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Sıkışabilirlik ve Oturma

10 yıldan daha kısa bir süre önce iyi bilinen
mühendislik
topluluğu
Temel
Komitesi,
toplantılarının birinde mühendislik mesleği ile
hizmet verilecek olanların aklını karıştırabilir diye
kamusal tartışmalarda “oturma” sözcüğünden
kaçınılması gerektiğine karar vermiştir.
Karl Terzaghi (1939)

İnşaat mühendisliği projelerinin çoğu, yükleri zemine aktarmayı içerir. Bu
yükler, düşey efektif gerilmede (bu yüklere karşılık gelen  z nde) artışlara yol açar. Bu
artışlar önemlidir. Çünkü, zeminde düşey birim deformasyonlara (z) yol açarlar ve bu
nedenle zemin yüzeyinin aşağı doğru hareketine neden olurlar. Bu aşağı doğru
harekete oturma denir. Oturma büyük bir alan üzerinde meydana geldiği zaman bazen
çökme diye adlandırılır.
Mukavemet dersinde herhangi bir malzemedeki gerilmelerin daima birim
deformasyonlara neden olduğunu öğrendiniz. Bu nedenle, her ne zaman  z artarsa
daima ona karşılık gelen bir oturma () olacaktır. Bir geoteknik mühendisinin karşı
karşıya olduğu önemli nokta, oturmaların meydana gelip gelmeyeceği değil; fakat,
daha çok bu oturmaların büyüklüğü ve izin verilebilir sınırlar ile nasıl
karşılaştırılmaları gerektiğidir.
Bu bölümde oturmayı etkileyen çeşitli faktörler ile birlikte oturmanın
büyüklüğünü hesaplama yöntemleri ele alınmıştır. Bölüm 12’de bu tartışmalara devam
edilerek oturma hızı ele alınmış; Bölüm 17’de bu yöntemler yapı temellerinin
tasarımına uygulanmıştır. Mühendisler yapıları ve diğer inşaat mühendisliği
projelerini tasarlama amacıyla bu sonuçları kullanır. Örneğin, şayet analiz sonuçları
planlanan bir binanın ağırlığının aşağıdaki zeminlerde aşırı oturmaya neden olacağını
göstermiş ise, mühendis binayı yumuşak sıkışabilir zeminlerin içinden geçip daha
derin, daha sert tabakalara inen kazık temeller üzerinde yerleştirmeye karar verebilir.
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Örnek Arazi Çalışmaları
Zemin oturmasının en dramatik örneklerinden bazıları Mexico City’de
gözlenmektedir. Şehrin bazı kısımları altında dünyanın herhangi kentsel alanındaki en
problemli zeminlerinin biri olan eski Texcoco Gölü’nde çökelmiş çok yumuşak göl kili
bulunur. Bu zeminin mühendislik özellikleri aşağıdaki gibidir (Hiriart ve Marsal, 1969):
Su içeriği, w
Likit limit, wL
Plastik limit, wP
Boşluk oranı, e

Ortalama %281, maksimum %500
Ortalama 289, maksimum 500
Ortalama 85, maksimum 150
Ortalama 6,90

Bu değerler Tablo 4.5 ve 4.8’de tanımlanan tipik aralıklar ile kaşılaştırıldığında, bu
zeminin olağan dışı bir zemin olduğu görülür. Örneğin, çok yüksek boşluk oranı bu
zeminin hemen hemen katıların 7 katı kadar su içerdiğini gösterir! Önemli
özelliklerinin bir diğeri de çok yüksek sıkışabilirliğidir.
Şehir büyürken kentsel su talepleri artmış ve bu kilden geçerek daha derine
inen, su taşıyan kum tabakalar içinde birçok kuyu açılmıştır. Bu aktiviteler, efektif
gerilmede artışa neden olan (daha sonra bu bölümde ele alacağımız gibi) yeraltı suyu
seviyelerinde önemli düşüşe neden olmuştur. Kil çok sıkışabilir ve gerilme artışı çok
yüksek olduğundan, meydana gelen oturmalar önemli bir problem olmuştur. 1898 ile
1996 yılları arasında şehrin bazı kısımları 6 ile 7 metre oturmuştur (Hiriart ve Marsal,
1969)! Zaman zaman oturma hızı 1 mm/gün kadar büyük olmuştur. Neyse ki,
Meksikalı geoteknik mühendisleri (en tanınmışı Dr. Nabor Carrilo) yeraltı suyu
çekilmesi ve oturma arasında ilişkinin farkına varmış ve hükümet yetkililerini merkez
şehir alanı içinde pompalamayı yasaklamaya ikna etmiştir.

