer
şartlarda çalışan ayakların imalatından oluşacak maksimum tasman hesabında kullanılmalıdır.

Şekil 11.5. Gerçek çalışmalardan elde edilmiş 1, 2 ve 3’e ait eğrisel ilişkiler [3]
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Tasman hesabında dikkat edilecek hususlar [3]:
 Panonun toplam ‘Lp’ uzunluğu yaklaşık 1.4H kadar olmalıdır.
 Bir pano, maksimum çökme oluşturacak kadar ilerlemediği zaman (pano uzunluğu Lp<
1.4H olduğunda) çökme hesabında ‘2’ düzeltme faktörü göz önüne alınmalıdır. Şekil
11.5b’den görüleceği gibi Lp/H = 1.4 değerinde 2 = 1’dir.
 Ayak ortasında herhangi bir giriş taban yolu (merkez taban yolu) açılmamış olduğunda
3=1 alınarak etkisiz eleman durumuna düşürülür. Diğer bir ifadeyle; maksimum tasman
Smaks = 1.2.m olmaktadır.
 Eğer ayak ortasında Şekil 11.6’da gösterildiği gibi merkezi bir taban yolu bulunuyorsa,
merkezi taban yolunun her iki tarafında belirli kalınlıkla topuk bırakılarak veya kısmi dolgu
yapılarak takviyesi yapılacağından yeryüzünde tasmanın büyüklüğü göreceli olarak daha az
olacaktır.Bu durumda, düzeltme faktörünün (3) değeri birden küçük olacaktır.
 Duraylılığı arttırmak amacıyla ayak ortasında bırakılan topuk, aynı genişlik/derinlik oranı
için tasmanı, merkezi taban yolunda uygulanan dolguya oranla daha etkin şekilde
azaltmaktadır. Şekilden ayrıca, yaklaşık genişlik/derinlik = 0.8 değerinden sonra dolgunun
tasman üzerindeki olumlu etkisinin sabitleştiği görülmektedir.

Şekil 11.6. Merkezi taban yolunun şematik görünümü [3]
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Örnek 11.1:
Göçertmeli ilerletimli uzun ayak yöntemiyle çalışan bir kömür ocağında pano boyutu 250 m,
damar kalınlığı 2.0 m, ayak uzunluğu 150 m ve üretim derinliği 450 m olsun. Yeryüzünde
meydana gelecek maksimum çökme bulunmak istenirse;
önce 1ve 2 belirlenir:
L 150

 0.33 değeri yardımıyla Şekil 11.5a’dan 1 = 0.2
H 450

Lp

250
 0.55 değeri yardımıyla Şekil 11.5b’den 2 = 0.6 olmaktadır (Lp/H< 1.4 şartı
H 450
sağlandığından 2 bulunmuştur).

ve



Buna göre; maksimum çökme:
Smaks = 1.2.m = 0.2x0.6x2.0 = 0.24 m olmaktadır.
Diğer şartlar aynı kalmak koşuluyla üretim derinliği 650 m olduğunda maksimum çökme:
Smaks = 1.2.m = 0.1x0.32x2.0 = 0.064 m olmaktadır.
Bu uygulamadan görüldüğü gibi; imalat derinliği arttıkça maksimum çökme azalmaktadır.

Örnek 11.2
Örnek 11.1’deki şartların yanında bir de merkezi bir taban yolunun bulunması ve 15 m
genişliğinde şeritvari dolgu yapılması durumunda yeryüzünde meydana gelecek maksimum
tasman bulunmak istenirse;
Toplam takviye genişliği 2 x15

 0.06 değeri yardımıyla Şekil 11.5c’den 3 = 0.85
H
450
olmaktadır.

Buna göre; maksimum çökme:
Smaks = 1.2.3.m = 0.2x0.6x0.85x2.0 = 0.204 m olmaktadır.
Bu uygulamadan görüldüğü gibi; merkezi bir taban yolunun bulunması durumunda
maksimum çökme azalmaktadır.
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11.3.2. Eğimli damarlarda tasman

Eğimli damarlarda oluşacak maksimum tasman yatay damar için verilmiş bağıntılarda damar
eğiminin etkisi hesaba katılarak bulunur.
(11.4)
Smaks = t.m.cos
t : Tasman sayısı olup, bu değer uygulanan üretim metoduna büyük ölçüde bağlıdır. Muhtelif
kömür havzalarında rapor edilen değerler Çizelge 11.2’de verilmiştir.
m : Çalışılan damar kalınlığı
 : Damar eğimi (0)
veya
S maks 

25m

cos β
25  H
m : Damar kalınlığı (m)
H : İmalat derinliği (m)
 : Damar eğimi (0)

(11.5)

