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ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ

ZEMİN İNCELEMESİ

Bir alanın altındaki arsanın derinliğine
incelenmesine, zemin incelemesi (geoteknik inceleme,
geoteknik etüt, vb) denir. Bir alanın, herhangi bir inşaat işi
için uygunluğunu belirlemek, inşaatı güvenli ve ekonomik
olarak projelendirmek ve uygulamak için zemin incelemesi
gerekir. Zemin incelemesi ile zemini oluşturan tabakalar,
tabakaların kalınlıkları, tabakalardaki zeminlerin özellikleri
( doğal birim hacim ağırlıkları, su muhtevaları, porozite veya
boşluk oranları, sıkılıkları, kıvam limitleri, sınıf ları, kayma
direnci parametreleri, konsolidasyon özellikleri ) varsa yer
altı suyu ile ilgili bilgiler elde edilir.

Zemin incelemesinin tutarı, inşaat işinin toplam
maliyetinin % 0,1 - % 2’si arasında değişebilir. Böyle bir
maliyetten kaçmak, gerek inşaat sırasında, gerekse inşaat
bittikten sonra, bazı üzücü durumların ortaya çıkmasına
neden olabilir.
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ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ

--Yüzey İncelemesi

--İnceleme Çukurları

--Sondajlar  El Burguları ile Sondaj

 Motorlu Burgularla Sondaj

 Rotary (Dönel) Sondaj

--Sondalar  Dinamik Sondalar (Standart Penetrasyon
Deneyi)

 Statik Sondalar (Koni Penetrasyon Deneyi)
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TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA ANALİZLERİ

İyi yapılmış bir zemin araştırması ile aşağıdaki sorunlar
önceden çözümlenir.

1)Temel zemini taşıma yeteneğinin, yapı yükünden
doğacak zorlamaları karşılayabilmesinin sağlanması

2)Yapı yüklerinden ötürü zeminde oluşan oturmaların
yapıya zarar vermeyecek sınırlarda kalmasının sağlanması

3)Zemin suyunun değişmesi, yeraltı suyu düzeyinin
değişmesi sonucu oluşan zemin hareketlerinin doğurduğu
gerilmelerin dış yüklerle dengelenmesinin sağlanması

TAŞIMA GÜCÜ

Bir temelin taşıma gücü zeminde göçme olmaksızın
(kayma dayanımı aşılmaksızın) zemine aktarabileceği en fazla
gerilme olarak tanımlanabilir.

Temel zeminin sıkılığına ya da sertliğine göre başlıca 3 tür
kesme kırılmasından söz edilebilir. Bunlar;
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a--Genel Kesme Kırılması

b--Yerel Kesme kırılması

c--Zımbalama Kırılması

Temellerde taşıma gücü koşulunun sağlanabilmesi 
için yapılması gerekenler;

1. adım: Sınır taşıma gücünün belirlenmesi : Terzaghi, 
Meyerhof, Hansen ve Vesic tarafından geliştirilen bağıntılar 
gelmektedir.

qsınır = k1*c*Nc + γ1*Df * Nq + k2*γ2* B*Nγ
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2. adım: Zemin Emniyet Gerilmesinin Hesaplanması: Birinci
adımda belirlenen sınır taşıma gücü bir güvenlik sayısına
bölünerek emniyetli taşıma gücü yani zemin emniyet
gerilmesi hesaplanmaktadır. Güvenlik sayısı (Gs) genellikle
3 civarında alınmaktadır.

qemin = qsınır / Gs ya da bir diğer ifadeyle σzem = qsınır / Gs

3.adım: Zemin Dayanımının Belirlenmesi: Genellikle bu
aşamada; yükler dikkate alınarak temel tabanında
hesaplanan en büyük basıncın (σz max) aşağıdaki koşulu
sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

σz max ≤    qemin ya da bir diğer ifadeyle  σz max ≤ σzem
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OTURMALAR

Zeminler düşey yük etkisinde kaldığı zaman zemin cinsine
bağlı olarak oturmalar meydana gelmektedir. Bu oturmalar
sonucunda yapıda hiçbir hasar meydana gelmeyebilir ya da yapı ağır
hasar görebilir.

OTURMA NEDENLERİ

Bunlardan en önemlileri;

1)Yapı yüklerinden oluşan oturmalar

2)Sömelin veya yapının yakınındaki sömellerden oluşan oturmalar

3)Sömel veya yapıların yakınında bulunan dolgulardan oluşan
oturmalar

4)Yeraltı suyu düzeyinin düşmesinden oluşan oturmalar
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YÜZEYSEL TEMELLER

TEMELLERİN SINIFLANDIRILMASI

Temel sınıfına karar verirken üzerine etkiyen yükün
büyüklüğü ve çeşidi, temele mesnetlenen elemanın çeşidi,
(kolon, perde duvar...) zemin özellikleri, yapım teknolojisi
gibi parametreler etkili olmaktadır.
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DUVAR ALTI TEMELLER

Taşıyıcı duvar yükünü zemine
güvenli biçimde aktarmak üzere
oluşturulan betonarme elemanlar
duvar altı temeller olarak adlandırılır.
Yığma, kargir yapıların temellerinde,
taşıyıcı duvarların altında bu tür
temellerin yapılması zorunludur.