Şekil 11.1 Mexico City’deki
Güzel Sanatlar Sarayı 1950
yılı itibariyle çevresindeki
caddelere göre 3 m’den
fazla batmış idi.
Yeraltı suyu çekilmesi nedeniyle geniş alana yayılmış oturmalara ilave olarak,
ağır yapılar ve anıtlar altında bölgesel oturmalar da meydana gelmiştir. Bunların
ağırlıkları, altta bulunan zeminde gerilmeyi arttırmış; böylece zeminin oturmasına
neden olmuştur. Bir örneği Şekil 11.1’de gösterilen Palacio de las Bellas Artes’dır. Bu
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yapı 1904 ve 1934 arasında inşa edilmiş ve tamamlanmadan önce bile büyük oturmalar
geçirmiştir. 1950 civarında bu saray ve en yakın çevre zeminler bitişik caddelerden 3 m
daha düşüktü (Thornley vd., 1955). Sonuç olarak, caddeden aşağı bina alanına
merdivenler inşa etmek zorunlu hale gelmiştir.
Bu problemlerin bir sonucu olarak, Mexico City’deki geoteknik mühendisleri
aşırı oturmanın zararlı etkileri olmaksızın büyük yapıları güvenle mesnetlemek
amacıyla teknikler geliştirmiştir. Bunlardan biri olan Tower Latino Americana Temel
Tasarımı: İlkeler ve Uygulamalar’da (Coduto, 1999; bu cilt’e yardımcı kitap) ele alınmıştır.
Bu bina, Güzel Sanatlar Sarayı’nın bulunduğu caddenin karşısında olup, 1950’li yılların
ortasında tamamlanmasından beri başarılı bir biçimde görevini yerine getirmektedir.
Aşırı oturmaya bir başka örnek İtalya’daki Pisa kulesidir. Pisa’nın bir kenarı
diğerinden daha fazla oturmuş; kuleye meşhur yana yatma ününü veren farklı oturma
diye adlandırdığımız durum ortaya çıkmıştır. Bu vakıa çalışması Temel Tasarımı: İlkeler
ve Uygulamalar kitabında da ayrıntılı biçimde incelenmiştir.
Oturma problemleri binalar ile sınırlı değildir. Örneğin, Şekil 11.2’de gösterilen
karayolu köprüsü altında yumuşak kil çökeli bulunur. Bu zemin köprünün ağırlığını
taşıyamamaktadır. Bu yüzden, kazıklar kil zemin içinden geçip aşağıda daha sert
zeminler içine yerleştirilmiş ve köprü kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Bu temeller
köprüyü büyük oturmalardan korumaktadır.

Şekil 11.2 California’daki bu
köprünün yaklaşım dolguları
oturmuş; ancak, kazık temelle
desteklenen köprünün kendisi
oturmamıştır. Tretuvardaki ani
değişime ve iki trafik işareti
arasındaki asfalt yamaya dikkat
ediniz. Bu fotoğraf köprünün
inşasından yaklaşık 12 yıl
sonra çekilmiştir.
Yolun köprü tabliyesine kavuşabilmesi için kenar ayaklarına bitişik dolgu
yerleştirmek de gerekli olmuştur. Bu dolgular çok ağırdır; bu nedenle, ağırlıkları kilde
zeminin oturmasına neden olacak şekilde  z nü arttırmıştır. Bu fotoğraf çekildiği
zaman (köprü inşa edildikten yaklaşık 12 yıl sonra), en öndeki görüntüde yaya
kaldırımı ile gösterildiği gibi, dolgu yaklaşık 1 metre oturmuştur.
11.1 FİZİKSEL SÜREÇLER
Zeminlerde oturmaya neden olan en yaygın üç fiziksel oluşum şunlardır:
 Konsolidasyon oturması (c; birincil konsolidasyon oturması olarak da bilinir): Zemin
(önceki alt bölümde tartışıldığı gibi)  z nde bir artışa tabi olduğu zaman meydana
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gelir ve münferit partiküller yeniden daha sıkı konumda dizilerek tepki verir. Bu
süreç boşlukların hacminde (Vv) bir azalmaya yol açar. Zemin suya doygun ise
(S=%100) Vv’deki bu azalma, boşluk suyunun bir kısmının zemin dışına sıkılarak
atılması halinde meydana gelebilir. Tüm zeminler  z ünde bir artışa tabi oldukları
zaman biraz konsolidasyon geçirirler ve bu genellikle oturmanın en önemli
kaynağıdır.
 İkincil sıkışma oturması (s) partiküllerin yeniden yönelimi, krip ve organik
malzemelerin çürümesinden dolayı olup, boşluk suyunun çıkışını gerektirmez.
İkincil sıkışma yüksek derecede plastik killerde, organik zeminlerde ve düzenli
katı atık dolgularında önemli olabilir; fakat, kumlarda ve çakıllarda ihmal
edilebilir. Konsolidasyon oturmasından farklı olarak, ikincil sıkışma oturması
 z ndeki değişmelerden dolayı değildir.
 Distorsiyon

oturması

(d)

 z ndeki değişmelere karşılık zeminin yanal

hareketlerinden kaynaklanır. Bu hareketler, yükün bir yapı temeli gibi küçük bir
alan ile veya dolgular gibi büyük yüklü alanların kenarı ile sınırlandırılması
halinde meydana gelir.
Zemin yüzeyindeki oturma () bu üç bileşenin toplamıdır:

  c s d

(11.1)

Yeraltı maden ocaklarından, kraterlerden veya tünellerden kaynaklanan diğer
oturmalar da önemli olabilir; fakat bunlar tartışmamızın konusu dışındadır.
11.2 DÜŞEY EFEKTİF GERİLMEDE DEĞİŞİMLER
Oturmanın çoğu düşey efektif gerilmedeki değişmeler nedeniyledir. Bu
yüzden, bu değişmeleri inceleyerek işe başlayacağız. Zeminde bir noktada ilk düşey
efektif gerilme (  z 0 ) oturmanın meydana gelmesine neden olan olaydan önceki  z
değeridir. Nihai düşey efektif gerilme (  zf ) olay meydana geldikten sonraki değer olup,
bu durumda oturma süreci tamamlanmıştır. Oturma analizlerinin toplam gerilmede
değil de, efektif gerilmedeki değişmelere dayandırıldığına dikkat ediniz.
 z 0 değeri Bölüm 10’da anlatılan teknikler kullanılarak hesaplanabilir.
Başlangıç koşulları genellikle sadece geostatik gerilmelerden oluşur ve bu nedenle
(10.34) eşitliği kullanarak değerlendirilir.
 zf nü hesaplama yöntemi, gerilmelerin artışına neden olan olayın türüne
bağlıdır. En yaygın olaylar; bir dolgunun yerleştirilmesi, bir dış yükün yerleştirilmesi,
ve yeraltı su seviyesindeki değişmeler olarak gösterilebilir.

