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ÖNSÖZ

Jeoloji Mühendisliği eğitiminde Zemin Mekaniği dersi için hazırlanmış

olan bu notların Öğrencilere faydalı olacağını ümit etmekteyim.

Uluslararası kitap ve kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bu ders

notunda seçilen ve özet olarak verilen konuların kolay anlaşılmasını

sağlamak amacı ile çizelge, şekil ve resimler destekleyici olarak

verilmiştir. Bu ders notunun eksiklerinin olduğu bilinmektedir.

Öğrencilerin konuları kolay kavramaları için “Zemin Mekaniği

Uygulama Notları” ayrıca hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Recep KILIÇ



1. GİRİŞ

Baraj, köprü, bina, yol, kanal, hava meydanları ve bunun gibi mühendislik

yapılarının, üzerinde bulunduğu zemin ve kaya gibi jeolojik malzemelerle

yakın ilişkisi vardır. Litolojik birimler yapıların temelini oluşturduğu gibi,

mühendislik yapılarında doğal yapı malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Bu

nedenle jeolojik malzemelerden zeminin özelliklerinin tanınması, Jeoloji

Mühendisliği eğitiminde, Uygulamalı Jeoloji Anabilim dalı içerisinde ayrı bir

öneme sahiptir. Hazırlanan bu ders notu Jeoloji Mühendisliği bölümünde

zemin mekaniği dersinde verilen konuların ana hatlarını oluşturmaktadır.

Zemin mekaniğinde bilimsel gelişmelerin Coulomb'un 1776 yılındaki

makalesi ile başladığı kabul edilmektedir. Terzaghi' nin 1925 yılındaki

yayınladığı Erdbaumechanik kitabı ile zirveye ulaşmıştır. O zamandan beri

teorik ve uygulamalı alanda bilgi birikimi devam etmektedir.



Zemin mekaniği, mekanik ve hidrolik kanunlarının zemin problemlerine

uygulanmasıdır. Zemin, kayaçların ayrışması, aşınması, parçalanarak

taşınması ve bir yerde depolanması ile meydana gelen çakıl, kum, silt,

kil veya bunların karışımından oluşan çimentolanmamış tortul

kayaçlardır.

Zemin, yer yüzündeki "bitkisel toprak veya bitki artıklı toprak" olarak

adlanan organik malzeme bulunduran ayrışmış kısımdan ayrılmalıdır.

Zeminin özelliklerini ve değişikliklerini bilmeden onların değişik

şartlardaki davranışlarını tesbit etmek imkansızdır. Zeminin incelenmesi

için izlenen farklı yöntemler, birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.

İncelemelerde zemini temsil eden yeterli sayıda ve miktarda örneklerden

yararlanılır.



Zemin mekaniğinde incelemeler, zeminin sınıflaması ile başlar. Çakıl,

kum, silt ve kil geniş kapsamlı terimler olup belirsizliğin giderilmesi

bakımından zeminlerin hakim tane çapına göre sınıflandırılması

gereklidir. Bütün örnek içinde tane dağılımının veya derecelenmenin

ayrıntılı olarak tesbiti zeminlerin sınıflandırılması için de daha sıhhatli

bir ölçü verir. Zemin kil sınıfında ise, görünüşü ve farklı su içeriğindeki

kıvamı, zemin hakkında ek bilgi sağlar. Böylece zemin tarif edilerek

onun muhtemel davranışları önceden tahmin edilebilir. İnce taneli

zeminlerin sınıflamasında plastiklik özellikleri dikkate alınır.

Zeminin sınıflaması yapıldıktan sonra birimlerin tam ve yeterli şekilde

tanımlanabilmesi için fiziksel, mekanik ve oturma özelliklerinin

araştırılmasıgerekmektedir.



Doğal su içeriği, yoğunluğu, birim hacim ağırlığı, özgül ağırlığı,

gözenekliliği, boşluk oranı, doygunluk derecesi, hava yüzdesi,

geçirimlilik katsayısı v. b. gibi fiziksel özelliklerinin yanında, tek eksenli

basınç dayanımı, kohezyonu, içsel sürtünme açısı ve bunun gibi

özellikleri ile sıkışma (kompaksiyon) ve konsolidasyon özellikleri

incelenmelidir.

Bu özellikler belirlenerek, zeminin yük altındaki muhtemel davranışları

hakkında önceden bilgi elde edilir. Zeminin mekanik ve oturma

özellikleri ile birim hacim ağırlığını belirlemek için örselenmemiş

örnekler (UD), sınıflama ve fiziksel özellikleri için örselenmiş (D)

örnekler kullanılabilir. Zemin özellikleri hem arazide (in-situ) hem de

laboratuvarda incelenir.



2. ZEMİN MEKANİĞİ PROBLEMLERİ

2.1. Denge veya duraylılık (stabilite) problemleri:

Zemin dayanımının tamamen ve ani olarak yok olması durumu ile

ilgilenilir. Duraylılık göçmeleri büyük ve ani zemin hareketleri ile beraber

meydana gelir. Örneğin, bir istinat duvarının büyük oranda ileriye doğru

kayması, aşırı yüklü bir kolon taşıyan münferit bir sömelin zemine

batması, bir dolgu şevinin bir kayma yüzeyi boyunca aşağıya doğru

hareket etmesi.



Duraylılık göçmelerine engel olmak için üç soruya cevap aranır;

a. Zeminin dayanımı ne kadardır?

b. Zemine yüklenen yük ne kadardır?

c. Bu yükün zeminde yarattığı gerilmenin büyüklüğü ve dağılımı 

nedir?

Birinci sorunun cevabı zeminlerin gerek in-situ, gerekse

laboratuvarda özelliklerinin iyi bir şekilde incelenmesi ile verilebilir. İkinci

sorunun cevabı zemin üzerine inşa edilecek yapının ağırlığı ve cinsine

bağlıdır. Üçüncü sorunun cevabı ise ideal bir malzeme içindeki gerilmenin

dağılışının matematiksel analizine dayanır.



2.2. Deformasyon Problemleri

Zeminler, hem elastik hem plastik malzeme gibi hareket eder. Yük

altında zeminlerde meydana gelen plastik ve elastik şekil değiştirmeler

mühendislik için önemli olabilecek toplam deformasyonlar meydana

getirebilir.

Deformasyon problemlerinin çözümünde su içeriği ve suyun zemin

içindeki hareketi önem taşımaktadır. Bu nedenle incelenmesi gereklidir.

Killerin zamana bağlı oturmaları (konsolidasyon) hesaplanabilmektedir.



Eğer zemin taneleri aşınıp taşınarak başka bir yerde depolanmış ise

bunlara taşınmış zemin denir. Taşınma etkenleri yer çekimi, rüzgar, su ve

buzullardır. Taşınma esnasında tanelerin şekil ve boyları değişir.

Taşınmadan sonra su içinde çökelmiş, üzerine gelen malzemenin yükü ile

ile sıkışmış veya akarsu etkisi ile dağılıp derecelenmiş olabilir. Sonuçta

çakıl, kum, silt ve kil gibi malzemeden oluşan zemin meydana gelir. İnsan

gücü veya iş makinalarıyla bir yerden alınıp başka bir yerde depolanması

veya sıkıştırılmasıyla oluşan zeminlere de yapay (dolgu) zeminler denir.

3. OLUŞUMLARINA GÖRE ZEMİN TİPLERİ

Zeminin taneleri arasında hava veya su bulunabilir. Zemin, çimentolanmamış 

veya çok az çimentolanmış kayaçtır. Zayıf çimentolanma taneler arasındaki 

karbonat, oksitler veya organik tanelerden olabilir. Eğer ayrışma ürünleri 

taşınmadan yerinde kalırsa, kalıntı (rezidüel) zemin adı verilir. 



4. KİL MİNERALLERİ

Aynı fiziksel özelliklere sahip killi zeminlerin davranışları farklı

olabilmektedir. Bu durum sınıflamada alt sınıflandırmayı gerektirmektedir.

Özellikler arasındaki fark kil minerallerinin bileşiminden, yapısından ve

taneler arasındaki çekim kuvvetinden doğmaktadır. Killerin araştırılmasında

X-ray difraction (XRD) veya differantial thermal analysis (DTA), elektron

mikroskobu (EM) scanning elektron mikroskobu (SEM) v.b. gibi yöntemler

kullanılır.

Killerin bileşimi sulu alüminyum silikattır. Kil bileşimindeki SiO2 tetraeder ve

Al2O3 oktaeder halindedir. Bunlar çeşitli şekillerde birleşerek kil

minerallerini meydana getirirler (Şekil 4.1).

Kaolinit, illit ve monmorillonit olmak üzere başlıca üç gurup kil minerali

vardır.



Şekil 4.1. Kil mineralleri



Kaolinit

Bileşimi Al2O3, 2SiO2 2H2O olan kolinit feldispatların ayrışmasından

oluşur. Birbirini izleyen Si ve Al tabakaları şeklindedir ve H ile

bağlanmıştır. Seramik Porselen sanayiinin hammaddesidir (Şekil 1.2).

Hacim değişikliği (şişme ve büzülme) azdır.

Şekil 4.2. Kaolinitin  SEM altında görüntüsü



İllit

Bileşimi (OH)4K(Al4Mg4Fe4) (SiAl4)O20 dir. Kaba porselen (tuğla,

kiremit v.b. gibi) sanayiinin hammaddesidir.