Bağıntılardan damarın yatımı arttıkça maksimum çökmenin azaldığı görülmektedir [3].
11.4. Tasman Zararının Kontrolü
Tasmanın tesir sahası üzerinde bulunan yapılarda hasarlar meydana gelebilir. [2].
11.4.1. Yapısal önlemler
Tasmandan kurtulmak için veya zararını en aza indirmek için ya yerüstündeki yapıların inşaatı
esnasında veya yeraltı üretim metodunun değişikliği suretiyle bir takım önlemler alınabilir.
Yeni yapıların inşa edileceği yerin seçimi önemli bir faktördür. Bu yapılar fay gibi
deformasyona neden olabilecek jeolojik süreksizliklerin bulunduğu yerlerde yapılmamalıdır.
Ayrıca, yeraltındaki maden yatağının tavan taşının bulunduğu bölgede mümkünse inşa
edilmemelidir. Bu durum göçertmeli yöntemde daha önemlidir. Uzun binalar kısa binalara
nazaran daha az zarar görebilir.
Tasman bölgelerinde inşa edilen yapılar, tamamen esnek veya tamamen rijid olarak dizayn
edilirse, tasmandan en az şekilde etkilenmiş olurlar. Çok büyük yapılar tamamen esnek olarak
inşa edilebilirler, ancak ekonomik olmayabilirler [3].
11.4.2. Yeraltı önlemleri
Yeryüzü sahaları ve yapıları, yeraltında emniyet topukları bırakılarak korunabilirler. Emniyet
topuklarının boyutu tesir açısına paralel bir koruma açısı çizilerekten tespit edilebilir. Şüphesiz
ki derinlik arttıkça bu durum büyük cevher kayıplarına neden olabilir. Ayrıca, çok katlı
üretimler de problemler doğurabilir. Yeryüzünde deformasyonun hiç oluşmamasına
çalışmaktan ziyade deformasyonu ihmal edilebilecek sınırlarda kontrol altında tutmak daha
akıllıca bir çözüm yolu olabilir. Bu günlerde emniyet topukları ancak eski eserlerin, yerleşim
bölgelerindeki demiryolunun, barajların ve nehirlerin bulunduğu bölgelerde bırakılabilir.
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Bir çok üretim yöntemlerinde özellikle dik damarlarda ve kitlesel yataklarda tavan taşının
mümkün olduğunca duraylılığı sağlanaraktan, yeryüzünde de tasmanların oluşmasının
önlenmesine çalışılır. Göçertmeli metotlarda ise tavan taşının duraylılığı sağlanamayacağı için
yeryüzünde tasmanların oluşması kaçınılmazdır. Dolgulu yöntemler yerüstündeki tasmanı
asgari sınırlarda tutarlar. Bu nedenle, yapı ve tesislerin bulunduğu veya tarıma elverişli
arazilerin altındaki maden yataklarının üretiminde dolgulu yöntemler tercih edilmelidir [3].
Tasman zararlarına karşı alınan önlemler kapsamında, yaygın olarak pnömatik dolgu (ramble)
kullanılmaktadır. Bu sistemde dolgu malzemesi, ocaktan veya kömür hazırlama tesisinden
çıkan atık malzemedir. Günümüzde ise, halen Polonya'da kullanılmakta olan hidrolik dolgu
dikkatle uygulandığında daha iyi sonuç vermektedir. Bu sistemde, dolgu malzemesi ocak
faaliyetlerinden bağımsız olarak kum ocaklarından sağlanan malzeme ile yerüstünde hazırlanıp
yüksek miktarda su ile karıştırılarak yeraltındaki açıklıklara pompalanmaktadır. Karışımın
suyu, daha sonra aşağı katlardaki seviyelerde toplanarak temizlenmekte ve tekrardan yüzeye
basılmaktadır.
Almanya Essen'de, tasman zararlarının önlenmesine yönelik olarak yeni bir ramble sistemi
geliştirilmiştir. Bu sistemle, yerüstünde kömür yıkanması ve yakılması sonrası çıkan atıklardan
yüksek katı konsantrasyonlu pasta kıvamındaki malzeme ve stabil şlam, yeraltında ramble
yapılacak yere 20 metreye kadar uzunlukta olan borularla pompalanmaktadır. Göçüğe
gönderilen bu şlam, çimento gibi bağlayıcı özelliğe sahip olduğundan göçükteki kuru
mineraller arasına sızarak bu mineralleri kompakt bir kütle haline getirmektedir [1].

Şekil 11.7. Yeni Zelanda’da 2001 yılında tarihi Martha yeraltı maden ocağının yerleşim
birimleri üzerine verdiği zarar (http://www.laneassociates.co.nz/waihi.html).
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Şekil 11.8. Blok göçertme yöntemine göre üretim yapan Avustralya’daki Ridgeway yeraltı
altın-bakır madeninin neden olduğu yeryüzü çökmesi
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elura.png).
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Şekil 11.9. Tasmanın yapılara zararı
11.5. Tasman Ölçümü
Bir maden sahasındaki yeraltı işletme faaliyetlerinin yer üstündeki çekme, çökme, kabarma,
basınç ve kayma şeklindeki etkileri belli zaman aralıklarında yapılan hassas nivelman
ölçmeleriyle saptanır. Ölçme noktaları olarak, damar meyline veya damar doğrultusuna paralel
alınan ölçme hatları üzerinde eşit aralıklarla çakılan metal kazıklar kullanılır. Ölçmeler, duruma
göre, iki yılda bir veya yılda bir defa yapılır. İki ölçme arasındaki farklardan tasman miktarları
hesaplanır. Ölçme noktaları olarak, bina köşeleri, çeşme olukları gibi sabit noktalar ile hassas
olarak tesis edilen poligon noktaları alınır. Elde edilen neticeler bir tasman plânı üzerinde
eşyükselti çizgileri ile gösterilir [2].
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