Bir Dolgunun Yerleştirilmesinden İleri Gelen Gerilme Değişimleri
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Zemin üzerine bir dolgu yerleştirildiği zaman, altta bulunan zemindeki  z
dolgunun ağırlığı nedeniyle artar. Dolgunun uzunluk ve genişliğinin hesaplanması
istenen gerilmelerin bulunduğu noktanın derinliğine kıyasla büyük ve noktanın da
dolgu alanının merkezi altında olması halinde çok basit olarak (10.34) eşitliğinin
 H değerine başka tabaka ekleyerek  zf hesaplanır. Bu nedenle:

 zf   z 0   dolgu H dolgu

(11.2)

Burada:

 z 0 = ilk düşey efektif gerilme
 zf = nihai düşey efektif gerilme

 dolgu

= dolgunun birim ağırlığı

H dolgu = dolgunun kalınlığıdır.
Aksi belirtilmediği sürece, anlatılan dolguların tümünün bu kriterleri karşıladığını ve
(11.2) eşitliğinin geçerli olduğunu varsayabilirsiniz.
Dolgunun genişlik ve uzunluğunun, gerilmelerin hesaplanacağı noktaya olan
derinliğin yaklaşık iki katından az olması veya bu nokta dolgunun kenarına yakın
olması halinde Bölüm 10’da anlatılan teknikleri kullanarak dolguyu bir alan yükü gibi
değerlendirmemiz gerekir.
Bir Dış Yükün Yerleştirilmesinden İleri Gelen Gerilme Değişimleri
Yapı temelleri gibi dış yükler de  z nde artışlara yol açar. Bu durumda

 zf   z 0  ( z ) neden olunan
Burada,

 zf :
(11.3)

( z ) neden olunan : Bölüm 10’da anlatılan teknikleri kullanmak suretiyle

hesaplanan; sonradan oluşan düşey gerilmedir. Bu hesaplama, Altbölüm 10.5’deki
eşitlikleri kullanarak el ile veya STRESSP, STRESSL, STRESSR programları ya da
STRESSC’yi kullanarak bir bilgisayar ile yapılabilir.
Yeraltı Su Seviyesindeki Değişmelerden İleri Gelen Gerilme Değişmeleri
Bazen doğal olaylar veya inşaat aktiviteleri yeraltı su seviyesinde değişmelere
yol açar. Örneğin, kuyulardan pompajla su çekimi (Bölüm 8’de tartışıldığı gibi)
yakındaki su tablasında bir düşüşe neden olur. Su tablası bir seviyeden biraz daha
düşük bir seviyeye değiştiği zaman, altta bulunan zeminlerdeki boşluk suyu basıncı (u)
azalır ve düşey efektif gerilme (  z ) artar. Bu çok güç algılanan bir oluşumdur. Çünkü,
zemin yüzeyinde görünür yük kaynağı yoktur. Hatta, önemli oturmaların nedeni
olabilir ve olmuştur. Örneğin, Mexico City’deki oturma problemlerinin bazıları su
sağlama kuyularından aşırı pompalama nedeniyle su tablasındaki düşmelerden dolayı
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olmuştur.
Bu durumda (10.34) eşitliğini
nihai yeraltı suyu durumu ile birlikte
kullanarak  zf nü
hesaplamak
çok
kolaydır. Bu hesaplamayı yaparken,
yeraltı su seviyesindeki değişmelere
birim ağırlıktaki () değişmelerin de eşlik
edilebileceğini hatırdan çıkarmayınız. Şu
halde yeraltı su seviyesi üzerindeki
zemin büyük olasılıkla daha düşük nem
içeriğine ve bu yüzden öncesinden daha
düşük birim ağırlığa sahiptir. Böylece, ilk
ve nihai yeraltı su seviyeleri arasındaki
zemin bölgesi için  z 0 hesabında bir
birim ağırlık ve  zf hesabında başka bir
birim ağırlık kullanılır.
Çoklu Eşzamanlı Nedenlerden Dolayı
Gerilme Değişimleri
Bazı inşaat mühendisliği projeleri
her biri eşzamanlı etkiyen çoklu oturma
nedenlerini kapsar. Örneğin, bir proje
hem bir dolgunun yerleştirilmesini ve
hem de çoklu yapı temellerinin yapımını
içerebilir. Bu gibi durumlarda  zf nün
nasıl hesaplanması gerektiği her zaman
açık olmayabilir. Her ne zaman bu çeşit
Şekil 11.3 Örnek 11.1 için zemin profili.
karışıklık ortaya çıkarsa, (10.35) eşitliğini
inşaat sonrası durum ile birlikte kullanarak, her zaman  zf nü hesaplamanın mümkün
olduğunu hatırda tutunuz.
Örnek 11.1
Kalınlığı 5.0 ft olan bir dolgu Şekil 11.3’de gösterildiği gibi, altında orta kil bulunan
bir saha üstüne yerleştirilecektir. A noktasındaki  z 0 ve  zf nü hesaplayınız.
Çözüm

 z 0  H  u
= (98 lb/ft3)(1,6 ft) + (100 lb/ft3) (4,4 ft) – (62,4 lb/ft3)(4,4 ft)
 Cevap
= 322 lb/ft2

 zf   z 0   dolgu H dolgu
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= 322 lb/ft2 + (122 lb/ft3)(5,0 ft)
= 932 lb/ft2
 Cevap
Yorum
Bu dolgunun yerleştirilmesi, sonuçta A noktasında  z nün 322 lb/ft2 den 932 lb/ft2 ye
artmasına neden olur. Doğal zeminde diğer derinliklerdeki  z değeri de, düşey
birim deformasyona (z) neden olarak artacaktır. Sonuç olarak, doğal zeminin tepesi
10,6 ft seviyesinden biraz daha düşük seviyeye düşecektir. Böylece, 5,0 ft kalınlığında
bir dolgu yerleştirilmesi sonuçta 5,0 ft’den daha az, ilk zemin yüzeyi seviyesinden
daha yüksek bir zemin yüzeyine neden olacaktır.