Montmorillonit

Bileşimi (OH)4 (Al4Fe4Mg4)Si8O20.nH2O dir. Bir Al ve 2 Si dan oluşan 

tabakalar H2O bağı ile bağlanmıştır. Bünyesine su aldığı zaman hacmi fazla 

miktarda artar. 

Kuruduğu zaman hacim küçülmesi meydana geleceğinden çatlamalar olur.

Bu nedenle seramik sanayiinde istenmeyen kil gurubudur. Bentonit bu

grupta olup sondaj çamuru olarak ve yeraltı suyunu drene etmek amacı ile

çamur hendeklerinin yapımında kullanılır.



Şekil 4.3. Simektitin  SEM altında görüntüsü



5. ZEMİN GURUPLARI

Genel olarak üç guruba ayrılır:

5.1. İri taneli zeminler

Çakıl ve kum boyutundaki zeminlerdir. Bu tür zeminler kohezyon (tanelerin birbirini

çekme özelliği yoktur. İçsel sürtünme açısına (internal friction) sahiptir.

5.2. İnce taneli zeminler

Silt ve kil boyutundaki zeminlerdir. Kohezyonu vardır ve kil suya doygun ise içsel

sürtünme açısı sıfır kabul edilir. Silt, kil ile kum boyutu arasında kalan zemin türüdür.

Kil özellikle ıslak iken plastisitesi yüksek olan zemindir. Kil tabakaları su içerisinde

oluşmuş sonradan üstündeki jeolojik malzemenin ağırlığı ile yavaş yavaş sıkışmış

olabilir. Bu olay konsolidasyon olarak tanımlanır. Kil, erişilen denge durumuna bağlı

olarak tam konsolide veya kısmen konsolide olarak tanımlanır. Jeolojik gelişim

boyunca killerin üzerindeki formasyonların bir kısmı aşınabilir.



Konsolidasyon basıncının bu şekilde kısmen kalktığı zeminler aşırı

konsolide (pre-load, önceden yüklenmiş) zemin olarak tanımlanır. Killer

yapıları itibariyle kılcal çatlaklı veya çatlaklı olabilir. Tabii durumda kılcal

çatlaklı killer genellikle katı kıvamdadır ve yüksek kohezyona sahiptir.

Normal olarak kılcal çatlaklar kapalıdır. Ancak kazı sonucu üzerindeki yük

kalktığında bu çatlaklar açılır, çatlaklardan giren su zemini yumuşatır,

ayrıştırır ve duraylılık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

İri (kum) ve ince (kil) taneli zeminlerin fiziksel özelliklerinin karşılaştırması

Çizelge 5.1 de verilmiştir.



Çizelge 5.1 İri ve ince taneli zeminlerin fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması

Özellikler             İri zemin (kum) İnce zemin (kil)

Boşluk oranı Düşüktür Yüksektir.

Kohezyon Temiz iken ihmal edilecek kadar azdır Yüksek, su içeriğine bağlıdır

İçsel sürtünme Yüksektir Düşük, doygun iken sıfırdır.

Plastisite Plastik değildir Plastiktir.

Sıkışma Ani olur ve azdır Zamana bağlıdır ve çoktur.

Geçirimlilik Geçirimlidir Geçirimsizdir



5.3. Organik zeminler

İçerisinde yüksek oranda organik madde bulunduran, humuslu ve turba türü

zeminlerdir. Bitki kökleri içeren ve tarım arazilerinde bulunan üstteki toprak

sıyırma kazısıyla atılır ve yapı temelleri için zemin olarak seçilmez.

Organik zeminler bol miktarda su içerir. Taşıma gücü çok düşüktür ve

oturma miktarı yüksektir. Bu nedenle yapı temelleri bu zemin üzerine

yerleştirilmemelidir.

Organik zeminlerin ayrılmasında aşağıda belirtilen oran dikkate alınır. Bu

oran % 75 e eşit veya daha büyük ise zemin inorganik olarak tanımlanır.

LL Cdefirinkurusu

LL havakurusu

( )

( )
%75

1050





6. ZEMİNLERİN SINIFLAMASI

Zeminler farklı şekillerde sınıflandırılır.  

6.1. Üçgen sınıflama 

Bu sınıflamanın esası çakıl, kum, silt ve kil bir üçgenin bir köşesine gelecek 

şekilde yazılarak yapılır ve isimlendirilir (Şekil 6.1).

Şekil 6.1 Zeminlerde üçgen sınıflama

6.2. Karayolları zemin sınıflaması (AASHO) 

Karayollarında kullanılan ve zeminin tane boyu esas alınarak yapılmış 

sınıflamadır.



6.3. Birleşik zemin sınıflama sistemi 

(Unified Soil Classification System, USCS)

Sistemin esası tane boyu dağılımına dayanır. Sembollerle ifade edilir 

(Çizelge 6.1). İnce taneli zeminlerin sınıflamasında plastiklik özelliği 

dikkate alınır (Şekil 5).

Çakıl Gravel G

Kum Sand S

Silt Mil M

Kil Clay C

Organik malzeme Organic material O

Turba Peat P



Bunlar ilk semboller olup, tanımlayıcı olan ikinci semboller şunlardır.

İyi dereceli Well graded W

Kötü dereceli Poorly graded P

Plastik olmayan ince taneli With non-plastic fines M

Plastik ince taneli With plastic fines C

Düşük plastisite Of low plasticity (LL<35) L

Orta plastisite Of Intermediate plasticity (LL=35-50) I

Yüksek plastisite Of high plasticity (LL>50) H

Üniformluluk katsayısı = Eğrilik katsayısı =

Zemin mekaniğinde, sondaj yöntemiyle örnek alma TS 1901 (1987), 

deneyler TS 1900 (1987) ve zeminlerin sınıflaması TS 1500 (2000) Türk 

Standardları’na BS 1377-2:1990 ve ASTM: D 2487: 1998 göre yapılır.

Cc
D

D D


( )30

2

60 1010

30

D

D
=Cu



Çizelge 6.1. Birleşik zemin sınıflama sistemi



Şekil 6.2. Plastisite kartı



Çizelge 6.2. Birleşik zemin sınıflama sistemi (TS1500)



Şekil 6.3 . Tane boyu dağılımı eğrisi (TS1500, 2000)



Şekil 6.4 . Plastisite kartı



7. TANE BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ

7.1. İri taneliler 

Zemin iri taneli ise önceden belirlenmiş elekler kullanılarak tane boyu

dağılımı belirlenir Şekil 7.1. Elek serisinde en üstte açıklığı fazla olanlar

en altta ise 200 nolu elek bulunur. Eğer zemin, temiz çakıl ve kum ise

kuru elek analizi, değilse ıslak elek analizi yapılır. 200 nolu elek altı

plastik kovada veya leğende toplanarak hidrometre analizi için ayrılır.

Kullanılan elek numaraları ve açıklıkları Çizelge 7.1 de verilmiştir.

Her elekte kalan malzeme 0.1 g duyarlıkta tartılıp deney formundaki

yerlerine yazılır. Toplam kalan ve toplam geçen miktarları hesaplanır.

Yatay eksen yarı logaritmik, düşey ekseni metrik olarak bölümlendirilmiş

bir koordinat sisteminde yatayda elek açıklığı düşeyde % geçen

miktarlar işaretlenir. Daha sonra bulunan noktalar birleştirilerek tane

dağılımı eğrileri çizilir (Şekil 7.2).



Şekil 7.1. Elek analizi



Şekil 7.2. Tane boyu dağılımı eğrisi



7.2. İnce taneli zeminlerin boylarının tesbiti

Hidrometre deneyi ile belirlenir ve Stokes kanununa göre hesaplanır. 

Stokes kanunu:

Değişik tane boyutlarına sahip katılar suda veya başka bir eriyikte

boyutlarına bağlı olarak değişik hızda çökelirler. Çökelme hızı tanenin

boyu ile doğru orantılıdır. Bu durumda çökelme hızını ölçülerek,

çökelen tanelerin boyu hesaplanabilir. Tanelerin şekilleri küresel kabul

edilerek aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır.

olduğundan
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Durgun sudaki tanenin çökelme hızı;

cm/s veya     cm/dakika

= çökelme hızı cm/s

s= katının birim hacim ağırlığı

w= sıvının birim hacim ağırlığı

n= sıvının dinamik viskozitesi

= yer çekimi ivmesi cm/s2=980 g/s2

L= partiküllerin düştüğü uzaklık (cm)

t= L mesafesinden düşme zamanı (s)
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8. ATTERBERG LİMİTLERİ

Atterberg limitleri, zemin taneleri ve su arasındaki ilişkiler ile değişen su  

içeriklerine göre  zeminin  durumunu  tanımlar (Şekil 8.1). İnce taneli zeminin 

etrafında bulunan su filmi absorbe su olarak bilinir. 

Taneleri küçüldükçe yüzey artacağından absorbe suyun hacmi de artar. Zemin 

tanelerinin arasındaki su zeminin mühendislik özelliklerini doğrudan etkiler ve 

kayma dayanımını azaltır.