TEKİL TEMELLER

Tek bir kolon için
düzenlenen temel türüdür.
Plandaki şekli kare,
dikdörtgen veya daire olabilir.
Düşey kesitleri genellikle
dikdörtgen veya yamuk olarak
ortaya çıkar.
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BAĞ KİRİŞLERİ

Tekil temeller her iki
doğrultuda, tek yönlü sürekli
temeller ise eksenlerine dik
doğrultuda bağ kirişleri ile
birleştirilerek farklı yatay yer
değiştirmelerin, dolayısıyla
ek zorlamaların ortaya
çıkması önlenir.

SÜREKLİ TEMELLER

Zemin emniyet gerilmelerinin yeterli olmadığı
durumlarda, üst yapıdan gelen yüklerin zemine
aktarılabilmesi için, temel sistemi sürekli temel olarak
seçilir. Yüklerin ve bina taşıyıcı sisteminin durumuna göre,
ayrıca zemin emniyet gerilmelerinin daha düşük olduğu
durumlarda, sürekli temeller her iki yönde de uygulanır.
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RADYE TEMELLER

Yapıları inşa ederken taşıma kapasitesi yüksek
zeminlere rastlamak her zaman mümkün olmamaktadır.
Birçok bölgede zeminin emniyetle karşılayabileceği gerilme
o kadar düşüktür ki tekil veya sürekli temellerle sağlıklı bir
sonuca ulaşılamamaktadır. Bu gibi durumlarda radye temel
çözümü en ekonomik ve pratik çözümdür.

Radyelerin Hesap Yöntemleri:

Radyelerin hesabında rijit ya da elastik yöntemler
kullanılır. Rijit yöntem yaygın olarak kullanılan yaklaşık
kabulleri içerir. Buna karşılık elastik yöntemler oldukça
karmaşık olup, zemin davranışlarındaki bilinmezlikler
nedeniyle de kesin değildir.
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MİCROSOFT OFFİCE 
EXCEL İLE GEOTEKNİK 

RAPOR HESAP 
PROGRAMI
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Program Mantığı

Excelde oluşturulan program,
tamamen hücre içerisine girilen değerleri,
oluşturulan formülasyonlarla hesaplama
olarak işlemleri yapmaktadır.

Ayrıca her farklı hesap bir sayfada
yapılabildiği gibi, birden çok sayfada da
hesaplar ayrılarak daha anlaşılır çözümler
sunulabilmekte ve düzgün hesap çıktıları
alınabilmektedir.
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Hesaplanan Temel ve 
Zemin Değerleri

Zemin değerleriyle, yapı temeli hesapları
yapılmaktadır. Bunlar;

Tekil temel, sürekli temel, radye temel boyutları
girilerek zemin emniyet gerilmesinin hesabı, SPT verileri
yardımıyla zemin emniyet gerilmesinin hesabı, ani oturma
hesabı, konsolidasyon oturması hesabı, gerilme analizi
hesabı, sıkışma indisi tespiti, SPT verisiyle oturma analizi,
zemin sınıfı tespiti, zemin şişme karakteri hesabı, yatak
katsayısı hesabı, sıvılaşma analizleri (4 adet)
yapılabilmektedir.
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Tekil, Sürekli ve
Radye temel hesabı
yapılabilmektedir.
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Sonuç
Farklı zemin tiplerine göre, farklı temel tipine

gidilebildiği ve zemin tipinin belirlenmesi için gerekli
laboratuar ve arazi deneylerinin yapılmasının ardından
gerekli veriler elde edilerek, oluşturulan program için veri
girişi yapılır. Yapılacak yapının önemine göre gerekirse
jeofizik ve jeolojik çalışmaların geniş bir şekilde
uygulanması gerekebilmektedir. Zemindeki tüm bu
çalışmalar, mühendislik hesaplarının yapılabilmesi ve
mühendislik yapılarının uygun bir şekilde yapılmasını
sağlamaktadır.

Tüm bu veriler ışığında gerekli geoteknik çalışmanın
da yapılması gerekmektedir. Hesapların geoteknik raporda
rahat bir şekilde sunulabilmesi için bu program
oluşturulmuştur.

Genel olarak görüldüğü gibi zemin üzerinde gerekli
mühendislik hesapları yapılabilmesi için zeminin kapsamlı
araştırılması gerekmektedir. Oluşturulan program da bu
esaslar üzerinden çalışabilmektedir.
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DİNLEDİĞİNİZ 
İÇİN 

TEŞEKKÜRLER…
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