11.3 KONSOLİDASYON OTURMASI – FİZİKSEL SÜREÇLER
Konsolidasyon terimini (Şekil 11.4 gösterildiği gibi efektif gerilmedeki artışa
karşılık olarak) zemin partiküllerini daha sıkı bir yığına zorlamayı tanımlamak için
kullanırız. Katıların hacminin sabit kaldığını (yani, münferit partiküllerin sıkışması
ihmal edilebilir); yalnızca boşlukların hacminin değiştiğini varsayarız. Meydana gelen
oturma konsolidasyon oturması (c) olarak bilinir. Bu oturma zeminlerdeki oturma
kaynağının en önemlisi olup, analiz edilmesi geoteknik mühendisliğinin esaslarından
birini oluşturur.

Şekil 11.4 Artan düşey
efektif gerilme etkisi altında
katı partiküllerin konsolidasyonu.
Konsolidasyon analizleri genellikle suya doygun (S=%100) zeminler üzerine
odaklanır. Bu durum, boşlukların tamamen suyla doldurulduğu anlamına gelir. Hem
su hem de katılar hemen hemen sıkışamaz özelliklerdedirler. Bu nedenle,
konsolidasyon sadece bir miktar su boşluklardan sıkılıp atılırken meydana gelebilir. Bu
oluşumu, suya doygun bir mutfak süngeri alarak ve onu sıkarak gösterebiliriz; sünger
sadece su dışarıya atılırken sıkışır. Konsolidasyon ve boşluk suyu arasındaki bu
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ilişkinin nitel olarak farkına (1809 yılı gibi kadar zamanda) İngiliz mühendis Thomas
Telford ‘’suyu sıkıp dışarı atmak ve çamuru konsolide etmek amacıyla’’ yumuşak bir
kil üzerine 17 m derin bir sürşarj dolgu yerleştirdiği zaman varılmıştı (Telford, 1830;
Skempton, 1960). Amerikalı mühendis William SooySmith de ‘’suyun topraktan sıkılıp
dışarı atılmasından kaynaklanan yavaş aşamalı oturmaların’’ farkına varmıştır
(SooySmith, 1892).
İlk laboratuvar zemin konsolidasyon deneylerinin Fransa’da 1910 civarında J.
Frontard tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Frontard bir metal kap içine kil
numuneleri yerleştirmiş, bir piston ile bir dizi yük uygulamış ve meydana gelen
oturmayı izlemiştir (Frontard, 1914). Bu deneyler bir miktar kavrama sağlamasına
rağmen, konsolidasyonun esasını oluşturan süreçler henüz anlaşılmamıştı. Aşağı
yukarı bu yıllarda Alman mühendis Forchheimer konsolidasyonun kaba bir
matematiksel modelini geliştirmişti (Frochheimer, 1914); ancak, model çok kesin
değildi ve Forchheimer problemin önemli yönlerinin farkında değildi.
Forchheimer’in eski öğrencilerinden biri olan Karl Terzaghi önemli bir gelişme
sağladı. İstanbul’da bir kolej’de ders verirken zemin konsolidasyon problemini
çalışmaya başlamıştı. 1919 ve 1923 arasında yürüttüğü bu çalışma, efektif gerilme
ilkesinin ilk kez kolayca anlaşılmasına neden olmuştur. Bu da konsolidasyon
oluşumunun anlaşılmasına yol açmıştır. Terzaghi’nin konsolidasyon teorisi (Terzaghi,
1921, 1923a, 1923b, 1924, 1925a, ve 1925b) şimdi geoteknik mühendisliğinin önemli
kilometre taşlarından biri olarak tanınır. Bu teori birkaç basitleştirme içermesine
rağmen doğruluğu kanıtlanmış olup, saha süreçlerinin iyi bir temsilcisi olarak dikkate
alınmaktadır. Bu konu bu bölümde ve Bölüm 12’de incelenecektir.
Piston ve Yay Benzeşimi
Konsolidasyonun fiziksel sürecini ve boşluk suyunun akışı ile ilişkisini
anlamak için Şekil 11.5a’da gösterilen mekanik piston ve yay benzeşimini göz önünde
bulunduralım. Bu aygıt, bir silindir içine yerleştirilen bir piston ve yaydan oluşur.
Silindir su ile doldurulmuştur ve piston içinde küçük delikler mevcuttur. Bunun tümü,
zemin katılarını temsil eden yay, boşluk suyunu temsil eden su ve boşluk suyunun
içinden akması gerektiği zemin boşluklarını temsil eden delikler ile zeminde belirli bir
derinlikteki bir zemin elemanını temsil eder.
Şekil 11.5a’da gösterildiği gibi, belirli bir düşey yük altında statik dengedeki
piston ile başlayacağız. Düzenek bir tank içine batırılmıştır. Bu nedenle, zemindeki
hidrostatik boşluk suyu basıncını (uh) temsil eden bir hidrostatik basınca maruz kalır
[bkz. (7.7) eşitliği]. Ayrıca, üstteki ve alttaki su basınçları eşittir. Bu yüzden, pistona
uygulanan yük tamamen yay tarafından taşınır. Silindirin enine kesit alanına bölünen
bu yük ilk düşey efektif gerilmeyi (  z 0 ) temsil eder.
Sonra, t0 zamanında Şekil 11.5b’de gösterildiği gibi pistona bir ilave yük (P)
uygularız. Bu yük, zeminde (yeni bir dolgunun neden olduğu yük gibi) ilave toplam
düşey gerilmeyi (  z ) temsil eder. Pistonun aşağı doğru çok az hareket etmesine
neden olur; fakat bu harekete hem su hem de yay tarafından karşı konulur. Su yaydan
çok daha rijittir. Bu nedenle, hemen hemen bu ilave yükün tamamını taşır ve su basıncı
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artar. Bu ilave basınç aşırı boşluk suyu basıncı (ue) olarak bilinir. Böylece, silindir içindeki
su basıncı (u) şimdi uh + ue’ye eşittir.
Silindir içindeki su basıncı (ve toplam yük) şimdi dıştakinden daha büyüktür.
Bu yüzden, suyun bir kısmı deliklerden geçerek akmaya başlar. Bu delikler çok
küçüktür. Bu nedenle, içlerindeki akış hızı düşüktür; fakat, sonuçta içinden belirli
miktarda su geçer. Bu durum pistonun daha fazla aşağıya hareket etmesine izin verir.
Böylece yayı sıkıştırır ve yükün bir kısmını sudan kaldırır. Bu süreç boşluk suyundan
zemin katılarına kademeli gerilme aktarımını temsil eder. Yayın sıkışması ve boşluk
suyu basıncının sönümlenmesi arasındaki ilişkiye dikkat ediniz. Bu ilişkinin
anlaşılması, bu problemin anahtar kısmını oluşturur.