Akıcı (likit) kıvamdan plastik kıvama  geçiş anındaki su içeriğine Likit Limit 

(LL=WL), plastik  kıvamdan yarı katı hale geçiş anındaki  su içeriğine Plastik 

Limit (PL) ve yarı katı halden katı hale geçiş anındaki su içeriğine Büzülme 

Limiti (SL) denir.

LL-PL=PI PI=Plastisite indisi

PL-SL=SI SI=Büzülme indisi



Şekil 8.1. Zeminlerde su içeriği - hacim ilişkisi ve tanımlar



8.1 Likit Limit (LL)

Zeminin daha fazla su içeriğinde viskoz bir sıvı gibi davrandığı haldeki 

su içeriğidir. İki türlü belirleme yöntemi vardır:

Casagrande metodu

Düşen koni metodu

8.1.1 Casagrande metodu

Likit halde hazırlanan numune Casagrande kabı içine konur ve yüzeyi 

düzeltilir. Yarma bıçağı ile numune ortadan yarılır ve kabaran kısımlar 

düzeltilir. Aletin 25 nci düşme darbesine karşılık gelen yarığın 1 cm lik 

kısmının kapanması sırasında içerdiği su miktarı LL e karşılık gelir Şekil 

8.2, 8.3 ve 8.4).



Şekil 8.3. Casagrande LL aleti

ve diğer gereçler

Şekil 8.4. Casagrande yönteminde LL için

su içeriği - vuruş sayısı ilişkisi



Şekil 8.5. Düşen koni LL aleti 

8.1.2 Düşen koni metodu

Bu metodda numune yine Casagrande metodunda olduğu gibi

hazırlanır. Silindir kap içine suya doymuş malzeme yerleştirilir. Şekilde

görüldüğü gibi konik uç, kabın içindeki zemin içine 5 s süre ile batırılır.

Konik ucun batma miktarı ölçülür. Değişik su içeriğindeki zeminlerde deney

tekrarlanır. Konik ucun 20 mm batması anındaki su içeriği örneğin likit limit

değeridir (Şekil 8.5).



Zeminin plastik halden yarı katı hale geldiği andaki su içeriğidir. PL cam

plaka üzerinde avuçla 3 mm çapında zemin silindirleri yoğrulduğunda

silindirlerde enine çatlakların oluşmaya başladığı durumdaki su içeriği

olarak tayin edilir.

8.2 Plastik Limit (PL)

8.3 Büzülme limiti (SL)

Zeminin yarı katı halden katı hale geçiş anındaki su içeriğidir. Büzülme

zeminin boyutunda veya hacminde meydana gelen azalma miktarını

verir. Lineer veya hacimsel büzülme olarak hesaplanır (Şekil 8.6).

Büzülme limiti 40 nolu elekten geçen 50 g örnek üzerinde yapılır.

Her zaman PL>SL dir.

Büzülme indeksi = PL-SL = SI



Şekil 8.6 . Hacimsel ve lineer büzülme kalıpları 



8.4. Plastik özelliğine göre sınıflama

Zeminler likit limit değerine göre dört guruba ayrılır (Çizelge8.1 ve 8.2).

Çizelge 8.1. Zeminlerin LL özelliğine göre sınıflaması 

LL Zemin tipi

20 > Kohezyonsuz (non plastik)

20 - 30 Düşük plastisite

30 - 50 Orta plastisite

> 50 Yüksek plastisite



Çizelge 8.2. Zeminlerin LL özelliğine göre sınıflaması(zemin sınıflamasına esas)

LL Zemin tipi

35> Düşük plastisite

35 - 50 Orta plastisite

>50 Yüksek plastisite



9. KONSİSTANS

Taneler arasındaki su içeriğine bağlı olarak zeminin gösterdiği davranıştır.

n= Doğal su içeriğidir

Teorik üst sınır 

Büzülme limitindeki konsistansı eşitlikleri ile hesaplanır

(Şekil 9.1).
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Şekil 9.1.   İnce taneli zeminlerin konsistans-su içeriği ilişkisi.



10. AKTİVİTE

Kil boyutundaki tanelerin plastiklik derecelerini tanımlar. Plastiklik arttıkça 

aktivite de artar. Toplam kütle içinde 0.002 mm den daha küçük olan 

tanelerin payı az olmasına rağmen zemin kil davranışı gösterebiliyorsa bu 

durum numunedeki mevcut kil minerallerinin yüksek aktivitesini ortaya 

koyar. Aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

A = Aktivite

c = 0.002 mm den küçük tanelerin ağırlıkça %' si                             

n = Zeminin cinsine  bağlı  katsayı (doğal zeminler için 5, yapay zeminler  

için 10 alınır)

ktivite değerine göre killer üç gruba ayrılır (Çizelge 10.1). Bazı minerallerin 

aktivite değerleri Çizelge 10.2 de verilmiştir.
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Çizelge 10.1.  Killerin aktiviteye göre sınıflaması

Tanımı Aktivite Örnek

Aktif olmayan kil A < 0.75 Kaolinit = 0.5

Normal kil 0.75 < A < 1.25 İllit = 0.5-1.0

Aktif kil A > 1.75 Montmorillonit = 4

Çizelge 10.2.  Bazı minerallerin aktivite değerleri

Mineral Aktivite

Simektit 1.0 - 7.0

İllit 0.5 - 1.0

Kaolinit 0.5

Halloysit (2H2O) 0.5

Halloysit (4H2O) 0.1

Attapulgit 0.5 - 1.2

Allophan 0.5 - 1.2



Killer değişik su içeriklerinde farklı davranış gösterdiği gibi dinamik ve

statik yükler altında da farklı davranış gösterirler. Statik yük altında belli

bir taşıma gücüne sahip bentonit su içeriği sabit kalmasına rağmen

dinamik yük altında akışkan özellik gösterir. Buna tixotropi özelliği denir.

Sabit Makaslama etkisi ile ilksel hali bozulan killerde gerilme

kaldırıldığında dayanım kazancı olması da tixotropi olarak adlandırılır.

Gerilme altında boşluk suyu basıncı değişimine bağlı olarak dayanım

kazanılması ise Rheopexy (Anti-tixotropi) olarak adlandırılır.



13. ZEMİNLERDE SIKIŞMA

Sıkışma boşluk oranının azalmasıdır. Zeminlerde sıkışma iki şekilde görülür;

1. Kompaksiyon

2. Konsolidasyon

-Kompaksiyonda ani sıkışma meydana gelir. Taneler birbirine yaklaşır, 

boşluk hacmi azalır.

-Konsolidasyon zamana bağlı sıkışmadır. Boşluktan su atılarak taneler 

birbirine yaklaşır.

13.1. Kompaksiyon

Dış kuvvetlerin etkisi ile olur, zamana bağlı değildir. Boşluk suyunun bir 

fonksiyonudur.
)1(   dn

min olursa; taneler doğrudan temastadır ve sürtünme artar, sıkıştırmak 

zorlaşır, d artar.

opt olursa; sürtünme ve direnme minimum, sıkışma maximum, dmax olur.

max olursa; sıkışma olmaz, su direnir, d azalır.



Kuru bir zemine su verildiğinde tanelerin etrafını absorbe su tabakası kaplar. 

Su miktarı artırılırsa su filmi kalınlaşır, taneler arasındaki sürtünme enerjisi 

en aza düşer ve taneler birbirleri üzerinde kolayca kayar.

opt kadar su, boşlukların yerini alarak tanelerin sıkışmasını sağlar. Suyun 

hacmi boşlukların hacmini doldurunca fazla su tanelerin yerini almaya başlar. 

Böylece zeminin kuru yoğunluğu azalır. Zeminler optimum su içeriğinde  en 

iyi sıkışmaya uğrar ve maximum kuru yoğunluk elde edilir.

Bir zeminin kompaksiyon derecesi kuru yoğunluk ile ifade edilir. Eğer 

zeminin yoğunluğu  ve su içeriği  ise kuru yoğunluk;









1
d

eşitliği ile hesaplanır.



Verilen bir zeminin kuru yoğunluğu, sıkışmadan sonraki su içeriğ ve

sıkışma aletiyle  uygulanan enerjiye bağlıdır. Uygulanan enerji;

E = Sıkıştırma kuvveti, kN/m2

W = Çekiç ağırlığı, kN

H = Çekicin düşüş yüksekliği, m

L = Tabaka sayısı

N = Her bir tabaka için darbe adedi

V = Mold hacmi, m3

Metodun esası, çapı ve yüksekliği belli bir molda doldurulan örneğe

ağırlığı belli bir tokmağın, belli bir yükseklikten, belli sayıda 

düşürülmesiyle belli bir enerji verilmesidir. 

Sıkışmayı (kompaksiyon) belirlemek için iki tip proktor aleti kullanılır. 

E
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Şekil 13.1. Standard ve modifiye proktor moldları ve çekici

Düşük sıkıştırma kuvvetiyle yapılana standart proktor, büyük kuvvetle 

uygulanana ise modifiye proktor adı verilir (Şekil 13.1).



Standard proktor yöntemi, daha çok iri taneli zeminlerde, modifiye proktor

ince taneli zeminlerde ve ağır temel sıkıştırmalarında kullanılır.

Bu iki yöntemden birisi seçilerek zeminin yoğunluğu ve su içeriği elde edilir.

Bu deneme en az 5 defa tekrarlanır. Her seferinde de su içeriği artırılır.