Şekil 11.5 Piston
ve yay benzeşimi.
Zaman t1‘e eşit olduğunda (Şekil 11.5c’de gösterildiği gibi)  z ’nin yarısı
zemin katılarına aktarılmıştır ve yarısı halen aşırı boşluk suyu basıncı tarafından
taşınmaktadır. Süreç, Şekil 11.5d’de (zaman = t2) gösterildiği gibi, orijinal efektif
gerilme artı ilave gerilmeyi karşılayacak şekilde yay yeterli miktarda sıkışıncaya kadar
devam eder. Bu durumda aşırı boşluk suyu basıncı sıfırdır. Bu yüzden, delikler içinden
akış durur. Statik dengeye dönülmüştür; fakat, piston öncekinden daha aşağı
durumdadır. Konumdaki bu değişme arazideki zemin elemanında düşey birim
deformasyonu temsil eder.
Arazideki Süreçler
Zeminlerdeki aşırı boşluk suyu basınçlarının ilk artışı piston ve yay
benzeşiminden çok daha karmaşıktır. Çünkü, hem düşey hem de yatay toplam
gerilmedeki (  z ve  x ) değişmelere ve Skempton’ın boşluk basıncı parametreleri A
ve B (Skempton, 1954) olarak bilinen belirli ampirik katsayılara bağlıdır. Bununla
birlikte, problemi yüklemeden hemen sonraki aşırı boşluk suyu basıncının (ue)  z ’ye
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eşit olduğunu varsayarak basitleştireceğiz.
Boşluk suyu basıncındaki bu artış, boşluk suyunun bir kısmının akarak
uzaklaşmasına neden olmak suretiyle zeminde hidrolik eğime yol açar. Suyun her bir
artışı tahliye edilirken, katı partiküller konsolide olur ve benzeşimimizde yayın
sıkışması gibi yeni yükün bir kısmını taşımaya başlar. Böylece,  z kademeli olarak
boşluk suyundan zemin katılarına aktarılır ve düşey efektif gerilme (  z ) yükselir.
Sonunda, yeni yükün tamamı katılar tarafından taşınır; boşluk suyu basıncı hidrostatik
değerine döner ve boşluk suyunun akışı durur.
Yükün sudan katılara bu aktarımı, geoteknik mühendisliğinde en önemli
süreçlerden biridir.
Örnek 11.2
Şekil 11.6’da A’daki zemin elemanı başlangıçta şu gerilmelere maruz kalmıştır:

 z 0   H
= (18,7 kN/m3)(1,0 m) + (19,0 kN/m3)(2,0 m) + (16,5 kN/m3)(4,8 m)
= 136 kPa

u   w zw
= (9,8 kN/m3)(6,8 m)
= 67 kPa

 z 0   z 0  u
= 136 kPa – 67 kPa
= 69 kPa

Şekil 11.6 Örnek 11.2 için
zemin profili.
Bu koşullar Şekil 11.7’de çizimlerin sol tarafında gösterilmiştir. Sonra, birim ağırlığı
19,5 kN/m3 olan 5,00 m kalınlıkta bir dolgu yerleştirilir. Bu da düşey toplam
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gerilmeyi arttırır:

 z   z 0   dolgu H dolgu = 136 kPa + (19,5 kN/m3)(5,0 m) = 234 kPa
Şekil 11.7’de bu eğrilerdeki sıçramalara dikkat ediniz. Başlangıçta uygulanan yük
tamamen boşluk suyu tarafından taşınır. Bu yüzden, boşluk suyu basıncı aşağıdaki
gibi olur:

u  u h  ue  u h   dolgu H dolgu = 67 kPa + (19,5 kN/m3)(5,0 m)= 165 kPa
Fakat, düşey efektif gerilme değişmemiştir:

 z   z  u
= 234 kPa – 165 kPa
= 69 kPa
Boşluk suyunun bir kısmı uzaklaşırken bu eleman konsolide olur ve  z kademeli
olarak boşluk suyundan katılara aktarılır. Yeteri kadar uzun bir süreden sonra u e =
0’dır ve konsolidasyon bitmiştir. Sonra:

'

Şekil
11.7
Örnek
11.2’deki A noktasında
gerilme ve boşluk suyu
basıncı. İnşaat süresi
boyunca z muntazaman
artar ve sonra sabitlenir.
Başlangıçta u’da eşit
miktarda artışa neden
olmakla birlikte, aşırı
boşluk suyu basıncı drene
olurken yük de zemindeki
katılara dereceli olarak
aktarılır,
 z nün
artmasına neden olur.
u  u h  u e = 67 kPa + 0 kPa = 67 kPa
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 z   z  u
= 234 kPa – 67 kPa
= 167 kPa
Yorum
Bu örnek, konsolidasyon sürecini ve konsolidasyonun aşırı boşluk suyu
basınçlarının artması ve sönümlenmesi ile nasıl yakından bağlı olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, Terzaghi efektif gerilme ilkesini geliştirinceye kadar niçin bu
sürecin tam anlamıyla anlaşılamadığını göstermektedir.
SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ
11.1 Doygun bir kilde belli bir noktada  z =181 kPa’dır. Bu zemin üzerine birim ağırlığı 19,3
kN/m3 ve kalınlığı 2,5 m olan bir dolgu yerleştirilecektir. Dolgu yerleştirildikten hemen sonra
(yani, herhangi bir konsolidasyon meydana gelmeden önce) bu noktadaki  z değeri ne
olacaktır? Konsolidasyon oturması tamamlandıktan sonraki

 z

değeri ne kadardır?

11.2 Profili Şekil 10.7’de verilen zemin üzerine birim ağırlığı 20,1 kN/m3 olan malzemeden
4,0 m kalınlığında dolgu inşa edilecektir.  z 0 ile  zf nün derinliğe göre grafiklerini
çiziniz. Grafiği orijinal zemin yüzeyinden 10,0 m derinliğe kadar inecek şekilde çiziniz.
11.3 Belli bir sahadaki su tablasının zemin yüzeyinden derinliği 10 ft ve zemin yüzeyinden
30 ft derinlikteki bir noktada düşey efektif gerilme 2200 lb/ft2’dir. Bu zeminde açılan
kuyulardan dolayı su tablasının konumu zemin yüzeyinden 25 ft aşağı düşmüştür. Su
tablası üstündeki ve altındaki zeminin birim ağırlığının eşit olduğunu kabul ederek, bu
noktadaki yeni  z değerini hesaplayınız.
11.4 Su tablasından aşağıda 1,00 m3’lük bir zemin elemanı bulunmaktadır. Yeni bir bası
yükü uygulandığı zaman bu eleman konsolide olmuş ve sonuçta %8,5 değerinde bir
düşey birim deformasyon (z) meydana gelmiştir. Yatay birim deformasyon sıfırdır.
Konsolidasyon sırasında bu zeminden sıkılarak dışarı atılan su miktarını hesaplayınız.
Sonucu litre cinsinden veriniz.

11.4 KONSOLİDASYON (ÖDOMETRE) DENEYLERİ
Bir zemindeki konsolidasyon oturmasını hesaplamak için o zeminin gerilme‐
birim deformasyon özelliklerini (yani,  z ve z arasındaki ilişkiyi) bilmemiz gerekir. Bu
işlem normalde laboratuvara bir zemin numunesini getirmeyi, bu numuneyi bir dizi
yüklemelere tabi tutmayı ve bu yüklere karşılık gelen oturmaları ölçmeyi kapsar. Bu
deney esasen 1910’da Frontard tarafından yürütülenler ile aynıdır. Fakat, şimdi fiziksel
süreçleri anlamanın avantajına sahibiz ve bu nedenle sonuçları daha etkin bir biçimde
yorumlayabiliriz. Deney konsolidasyon deneyi (ödometre deneyi olarak da bilinir) olarak
bilinir ve Şekil 11.8’de gösterildiği gibi bir konsolidometre’de (veya ödometre’de)
gerçekleştirilir.
Biz daha çok doğal zeminlerin (arazide var oldukları şekliyle) mühendislik
özellikleri ile ilgileniriz. Bu nedenle, konsolidasyon deneyleri genellikle yüksek kaliteli
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“örselenmemiş” numuneler üzerinde yapılır. Bu numuneleri yumuşak‐orta killerde
elde etmek oldukça kolaydır ve sonuçlar güvenilirdir. Ancak, çimentolanmamış
kumlarda yüksek kaliteli örselenmemiş numuneler elde etmek hemen hemen
imkansızdır. Bu yüzden, Altbölüm 11.6’da ele alındığı gibi, gerilme‐birim deformasyon
özelliklerini değerlendirmek için konsolidasyon deneyleri yerine ampirik ilişkiler veya
arazi deneylerini kullanırız. Arazide suya doygun numuneler için depolama ve deney
esnasında öyle kalmaları da önemlidir. Eğer numunelerin kurumasına izin verilirse
(desiccation) negatif boşluk suyu basınçları gelişir ve zeminde geri dönüşümü olmayan
değişmelere neden olabilir.
Mühendislerin bazen planlanan sıkıştırılmış dolguların konsolidasyon
özelliklerini değerlendirmesi gerekir; bunu, laboratuvarda kalıplanan ve sıkıştırılan
numuneler üzerinde konsolidasyon deneyleri yaparak gerçekleştirirler. Bu deneyler
genellikle daha az kritiktir. Çünkü, iyi sıkıştırılmış dolguların sıkışabilirliği genellikle
düşüktür.

Şekil 11.8 a) Laboratuvarda konsolidasyon deneyinin yapılması. İki konsolidometrede numuneyi
yüklemede ön planda görülen ağırlıklar kullanılmaktadır; b) bir konsolidometrenin enine kesiti.
Deney Prosedürü
Dik bir silindirik şekle sahip zemin numunesi, etrafı pirinç veya paslanmaz
çelik halka ile çevrelenmiş bir konsolidometre içine yerleştirilir. Bu halkanın amacı, sıfır
yatay deformasyonu sağlamak; böylece tek boyutlu konsolidasyon’u sağlamaktır. Poroz
taşlar numunenin altına ve üstüne yerleştirilir. Bu taşlar uygulanan yükleri taşımak için
yeteri kadar güçlü, aynı zamanda suyun içinden serbestçe geçmesine izin vermek için
de yeteri kadar gözenekli imal edilmiş ürünlerdir.
Numune, halkalar ve poroz taşlar su banyosuna batırılır. Bu sayede zemin
doygun kalır; böylece arazideki en kötü zemin koşulları taklit edilir. Bir ölçme saati
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(veya uygun bir elektronik alet) deney ilerlerken sıkışmayı ölçmek üzere numunenin
üzerine yerleştirilir.
Deneye düşey bir normal kuvvet (P) uygulayarak başlanır. Bu durum bir
düşey efektif gerilmeye yol açar:

 z 

P
u
A

(11.4)