Bu değerlerle su içeriği-kuru yoğunluk eğrisi çizilir. Maksimum kuru

yoğunluktaki su içeriği “optimum su içeriği” olarak tanımlanır (Şekil 13.2 ).



Şekil 13.2. Kuru yoğunluk - su içeriği ilişkisi
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Uygulanan enerji miktarı arttıkça maksimum kuru yoğunluk artar ve 

optimum su içeriği azalır (Şekil 13.3) 

A=0 için Sr=1 e = .Gs

Kuru yoğunluğun mümkün olan maksimum değeri (hava hacminin sıfır 

olduğu veya tamamen doygun olduğu) aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:



Şekil 13.3. Farklı sıkıştırma kuvvetleri altında zeminin kuru yoğunluk - su içeriği ilişkisi



Şekil 13.4. Farklı zeminlerde kuru yoğunluk-su içeriği ilişkisi

Maksimum kuru yoğunluk ve optimum su içeriği zemin türlerine göre

farklılık gösterir (Şeki 13.4



14. ZEMİNLERDE SUYUN HAREKETİ 

Geçirimlilik (Permeabilite) 

Zemin taneleri arasındaki boşluklar irtibatlı olup, suyun akışına izin

verir. Suyun hareketi genel hidrolik kanunlarına uygun olarak sürer.

Genel olarak zemindeki suyun hareketini veren bağıntılar 4 amaç için 

geliştirilmiştir:

1. Sızıntı miktarının hesaplanması 

2. Akım bölgesinin belirlenmesi

3. Akım anında zeminde duraylılık

4. Geçici akım şartlarında zeminin davranışı

Zemin boşluklarında suyun hareketini; yerçekimi, kılcallık (kapilarite),

buz oluşumu ve uygulanan dış basınçlar sonucu meydana gelen

hidrostatik kuvvetler sağlar.

Zemindeki suyun bu etkenlerle meydana gelen hareketine sızma

(seepage) denir. Sızmanın birimine geçirimlilik katsayısı adı verilir ve k ile

gösterilir.



Şekil 14.1. Zemin içinde suyun hareketi



Şekilde c noktasından su verildiğinde bir süre sonra zemindeki akım 

nedeniyle d' den su akmaya başlar. 

Burada suyun akmasına neden olan eğim "h" yüksekliğidir. 

d noktasından birim zamanda geçen su miktarına “geçirimlilik katsayısı" 

adı verilir.

Geçirimliliği etkileyen faktörler şunlardır:

1. Zemin boşluklarının şekli 

2. Suyun viskozitesi

3. Suyun ısısı

4. Zemin boşluklarındaki hava miktarı

5. Tabakaların durumu

6. Suyun kimyasal bileşimi 



Darcy yasası

Zemindeki boşluklardan geçen suyun hızı,  

V = k.i

q = k.i.A eşitliği ile hesaplanır. 

Zeminlerde geçirimlilik katsayısı değişik yöntemlerle belirlenir.

A- Laboratuvarda 

1. Sabit seviyeli permametre ile (iri zeminlerde)

2. Düşen seviyeli permametre ile (ince taneli zeminlerde)

3. Yatay kılcallık 

4. Diğer fiziksel özelliklerden yararlanarak hesaplama

5. Odometre ve üç eksenli deneylerden dolaylı olarak hesaplama

B- Arazide

1. Dışa pompalama

2. İçe pompalama



Çizelge14.1. Casagrande geçirimlilik çizelgesi
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Geçirimliliğin (permeabilite) hesapla bulunması

Özellikle kumda geçirimliliğin hesaplanmasında tane boyları 

belirlenerek granülometri özelliğinden yararlanılır.

t = C0 olarak ısı derecesi

C = 100-150 arasında değişen sabit bir sayı

D10= Ağırlıkça %10’ dan geçen etkili tane çapı

k = cm/s

Kapiler yükseklik:

Terzaghi bağıntısı:

Allen Hazen bağıntısı



Gerçek süzülme hızı:

Zeminde akan suyun hızı, süzülme hızı veya filtre hızı olarak tanımlanır. 

Süzülme zeminin boşluk oranı 0.70<e< 0.86 arasında ise meydana gelir. 

V = ki dir. 

Ancak suyun hesaplanan hızı zemin içindeki gerçek hızından daha 

küçüktür. A toplam alan ise An boşluk alanıdır (Şekil 22).  

An<A dır.

V=Q / A 

Vgerçek > Vfilter 

Vgerçek = Vfilter / n

Şekil 14.2.  Toplam alan (A) ve boşluk alanı(An)      



Kritik hidrolik eğim ve kaynama:

Kuyulardan su alma ve drenaj problemlerinde yararlanılır. Temel çukurlara 

su dolması sırasında meydana gelen önemli problemlerin çözümünde 

kullanılır.

Vektör olan İp kendisi ile aynı birime sahip zeminin birim hacim

ağırlığını bir bileşke vektöre götürür. Bu bileşke vektöre zeminin etkin

birim hacim ağırlığı denir (Şekil 14.3).

Eğer sızıntı aşağıya doğruysa İp ile gd aşağıya doğrudur (Şekil 14.3).
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s’ = s - u

uA-B = uA - uB
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Basınç doğrusunun eğimi:



Şekil 14.3. Sızıntının aşağıya ve yukarıya doğru olmasında gd ve İp



Eğer sızıntı yukarıya doğruysa İp ile gd zıt yönlüdür. İçindeki suyun hareket

halinde olduğu zeminde hidrolik eğim öyle bir değer alır ki; o değerde

zeminin etkin birim hacim ağırlığı sıfır olur. Zeminin etkin birim hacim

ağırlığı sıfır olursa tanelerin birbirleriyle olan teması sona erer ve zeminin

taşıma gücü kaybolur ve çöker. Yani kritik hidrolik eğime gelindiğinde zemin

dış kuvvetlere karşı dayanım gösteremez. Bu durumda zeminin üstündeki

yapı göçer buna "hidrolik zemin göçmesi" denir.

Zeminin sızıntı durumuna bağlı birim hacim ağırlığı Çizelge 14.2 da verilmiştir.

Çizelge 14.2. Zeminin sızıntıya bağlı birim hacim ağırlığı

Zeminin durumu g

Kuru g  gd

Su altında (sızma yok) g  g’  gsat - gw

Sızıntı aşağıya g  gsat  ip

Sızıntı yukarıya g  gsat - ip



Şekil 14.4. Hidrolik eğim
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Zeminde akım şartlarını yandaki borudan yükü artırarak sağlarsak bu

durumda boşluk suyu basıncının akımı oluşturan hidrolik eğim teriminide

kapsaması gerekecektir. Suyun borudan gelerek zemin içinden yukarıya

doğru sızdığı düşünülürse diğer şartlar değişmediğinden boşluk suyu

basıncı artışı u=h.gw olacaktır.

Şekil 14.5. Hidrolik eğimin 

ek su ile artışı
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u = i.z.gw

Artan; u = h.gw = i.z.gw

Önceden; Ua-a = (d+z) gw

Sonradan;  SUa-a’ = d.gw + z.gw+i.z.gw

sa-a = d.gw + z.gd



u=s olduğu anda taneler arasındaki temas kaybolur ve duraylılık bozulur.

Düşey kuvvetleraşağıya doğru  = gsat – gw x alan

Düşey kuvvetleryıkarıya doğru  = gsat + gw x alan
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Zeminlerin kaynama özellikleri

Hidrolik eğim kritik değere ulaştığında duraylılık bozulur ve kaynama

meydana gelir.

Şekil 14.6. Kumda kaynama

Zemin Türü Kaynama Yeteneği

CH                              yok

GW,SW                          orta
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Filtre şartları

Filtre yada drenaj malzemesinin görevi;

1- Filtre ince malzemeyi korumalıdır.

2- Akan suyun belli bir hızla geçmesini sağlamalıdır. Filitre 

malzemesi için aşağıdaki şartlar bulunmalıdır.

Not : D15-filtre, D85-zemin tane çapına aittir
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15. AKIM AĞLARI

 : Eş potansiyel eğrileri arasındaki mesafe

 : Akım eğrileri arasındaki mesafe

birbirine eşit olmalıdır.

 = k. h dır.

Şekil 15.1. Akım ağları

akım eğrileri arasındaki mesafe debiye eşittir. Dolayısı ile
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h= Bir potansiyel eğriden diğerine geçerkenki düşüm kaybıdır.

Akım eğrisi sayısı : Nf

Eş potansiyel düşümlerinin toplam sayısı = Nd ile ifade edilirse

q = k.h

q =  Nf q

m2/s elde edilir.



Şekil 14.2. Beton baraj altında akım ağları



Akım ağlarının çizimi (sınır şartları)

Genel amaçlar için tahmini akım ağı yöntemi genellikle yeterli 

olmaktadır. Bu yöntemde akım eğrisi ve eşpotansiyel eğrileri zeminin 

ölçekteki kesiti veya planın üzerine elle çizilir.Yatay ve düşey 

geçirimliliğin farklı olması halinde çizim bazı değişimlerle yapılır. 

Çizimde şu noktalara dikkat edilir:

1. Akım eğrileri ile eşpotansiyel eğrileri dik açı ile kesişir. Kare veya 

dikdötgen şeklinde olmalıdır.

2. Akım kanalları veya eş potansiyel eğriler birbirlerini kesmezler.

3. Akım kanallarının yüzeye çıkışı bir eşpotansiyel değildir. Bu 

nedenle kareler tamamlanmaz.

4. Yerçekimi etkisindeki akımda eşpotansiyeller akım doğrusunu eşit 

yükseklikteki aralıklarla keserler. Bu aralıkların herbiri toplam 

yükün eşit ondalığıdır.



Örnek:

Homojen toprak dolgu bir barajın gövde yüksekliği 50 m, su seviyesi ise 

42 m' dir. Dolgunun geçirimlilik katsayısı k = 77.4 x 10-7m/s olduğuna göre 

bu gövde içerisinde meydana gelecek akım ağlarını ve eşpotansiyel 

eğrilerini çiziniz ve transmisiviteyi hesaplayınız. Gövde uzunluğu 325 m 

olduğuna göre baraj gövdesinden geçecek suyun debisini hesaplayınız.

51013,1
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Debi: q x l = 1,13 10-5 x 325 (uzunluk) = 3,6725 10-3 m3/s

m2/s 

Çözüm:



http://hercules.gcsu.edu/~sdatta/home/teaching/hydro/lectures/darcy.html
http://hercules.gcsu.edu/~sdatta/home/teaching/hydro/lectures/darcy.html


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=flow+net&source=images&cd=&cad=rja&docid=SRmLpyqGW0CyeM&tbnid=VU-kGNvtXvx1RM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.civil.uwaterloo.ca%2Fjrcraig%2FVisualAEM%2FScreenShots.html&ei=DRxtUaaiJbSV7AaT8YDgCw&bvm=bv.45175338,d.ZGU&psig=AFQjCNHOH8bG3H33JGsGDgVG9Yf0Ih6ipw&ust=1366191502083439
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=flow+net&source=images&cd=&cad=rja&docid=SRmLpyqGW0CyeM&tbnid=VU-kGNvtXvx1RM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.civil.uwaterloo.ca%2Fjrcraig%2FVisualAEM%2FScreenShots.html&ei=DRxtUaaiJbSV7AaT8YDgCw&bvm=bv.45175338,d.ZGU&psig=AFQjCNHOH8bG3H33JGsGDgVG9Yf0Ih6ipw&ust=1366191502083439


16. EFEKTİF (etkili) GERİLME

Tamamen doymuş zeminlerde 3 tür gerilme mevcuttur:

1-Toplam gerilme (taneler +su)

2-Boşluk suyu basıncı; taneler arasındaki boşluklarda bulunan suyun 

toplam basıncıdır.

3-Efektif gerilme; sadece zemin tanelerinin oluşturduğu gerilmedir.
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Z = Zeminin yüksekliği



Şekil 16.1. Efektif gerilme (YASS yüzeyde)



Kapilarite (kılcallık)

Kılcal su zemin boşluklarında taneler arasında oluşan kanallarda 

biriken tutuk sudur. Kapiler bölge, kum ve çakıl gibi iri taneli zeminlerde 

görülmez. İri taneli zeminlerin aralarında oluşturdukları boşluklar büyük 

çaplı olup kapilarite olayına imkan vermez. Eğer YASS ile temasta olan 

tabakalar ince taneli zeminlerden oluşursa boşluklar küçük olacağından 

kapiler (kılcal) borulara ait özellikleri gösterir.

Kılcallık su ile hava arasındaki ara yüzeyin belirli yarıçapın altına 

düşmesi ile yüzey geriliminin etkinlik kazanması şeklinde özetlenebilir. 

Suyun yüzeyindeki bir noktada gerilimin kuvvetler bileşkesi düşey yönde 

belireceğinden suyun yüzeyi sürekli çekme eğilimindedir (yüzey gerilimi).

uyun havaya karşı yüzey gerilimi Ts,

0 0C de 75.64 

20 0C de 72.75

Cıva için 20 0C de 470       dir.



Şekilde görüldüğü gibi suya iç çapı çok küçük olan bir cam tüp daldırılınca

su hc kadar yükselecektir. Çapı büyük bir tüp konursa (Dmakro) yükselme hc

kadar olmayacaktır. Cam kabın kenarlarında yüzey gerilimi sebebi ile r

çaplı dairesel kesitler görülen bu adhezyon kuvveti ile olmaktadır.

Suyun cam kabın kenarında bu olay nedeni ile bir “ıslatma açısı ”

yaptığı görülür. Kabın çapı çok büyük olduğundan su seviyesinde bir

yükselme olmayacaktır.

Td = Ts Cos  din/cm

S =  D

Td = Td S =  D Ts Cos

Ww=A hc w

Ww= Td (denge şartı)

v = 0  D Ts Cos =  D2/4 hc w

h
T Cos

Dc

s

w


4 



 açısı, sıvı olarak su alındığında tanenin mineralojik yapısına göre değişir

Ts= sabittir.

D= tanenin çapı (m)

Kapiler bölgede boşluk suyu basıncı yukarıya doğru olduğundan (-) olarak etki eder.



Kılcal doygun (kapiler) bölgede gerilme

Kapilaritenin etkin olduğu ince kum ve siltlerde yeraltı suyu seviyesinin 

(YASS) üzerinde 6.0 m ye kadar varabilen bir kılcal doygun bölge 

oluşmaktadır. 

Bu bölgede su tutuk durumda bulunmaktadır. Bu yüzden çekme 

gerilmesi olduğu düşünülmelidir. Zemindeki YASS nin üzerinde boşluk suyu 

basıncı sıfır iken aşağıya doğru

u = w.Z 

şiddetinde artar. 

Yeraltı su seviyesinin üzerinde kılcallıkla yükseldiğinden, yüzey 

gerilmesi yüzünden atmosfer basıncının altında olacaktır. Basınç 

diagramında u ile gösterilmiştir. 

Bu durumda, YASS üzerinde bulunan kılcal doygun bölgede efektif 

gerilme 

'= -(-u) =  + u 

şeklinde ifade edilecektir.



Örnek problem 1.

Silt tabakası üzerinde 8 m kalınlıkta ince kum tabakası bulunmaktadır. 

Yeraltı suyu seviyesi yüzeyden itibaren 5 m derinde olup, yeraltı suyunun 

2 m üzerinde kapiler zon mevcuttur. 

Kapilerite nedeni ile zemin bu zonda doygun ve kapiler zon üzerinde 

doğal durumdadır. Diğer özellikler şekil üzerinde gösterilmiştir. 

Yüzeyden 14 m aşağıdaki toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif 

gerilmeyi hesaplayarak Şekil 16.2 üzerinde gösteriniz.



Cevap 1.

Şekil 16.2. Kapiler bölgede efektif gerilme 



17. ZEMİNİN MAKASLAMA DAYANIMI

Zemin kütlesinin makaslama dayanımı zemin kütlesinin herhangi bir düzlem

boyunca kırılma ve kaymaya karşı koyabildiği birim alandaki iç dirençtir.

Yapılarda karşılaşılan taşıma kapasitesi, şev duraylılığı ve yanal basınç gibi

zemin duraylılık problemlerini analiz edebilmek için makaslama

dayanımının iyi bilinmesi gerekmektedir.

MOHR – COULOMB YENİLME KRİTERLERİ

Mohr (1900) malzemelerin yenilmesinin, normal ve makaslama gerilmesin

maksimum değerinde olmayıp, bunların kombinasyonu şeklinde olduğunu

ifade etmiştir. Bu şekilde, bir yenilme düzlemi üzerindeki normal gerilme ve

makaslama gerilmesi arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir (Şekil

17.1a):

)( ff  17.1



Eşitlikte tanımlanan yenilme zarfı eğri bir çizgi olup, Şekil 17.1.b’ de

gösterilmektedir. Pek çok zemin mekaniği problemi için, yenilme

düzlemindeki makaslama gerilmesini; yaklaşık olarak normal gerilmenin

lineer bir fonsiyonu olarak değerlendirmek yeterlidir (Coulomb, 1776). Bu

lineer fonsiyon,

eşitliği ile ifade edilir. Bu ilişki Mohr - Coulomb yenilme kriteri olarak

adlandırılır. Burada;

c=kohezyon ve f= içsel sürtünme açısıdır.

Eğer bir zemin kütlesindeki bir düzlem üzerindeki normal gerilmenin ve

makaslama gerilmesinin gösterimi, Şekil 17.1b’deki A noktasında ise

makaslama yenilmesi meydana gelmez. Eğer normal gerilme ve

makaslama gerilmesi B noktası gibi yenilme zarfının üzerine düşüyorsa

makaslama yenilmesi kritik denge durumundadır. C noktasında yenilme

meydana gelir.

f tan cf

(17.2) 



Şekil 17.1. Mohr kırılma yüzeyi ve Mohr-Coulomb kırılma kriteri          



Makaslamadan Dolayı Meydana Gelen Yenilme Düzleminin Eğimi

Bir düzlem üzerindeki makaslama gerilmesinden elde edilen değerler,

Mohr Coulomb yenilme kriterinde yer aldığı gibi makaslama yenilmesi

meydana getirecektir.