Burada:

 z = düşey efektif gerilme
P = uygulanan yük
A = zemin numunesinin enine kesit alanı
u = zemin numunesi içindeki boşluk suyu basıncıdır.
Su küveti sadece numuneyi kapatacak şekildedir. Bu yüzden, boşluk suyu basıncı
düşey gerilmeye kıyasla çok küçüktür ve bu nedenle ihmal edilebilir. Böylece:

 z 

P
A

(11.5)

Sonra numunenin konsolidasyonuna izin verilir. Frontard ilk deneyini yaparken “açığa
çıkarılan en ilginç gerçeklerden birinin, fazla suyun kaçışı için gerekli olan sürenin çok
uzun oluşunu” not etmiştir. Bu süre esnasında suyun bir kısmı boşluklardan sıkılıp
dışarı atılır ve poroz taşlara ulaşması için zemin içinden geçmesi gerekir. Normalde
killi zeminleri deneye tabi tuttuğumuz için hidrolik iletkenlik düşüktür ve su yavaş
yavaş akar. Bu nedenle, numunenin konsolide olması için birkaç saat veya daha fazlası
gerekebilir. Ölçme saatini izleyerek konsolidasyonun ne zaman bittiğini belirleriz.
Konsolidasyon tamamlandığı zaman, düşey birim deformasyon (z) şöyle bulunur:
z = ölçme saatindeki okuma / numunenin ilk yüksekliği

(11.6)

Bu birim deformasyon Bölüm 10’da tanımlanan işaret kuralı kullanılarak ifade edilir.
Buradaki pozitif birim deformasyon sıkışmayı gösterir. Şimdi elimizde bir veri noktası
(  z ,  z ) mevcuttur.
Bir sonraki adım normal yükü biraz yüksek değere arttırmak ve zeminin tekrar
konsolidasyonuna izin vermektir. Böylece, ikinci (  z ,  z ) veri noktası elde edilir. Bu
işlem Şekil 11.9’daki ABC eğrisi elde edilinceye kadar devam eder. Zemindeki gerilme‐
birim deformasyon eğrisi aritmetik çizimde gösterildiği zaman belirgin şekilde
doğrusal değildir. Ancak, yarı logaritmik bir çizimde (Şekil 11.9’da gösterildiği gibi)
sunulduğu zaman, veriyi yorumlamak çok daha kolaydır. Sonunda, kademeli olarak
numuneden yük kaldırılır ve numunenin sekmesine izin verilir. Böylece CD eğrisi
oluşturulur. AB eğrisine yeniden sıkışma eğrisi denir. BC bakir eğri ve CD sekme eğrisi’dir.

Konsolidasyon Deney Sonuçlarını Sunma Yöntemleri
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Geoteknik deney laboratuvarlarında konsolidasyon deney sonuçlarını
sunmada birim deformasyon eğrisi veya boşluk oranı eğrisi olmak üzere iki farklı yöntem
kullanılır. Bir geoteknik mühendisi masasına ulaşan deney sonuçları ikisinden birinde
veya her iki şekilde sunulabilir. Bu nedenle, farkı bilmek ve her iki yöntemi
kullanabilmek önemlidir.

Şekil 11.9 Laboratuvar konsolidasyon deneyi sonuçları. Başlangıçtaki boşluk oranı (e0) 1,60’dır.
İlk yöntemde log  z ne karşı z eğrisi kullanılır ve böylece laboratuvarda elde
edilen veriler doğrudan temsil edilir. Şekil 11.9’un yatay ve sol eksenlerinde bu yöntem
kullanılmıştır. Birim deformasyon eğrisi en kolay yaklaşımdır. Çünkü, bir
konsolidasyon deneyinin amacı zeminin gerilme‐birim deformasyon özelliklerini
ölçmektir.

Şekil 11.10 (11.7)–(11.9)
denklemlerinin türetilmesi için
faz diyagramı.

İkinci yöntemde (Şekil 11.9’da yatay ve sağ eksenlerde gösterildiği gibi) veriler

log  z ne karşı boşluk oranı (e) eğrisi olarak sunulur. Bu yöntem, tahminen

konsolidasyon esnasında meydana gelen boşluk boyutundaki azalmayı vurgulamak
için Terzaghi’nin kullandığı yöntem idi. Deneyin çeşitli aşamalarındaki boşluk oranını
hesaplamak için boşluk oranı ile birim deformasyonu ilişkilendirecek bir eşitlik
geliştirmemiz gerekir. Şekil 11.10’u kullanarak:
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eV s  e 0V s  eV s

z 

eV s
(1  e 0 )V s

(11.7)
(11.8)

(11.7) ve (11.8) eşitliklerinin birleştirilmesiyle aşağıdaki eşitlik elde edilir:

e  e 0  e
 e 0 -  z (1  e 0 )
 1  e 0   z (1  e 0 )  1

(11.9)