Birincil asal düzlemle, yenilmenin eğimini belirlemek için Şekil 17.2

incelendiğinde, yaklaşık birincil ve ikincil asal gerilmelerdir. Yenilme

düzlemi EF yatay düzlemle açısı yapar. açısını ve arasındaki ilişkiyi

belirlemek için Şekil 17.3 incelendiğinde Şekil 17.2’ deki gerilme durumları

görülmektedir.

Şekil 17.2  Bir zeminin esas düzlemdeki

yenilme yüzeyinin eğimi



Şekil 17.3  Mohr dairesi ve kırılma zarfı



Şekil 17.3’ deki fgh
, f tan cf ilişkisinden belirlenen yenilme zarfıdır. Işınsal

ab doğrusu birincil asal düzlemle (Şekil 17.2’deki CD) ve ışınsal ad

düzlemiyle (Şekil 17.2’ deki EF) tanımlanmaktadır. 

,902 f bad yada

2
45

f
 

Tekrar, Şekil 17.3’den,

fsin
fa

ad
(17.4)

2
cot 31 

f


 cOafOfa

bir de,

2

31  
ad

Eşitlik 17.4’de yerine formül 17.5a’ı ve formül 17.5b’i koyarsak, şunu elde ederiz

doğrusu yenilme

Bu şöyle gösterilebilir:

(17.3)

(17.5a)

(17.5b)
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 c elde edilir. (17.7)



Doygun Zeminlerde Makaslama Yenilmesi Kriteri

Doygun zeminlerdeki toplam normal gerilme, efektif gerilme ve boşluk suyu

basıncının toplamıdır, yada

u

Efektif gerilme, , zemin taneleri tarafından taşınmaktadır. Sonuçta, zemin

mekaniğine uygulanır, Mohr - Coulomb yenilme kriteri aşağıdaki gibi ifade edilir. 

ff tantan)(  cucf
(17.8)

c c

f

f

c f

Kum ve anorganik siltler için sıfırdır. Normal konsolide killer için,

olarak sıfır alınabilir. İçsel sürtünme açısı,

olarak kullanılabilir. İri taneli zeminler için ’nin tipik değerleri Çizelge 17.1’ de

ve

Kuru ve drenajlı kumlarda makaslama kuvvetinin davranışı benzer veya aynıdır.

yaklaşık

, drenajlı içsel sürtünme açısı

verilmiştir. 

terimleri drenajlı makaslama dayanım parametreler olarak tanımlanabilir.



Çizelge. 17.1 Kum, çakıl ve siltde tipik drenajlı sürtünme açıları

Zemin tipi  degf

Yuvarlak Kum :

Gevşek 27-30

Orta 30-35

Sıkı 35-38

Köşeli Kum

Gevşek 30-35

Orta 35-40

Sıkı 40-45

Kumla Çakıl 34-48

Silt 26-35

Zeminin makaslama gerilmesi değişkenleri esas itibari ile laboratuvarda

üç eksenli basma deneyi ve doğrudan makaslama deneyi ile belirlenebilir.



17.1. Tek eksenli gerilme

Bütün mühendislik malzemelerinde olduğu gibi zeminler de gerilmenin

artması durumunda şekil değiştirirler.

Gerilmenin belli bir değeri üzerinde, kırılma yada akma meydana gelir.

Zeminin diğer mühendislik malzemelerinden farkı çekme dayanımının çok

düşük olmasıdır.



Şekil 33. Zemin yük altındaki boyutları
Şekil 34. Zeminde s - e ilişkisi 



sv = eksenel gerilme

sh = yatay gerilme

h = boy kısalması

e = Deformasyon oranı

E

tgE

q

A
A

h

h

A

P

ultimateu

s
e

e

s
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s















)(max
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Zeminin elastisite modülü çok düşüktür.



Şekil 35. Tekrarlı yük altında zeminlerde s-e ilişkisi

Mohr dairesi (çember denklemi)

20220 )
2

()
2

(
s


s

s 



Şekil 36. Tek eksenli gerilmede Mohr zarfı Şekil 37. Farklı killerde s - e ilişkisi



Mohr dairesi, herhangi bir  kesit açısına sahip (kırılma yüzeyinin açısı) 

düzlemde s normal gerilmesi ile,  kayma gerilmesini hesaplamada 

kullanılan bir dairedir. Kırılma yüzeyi açısı olan  ile, zeminin içsel 

sürtünme açısı () arasında aşağıdaki ilişki vardır.

Şekil 36. Tek eksenli yüklemede meydana gelen gerilmeler
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Şekil 38. Tek eksenli deneyin yapılışı



Hassaslık (Sensivity) derecesi

Örselenmemiş kilin tek eksenli basınç dayanımının örselenmiş kilin tek 

eksenli basınç dayanımına oranı kilin hassaslık derecesini verir.

Burada,

qu = Örselenmemiş kilin tek eksenli basınç dayanımı

qd = Örselenmiş kilin tek eksenli basınç dayanımını

göstrmektedir.

S
q

q
q q q q

u

d

u d u d     1



Hassaslık oranı Tanımlama 

<1 Hassas değil

1-2 Hafif hassas

2-4 Orta hassas

4-8 Çok hassas

8-16 Az akıcı

16-32 Orta akıcı

32-64 Çok akıcı

64< Son derce akıcı

Killerin hassasiyeti 2 ile 64 arasında değişmekte olup sınıflaması Çizelge 

12de verilmiştir.

Önceden yüklenmiş aşırı konsolide killerde kazıdan sonra meydana gelen

kılcal çatlaklar nedeni ile qd, qu' dan büyük olabilmektedir.



17.2. Üç eksenli gerilme 

Üç eksenli basınç deneyi makaslama dayanımı parametrelerinin 

belirlenmesinde uygulanabilir metodlar içinde en güvenilir olanıdır. Üç 

eksenli basınç deneyinin düzeneği Şekil 17.10 da verilmiştir. 

Genellikle zemin örneğinin çapı yaklaşık 1.4 in. (35.6 mm) ve boyu ise 3

in. (76.2 mm) olarak deneyde kullanılmaktadır (h=2D). Örnek ince

plastik bir membran içine konur ve genellikle içi su veya gliserin ile dolu

bir plastik silindirik bir hücre içine yerleştirilir. Örnek hücredeki sıvı ile

çevresel bir basınca maruz birakılır. Örnekde makaslama yenilmesi

olması için düşey yönde hidrolik yüklemeler uygulanmalıdır. Deneyler

deformasyon kontrollü ve yük kontrollü olarak yapılır.



Şekil 17.10. Üç eksenli basınç 

deney düzeneği



Eksenel yük, yükleme halkası (proving ring) içerisindeki yük ölçer ile, boy

değişimi ise deformsasyon ölçer (dial gauge) yardımı ile okunur.

Genellikle üç eksenli basınç deneyi aşağıdaki koşullarda yapılır.

Konsolidasyonlu – drenajlı deney deney (CD)

Konsolidasyonlu – drenajsız deney (CU deneyi)

Konsolidasyonsuz – drenajsız deney (UU deneyi)



KONSOLİDASYONLU – DRENAJLI  ÜÇ EKSENLİ BASMA DENEYİ

3

cu

CD deneyinde doygun örnek hücredeki suyun sıkıştırmasıyla çevresel basınca,

, maruz kalır. Çevresel basınç uygulandığında drenaja izin verilmez ise

ile örnekteki boşluk suyu basıncı artar. Boşluk suyu basıncındaki artışlar

boyutsuz değişkenler ile açıklanabilir.

3
cu

B 

Burada,

B = Skempton’un boşluk suyu basıncı parametresidir (Skempton, 1954).

Doygun yumuşak zeminler için B, yaklaşık 1, bununla birlikte sert doygun

zeminlerde B magnititü 1’ den küçük olabilir..



Deney sırasında bulunan boşluk suyu basıncı tamamen dağılır. Sonuç olarak,

33  Toplam ve efektif çevre gerilmesi ve

Toplam ve efektif yenilmedeki eksenel gerilme   113  
fd

elde edilir.

1 

3 

Üç eksenli basınç deneyinde yenilmede, birincil asal gerilme 

ve ikincil asal gerilme dir.

Çevresel basınç değişimleri ile benzer örneklere çok sayıda deney

uygulanmıştır. Her bir deney için birincil ve ikincil asal gerilmeler Mohr

dairesine çizilebilir ve yenilme zarfı belirlenebilir. Şekil 17.11 de kumda ve

normal konsolide kilde uygulanmış deneydeki efektif gerilme zarfı

gösteriliyor. Mohr dairesindeki yenilme zarfının teğet noktasının

koordinatları (bu A noktası) deney örneğindeki yenilme yüzeyindeki normal

ve makaslama gerilmelerini verir.



Şekil 17.11. Kumda ve normal konsolide kilde efektif gerilme zarfı



 cc  

 33  

Çevre basıncı altında kilde birincil konsolidasyon olur ve çevre

Killi zemindeki bir konsolidasyonlu drenajlı üç eksenli basınç deneyin

tamamlanışı birkaç gün sürebilir. Bu da zemin örneğinde tam drenajın

sağlanması için deviator gerilmenin çok yavaşça uygulanması gerektiği için

zaman gerektirmektedir. Bu yüzden CD türü deneyler nadir olarak yapılır.

Üç eksenli gerilme durumunda zeminde kırılma  ve  nun belirli bir

kombinasyonu altında oluşur.

basıncının azalmasıyla şişmeye izin verdiğinde aşırı konsolidasyonla

sonuçlanır. 

3 eksenli gerilme durumunda kırılma

 = c+ tan

eşitliği ile meydana gelir. Bu eşitlik sınır değerdir.



Eğer;  > c+ tan ise kayma yenilmesi meydana gelir.

Burada;

 = normal gerilme

 = kayma gerilmesi

c = kohezyon

 = içsel sürtünme açısını ifade etmektedir.

1 3

İncelenen bir zeminde sınır denge durumuna ulaşmış tüm noktaların

bileşkesi yenilme zarfının denklemini sağlar. Yani yenilme zarfı sınır denge

durumunda bulunan noktalar kümesidir. Bu doğruya teğet olan sonsuz

sayıda daire olduğuna göre c ve  parametrelerine sahip bir zemin değişik

 ve  değerlerinde kırılır.ve

Deneyler,

-Deformasyon kontrollü veya yük kontrollü olarak yapılır.

çiftleri için değişik



-Yük kontrollü: Uygulanan yükün belirli katlarındaki deformasyonlar okunur.

Mohr-Coulomb bağıntısına göre =c+tan eşitliğiyle hesaplanır. Bu noktalar

kümesi kırılma zarfını oluşturur. Kırılma zarfının altında kalan kısım duraylı

bölgeyi, üstte kalan kısım duraysız bölgeyi gösterir. Kırılma zarfı değişik

yanal basınçlarındaki asal gerilmelerle hesaplanan Mohr dairelerinin ortak

noktasını oluşturur. Zemin taneleri arasındaki boşluk suyunun basıncı u ile

tanımlanır ise;

M 
 1 2

2
r 

 1 3

2

 = c + ( -u)tan bağıntısı ile belirlenir.

Üç eksenli gerilmede elde edilen Mohr dairesinin merkez uzaklığı asal 

gerilme ile yanal gerilmenin toplamının yarısına eşittir.

Yarı çap ise,

Deviyator gerilme = s1 – s3 eşitliği ile hesaplanır. Yanal basınç derinliğe

bağlı olarak değişir.



Zeminlerde kayma gerilmesini etkileyen faktörler:

1. Deney numunesinin boyu ve kesiti: Zeminler üniform olmadığından

numune boyu küçüldüğünde gerçek zemini temsil etme oranı

azalır.Yükseklik çapın 2 veya 2,5 katı olabilir.

2. Yükleme şekli: Deformasyon kontrollü ve yük kontrollü olarak

yapılır.Yanal basınç sabit tutularak kırılmaya kadar yük artırmaya

devam edilir. Kırılma anındaki yükün meydana getirdiği gerilme asal

gerilmedir.

3. Yükleme hızı: Killi zeminlerde yükleme hızı arttıkça kayma dayanımı

ve deformasyon oranı artar.

4. Drenaj durumu: Suya doygun zeminde drenaja izin verildiği süre

içerisinde kayma dayanımı artar



17.3. Direk makaslama

Makaslama deneyi düzeninde direk makaslama deneyi, en eski ve basit

şeklidir. Direk makaslama deney aleti akım şeması Şekil 17.11’ de

görülmektedir. Deney ekipmanları zemin örneğinin yerleştirileceği metal bir

makaslama kutusundan oluşmaktadır. Zemin örneği kare veya dairesel

tasarlanabilir. Genellikle örneğin ölçüleri bir köşeden diğer köşeye 2in.

2in. veya 4in. 4in. (50.8 mm 50.8 mm veya 101.6 mm

yüksekliği yaklaşık 1 in. (25.4 mm) kullanılır. Hücre yatay olarak ikiye

ayrılmaktadır. Örneğe normal kuvvet makaslama kutusunun üst kısmı ile

uygulanır. Örnekteki normal gerilme en fazla 1034.2 kN/m2 (150 lb/in.2)

olabilir. Zemin örneğinde yenilme sağlamak için kutunun bir yarısı diğerine

göre hareket ettirilerek makaslama kuvveti uygulanır.

101.6 mm) ve



Şekil 17.11 Direk makaslama deneyi akım şeması



Ekipmana bağlı olarak, makaslama deneyi ile beraber gerilme kontrolü

veya deformasyon kontrolü yapılabilir. Gerilme kontrollü deneylerde örnek

yenilene kadar eşit artışlarla makaslama gerilmesi uygulanır. Makaslama

kutusunun ayrım düzlemin boyunca yenilme meydana gelir. Uygulanan

her bir yük artışından sonra kutunun üst kısmındaki yatay ölçüm aletinden

makaslama şekil değiştirmesi ölçülür. Örneğin yüksekliğindeki boy

değişimi (dolayısı ile hacim değişimi) üstten yükleyen plakanın düşey

hareketlerini ölçen deformasyon ölçer okumaları ile sağlanır.

Deformasyon kontrollü deneyde, kutunun bir yarısına motordaki dişlilerin 

hareketi ile uygulanan  makaslama yer değiştirmesinin sabit bir oranı vardır. 

Makaslama yer değiştirmesinin sabit oranı bir yatay ölçüm kadranı ile 

hesaplanır. Yatay kabul edilen halka veya yükleme hücresi ile her bir 

makaslama deplasmanına karşılık gelen makaslama kuvveti hesaplanabilir.



Deney sırasında örnekte meydana gelen hacim değişimi ile gerilme

kontrollü deneydekinden benzer sonuç elde edilmektedir. Şekil.17.12 de

deformasyon kontrollü direk makaslama deney aletine ait bir fotoğraf

gösterilmektedir.

Şekil 17.12 Direk makaslama 

deney aleti



Gerilme kontrollü deneyin avantajı; örneğin sıkı kum olması durumunda pik

makaslama dayanımı ve kalıntı (rezidüel) makaslama dayanımına kadar

kolay elde edilebilir ve şekilde gösterilebilir. Gerilme kontrollü deneyde

sadece doruk (pik) makaslama dayanımı elde edilebilir ve gösterilebilir.

Burada gerilme kontrollü deneyde en yüksek makaslama dayanımı sadece

takribi olabilir. Çünkü yenilme, ön yenilme yük artışları ve yenilme yük

artışları arasında herhangi bir seviyede meydana gelir. Bununla birlikte,

deformasyon kontrollü deneyler ile karşılaştırmada gerilme kontrollü

deneyler gerçek arazi modeli çalışmalarında daha iyidir.

Normal gerilme aşağıdaki eşitlik ile hesaplanabilir

esitalanıÖrneginenk

etNormalkuvv
erilmeNorma  lg (17.9)

esitalanıÖrneginenk

akuvvetianmakaslamKarşarşiko
erilmesiMakaslamag  (9.10)



Şekil 17.13 de gevşek ve sıkı kumlarda kayma gerilmesi ve kayma şekil

değiştirmesi ilişkisi verilmiştir.

Şekil 17.13 Direk makaslama

deneyinde, gevşek ve sıkı

kuru kum örneği için elde

edilen kayma deformasyonuna

karşı makaslama dayanımı ve

yükseklik değişimi.



Dayanım kontrollü deneylerden, Şekil 17.13 deki makaslama dayanımı ile

makaslama şekil değiştirme arasındaki ilişkilerden aşağıdaki genellemeler

yapılabilir:

- Gevşek kumlarda, yenilme makaslama gerilmesine ( f

şekil değiştirmesi artar ve bundan sonra makaslama gerilmesi sabit kalır.

) kadar makaslama

- Sıkı kumlarda, yenilme makaslama gerilmesine ( f

Makaslama deplasmanında makaslama gerilme dirençleri artar. Bu f

doruk makaslama dayanımı olarak adlandırılır. Yenilme gerilmesine

ulaştıktan sonra, kalıntı (rezidüel) makaslama direnci olarak adlandırılan

sabit değere varıncaya kadar makaslama gerilmesiyavaş yavaş azalır.

) ulaşana kadar

Direk makaslama deneyi, benzer örneklerde farklı normal gerilmelerle tekrarlanır. 

f

Makaslama dayanım parametrelerinin belirlendiği deney değerlerinin gösterildiği

grafik üzerinden normal gerilmeler ve f ’e karşılık gelen değerler elde edilir. 



Kuru kum üzerindeki deney sonuçlardan elde edilen ortalama doğrunun eşitliği

 tan (9.11)

dir. Kumlar için 0c ve kuru veya tamamen drene şartlar için   dir.

İçsel sürtünme açısı,











 






f1tan

eşitliği ile hesaplanabilir. Çimentolu kumlar kohezyonlu davranış

gösterebilir.



DOYGUN KUM VE KİLLERDE DRENAJLI DİREK MAKASLAMA DENEYİ

Direk makaslama deneyinde, örneği doyurmak için makaslama kutusu

içinde içi su dolu bir kap bulunur. Drenajlı deney, doygun zemin örneğinde

yükleme oranı yeterince yavaş tutarak, zemindeki fazla boşluk suyu basıncı

drenajla tamamen dışarı atılarak yapılır. Zemin örneğindeki boşluk suyu iki

gözenekli taş arasında drene edilir (Şekil 17.11)

Kumdaki hidrolik geçirgenlik yüksek olduğundan, normal ve makaslama

yüklemesinin etkisi ile boşluk suyu basıncı kolayca dışarı atılır. Dolayısıyla,

yüklemede drenaj şartları mevcut olmaktadır.

Kildeki hidrolik geçirgenlik kumdaki ile karşılaştırıldığında oldukça

küçüktür. Killi zemin örneğinde normal yüklemede, boşluk suyu basıncının

kaldırılması için tam konsolidasyon için yeterli zamana ihtiyaç vardır. Bu

sebeple makaslama yüklemesi oldukça yavaş yapılmalıdır.



Deney 2 ila 5 günde sonlandırılabilir. Şekil 17.14 aşırı konsolide kilde drenajlı direk

makaslama deneyi sonuçlarını göstermektedir.

Şekil 17.14 Aşırı konsolide

kilde drenajlı direk

makaslama deneyi

sonuçları



Şekil 17.15’ de normal konsolide ve aşırı konsolide uygulanmış drenajlı direk

makaslama deneyi verilerinden
f ‘e karşılık   gösterilmektedir.

  ve 0c dır.Normal konsolide killerde

Şekil 17.15. Normal konsolide ve aşırı konsolide killerde drenajlı

direk makaslama verileri



DİREK MAKASLAMA DENEYİ HAKKINDA GENEL YORUMLAR

Direk makaslama deneyinin uygulanışı kolay, ancak kendine özgü eksikleri

var. Sonuçların güvenirliliği bazen şüpheye düşürüyor. Çünkü zeminin zayıf

düzlem boyunca yenilmesine izin vermiyor, makaslama kutusunun ayrım

düzlemi boyunca yenilmesi için güç uygulanıyor. Ayrıca, örneğin makaslama

düzlemi boyunca makaslama gerilmesi üniform değil. Eksiklerin dışında

direk makaslama deneyi kuru ve doygun kumlu zeminlerde oldukça kolay ve

ekonomik.

Pek çok temel tasarım problemlerinde, zemin ve temelin inşasında

kullanılacak malzeme arasındaki sürtünme açısı mutlaka tespit edilmelidir.

Temel malzemesi beton, çelik veya ahşap olabilir. Zemin ile temelin kontak

yüzeyi boyunca makaslama dayanımı şöyle verilebilir.



Zemin ile temel malzemesi arasındaki makaslama dayanımı parametreleri

direk makaslama deneyi tarafından tespit edilmek için elverişlidir. Bu direk

makaslama deneyinin en önemli avantajıdır. Direk makaslama deneyi

kutusu altına temel malzemesi yerleştirilip sonra, üzerine zemin malzemesi

konabilir ve deney alışılmış yöntemle yürütülebilir.

 tan af c

Burada,

ac adhezyon

 zemin ve temel malzemesi arasındaki sürtünme açısıdır.



18. KONSOLİDASYON

Bir mühendislik yapısının veya dolgunun altında bulunan zeminin

sıkışmasına konsolidasyon denir. Sıkışma 3 boyutlu olmasına karşılık

fark ihmal edilebilir nitelikte olduğundan 2 boyutlu konsolidasyon

teoride ve uygulamada kabul edilmiştir. Konsolidasyon problemlerinde

oturmanın hızı ve miktarı önemlidir.

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin

tabakalarını sıkıştırır.

Bu sıkışmaya;

1. Zemin tanelerinin deformasyonu

2. Zemin tanelerinin yer değiştirmesi

3. Zemin taneleri arasındaki boşluklardan hava veya suyun atılması

neden olur.



Zemin oturma 3 ana gruba ayrılır:

1. İlk sıkışma (ani oturma): Su içeriğinde hiçbir değişikliğin olmadığı

kuru,nemli ve doygun zeminlerdeki elastik deformasyonun neden

olduğu oturmalardır.

2. Birincil konsolidasyon oturması: Doygun kohezyonlu zeminlerde

boşluk suyunun atılmasından dolayı oluşan hacim değişiklikleri

(plastik) sonucundaki oturmalardır. Uygulanan yükün meydana

getirdiği basıncın etkisiyle zeminin yatay yönde akması olayıdır.

Yükün kaldırılması ile ihmal edilecek kadar az geriye dönüş olur.

Kırılma ve çatlama olmadan oluşan deformasyon türüdür. PL

değerinin altında su içeren tüm killerde az veya çok bu özellik gözlenir.

3. İkincil konsolidasyon oturması: Doygun kohezyonlu zeminlerde ve

zemin dokusunun plastik özelliğinin sonucunda görülen oturmalardır.

Bu oturma, sıkışmanın yanı sıra sabit efektif gerilmelerde meydana

gelir. Basınç altında zemindeki su ve havanın çıkması nedeniyle boşluk

hacminin azalması ve tanelerin birbirine yaklaşması sonucu oluşan

deformasyondur.



Şekil 18.1 . Zeminlerde zaman-deformasyon ilişkisi ve konsolidasyon türleri



Kompresibilite ve permeabiliteyi beraberce kapsayan konsolidasyon 

katsayısı, odömetre aletiyle belirlenir.

Şekil  18.2 . Odömetre aleti ve konsolidasyon hücresi



Konsolidasyonda uygulanan yük ile zaman arasındaki ilişki belirlenir.

Konsolidasyon özelliği örselenmemiş örnek üzerinde incelenir. Eğer 

dolguda kullanılacak malzemenin sıkışma özelliği incelenecekse örnek 

proktor testiyle sıkıştırılarak hazırlanır. Metodun esası;

İlk gün yük uygulanmadan hücre içerisine su doldurularak zeminin şişmesi 

sağlanır.

Şişme aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır:

Sisme
R R

H
% 




2 1

2
100

R1 : İlk gösterge okuması

R2 : 24 saat sonraki gösterge okuması

Şişmeden sonra aynı örnek üzerinde konsolidasyon denemesine geçilir.

Hergün birbirinin katı olacak şekilde yük uygulanır.



Boşaltma işlemi yapılırken geriye dönüşte yükler uygulandığı gibi azaltılır. 

Her yük kademesinde 6-15-29-60-135-240- 540-735-960-1215. 

saniyelerden sonra, 

25-36-49-81-100-120-144-225-400 ve1440.dakikalarda gösterge okumaları 

alınır.

7 günlük yüklemeden ve boşaltmadan sonra örneğin yük altındaki 

sıkışması hesaplanır. Çıkan deney örneği tartılarak etüvde sabit ağırlığa 

kadar kurutulur ve tekrar tartılır.

Kurutulmuş örneğin kütlesi (Wk)

Özgül ağırlığı (Gs)

Ringin veya örneğin alanı (A)

Katı tanelerin yüksekliği (Hs)



Hs
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A Gs

veya
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H Ho boslukyüksekligi
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c
OCR

Burada Pc : Numunenin prekonsolidasyon basıncı

P : Şu andaki efektif düşey basınçtır.

Zeminler için aşırı konsolide oranı (OCR):



Her basınç altındaki boşluk oranı hesaplandıktan sonra e-log P

diyagramları çizilir.

Jeolojik zaman içinde örnek alınan seviyenin üzerinde bulunan

malzemenin bir kısmı erozyon ile aşınmış olabilir. Bu şekilde

konsolidasyon basıncının kaldırılmış olduğu tabakalara önceden

yüklenmiş veya aşırı konsolide olmuş zemin denir.

Deney ve hesaplamalar sonucunda elde edilen verilerden ince taneli

zeminin e-logP ilişkisi çizilir(Şekil ).

Yükleme, boşaltma ve tekrar yükleme altındeki e-logP ilişkisi Şekil de

verilmiştir.



Şekil 18.4. e - logP ilişkisi Şekil 18.5 .Yükleme, boşaltma ve yeniden   

yüklemeyi gösteren e-logP ilişkisi



Önyükleme (prekonsolidasyon) basıncının bulunması:

Zeminlerin önyükleme basıncı e-logP eğrisinin yükleme kesimi üzerinde

belirlenir.

1. Yükleme eğrisinin en küçük çaplı dairesinin en fazla eğrilik noktası

belirlenir(a).

2. a noktasından yatay çizilir (a-b).

3. a noktasına a-c teğeti çizilir.

4. a noktasından geçen a-d açı ortayı çizilir.

5. Yükleme eğrisinin en düz kısmına f-h teğeti çizilir.

6. Bu teğet ile a-d açı ortayının kesişme noktası (f) bulunur.

7. f noktasından çizilen düşeyin logP doğrusunu kestiği noktanın değeri

önyükleme basıncını (Pc) verir.



Şekil  18.6. e-logP eğrisi ve önyükleme basıncı



Sıkışma katsayısı;

a
e

v

P






Bu katsayı ile kil tabakasının sıkışma miktarı hesaplanabilir.

Hacimsel sıkışma katsayısı;

m
a

e
v

v


1

Uygulanan her yük için hesaplanan bu değerler kullanılarak, 

aşağıdaki bağıntıyla oturma miktarı hesaplanır.

S m H

H numunekalinligi

v P . .

:

 1

1



Konsolidasyonda Zamanın Etkisi

T
C t

H

C Konsolidasyonkatsayisi

t zaman

T boyutsuzbirzamanfaktörüdür
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G m

C zamaninbirfonksiyonudurvepermeabiliteileiliskilidir
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H, iki yüzeyden de drenaj imkanı olan tabaka kalınlığının yarısını, bir

yüzden drenaj imkanı olan tabakalarda tabaka kalınlığını ifade eder.