 (1   z )(1  e 0 )  1
Burada:
e = boşluk oranı
e0= ilk boşluk oranı (yani, deneyin başlangıcında boşluk oranı)
z = düşey birim deformasyon
e = deney esnasında boşluk oranındaki değişim = e0 – e
Vs = katıların hacmidir.
İlk boşluk oranı (e0) genellikle (4.26) eşitliği kullanılarak su içeriğinden hesaplanır.
Şekil 11.9’da görüldüğü gibi, bu iki yöntem aynı veriyi ifade etmenin sadece
iki farklı yoludur. Her iki yöntemde hesaplanan oturmalar aynıdır.
Plastik ve Elastik Deformasyonlar
Tüm malzemeler uygulanan bir yüke tabi oldukları zaman şekil değiştirirler.
Eğer bu biçim değiştirmenin tamamı yük serbest bırakıldığı zaman ortadan kalkmazsa
cismin plastik deformasyon geçirdiği söylenir. Aksine, eğer malzeme yük serbest
bırakıldığı zaman orijinal boyutuna ve şekline dönerse, elastik deformasyon geçirdiği
söylenir. Meselâ, plastik deformasyonu bir bakır teli bükerek ve elastik deformasyonu
bir lastik hortumu bükerek örnekleyebiliriz. Lastik deformasyonu tutmazken, bakır
deformasyonun hemen hemen tümünü tutacaktır.
Zeminler plastik ve elastik deformasyonların her ikisini de sergiler. Şekil
11.9’da yükleme ve boşaltma eğrilerinde iki eğim görmemizin nedeni budur. Bu
davranışı anlamamız için Şekil 11.11’de gösterilen profildeki zemin elemanı A’yı ve
yine Şekil 11.11’de bu eleman için gösterilen konsolidasyon verilerini göz önünde
bulunduralım.
Şekil 11.11a’da zemin elemanı son zamanlarda çökelmiş ve grafikte Nokta 1 ile
tanımlanmıştır. Efektif gerilme düşük ve boşluk oranı yüksektir. Sonra, ilave çökelme
meydana gelir ve eleman aşama aşama yeni çökelmiş zemin ile gömülür. Efektif
gerilme artar ve boşluk oranı düşer (yani, konsolidasyon meydana gelir). Bu aşamada
hem elastik hem de plastik deformasyonlar meydana gelir. Şekil 11.11b’deki Nokta 2
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delme ve numune alma işlemlerinin hemen öncesindeki mevcut olan koşulları
tanımlar.
Daha sonra araştırma kuyusu açılır; Eleman A’dan örselenmemiş bir numune
alınır ve laboratuvara götürülür. Bu işlem üst tabaka gerilmesini kaldırır. Bu nedenle,
efektif gerilme düşer ve numune Şekil 11.11c’de Nokta 3 ile tanımlandığı gibi biraz
genişler (yani, boşluk oranı artar). Bu genişleme doğal olarak arazide meydana gelen
sıkışmanın elastik kısmını yansıtır. Biraz elastik sekme olmasına rağmen, sıkışmanın
çoğu plastiktir. Bu nedenle, boşaltma eğrisi 2‐3 yükleme eğrisi 1‐2’den çok daha az
eğimlidir.

Şekil 11.11 Zemin profili ve bir zemin elemanı için konsolidasyon tarihçesi.
Numune laboratuvar konsolidometresine yerleştirildiği zaman tekrar yüklenir
ve Şekil 11.11d’de gösterildiği gibi 3‐4‐5 eğrisi ortaya çıkar. İlk kısmı (3‐4 eğrisi)
halihazırda yeniden yükleme olarak tanımlanmıştı. 1‐2 eğrisine yaklaşık paralel olup,
sadece elastik sıkışmayı yansıtır. Efektif gerilme eski maksimum efektif gerilmeden
daha azdır. Bu nedenle, yeni plastik deformasyon oluşmaz. Ancak, eğri Nokta 4’e
ulaştığı zaman eğimi aniden değişir ve 4‐5 eğrisi sadece şimdiye kadar olandan daha
yüksek efektif gerilme olduğu zaman meydana gelen yeni plastik deformasyonları
yansıtır. Bu daha önce tanımlanan bakir eğridir. Sonunda, laboratuvarda numuneden
yük kaldırılır ve 5‐6 eğrisi (sıkışmayı azaltma eğrisi) oluşur. 2‐3 ve 3‐4 eğrilerine
yaklaşık paralel olup, sadece elastik bileşeni yansıtır.
Böylece zeminler, düşey efektif gerilmenin eski maksimumdan daha az olması
halinde bir yönde; maksimumdan öteye artıyorsa diğer yönde davranır.
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Önkonsolidasyon Gerilmesi
Konsolidasyon eğrisinin eğiminin değiştiği nokta (Şekil 11.9’da Nokta B veya
Şekil 11.11’de Nokta 4) konsolidasyon sürecinde önemli bir olaydır. Bu noktadaki
gerilme önkonsolidasyon gerilmesi (  c ) olarak adlandırılır. Numune lokasyonunda  c
değeri bazen  z 0 nden büyüktür. Bu durum, numunenin bir zamanlar daha yüksek
gerilmeye maruz kaldığı anlamına gelir. Bu durum Altbölüm 11.5’de ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
Konsolidasyon deneyinden elde edilen önkonsolidasyon gerilmesi sadece
numunenin alındığı noktadaki koşulları temsil eder. Numunenin başka bir seviyeden
alınması halinde önkonsolidasyon gerilmesi farklı olur.
Laboratuvar Konsolidasyon Verilerinin Ayarlanması
Konsolidasyon deneyleri numune örselenmesine çok duyarlıdır. Çok yüksek
kaliteli numuneler Şekil 11.12’de gösterildiği gibi farklı eğriler üretir. Ancak, ideal
numune alma ve kontrol altında tutma tekniklerinden biraz taviz verme, depolama
esnasında kuruma ve diğer etkiler numuneyi değiştirebilir ve deney sonuçlarını
anlaşılması ve yorumlanması daha zor hale sokabilir. Özellikle kalitesiz numunelerden
 c elde etmek zordur. Çünkü, yeniden sıkışma ve bakir eğriler arasındaki geçiş çok
daha yuvarlak olur. Bu nedenle, en iyisi konsolidasyon deneyleri için planlanan
numuneleri ele alırken çok dikkatli olmaktır.

Şekil 11.12 Numune örselenmesinin konsolidasyon deney sonuçlarına etkisi.
Casagrande (1936) ve Schmertmann (1955) numune örselenme etkilerini
karşılama girişiminde bulunmak için laboratuvar konsolidasyon deney sonuçlarını
ayarlama yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu iki yöntem herşeyden önce yumuşak killer
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için geliştirilmiş olup, sert killere uygulanması genellikle çok zordur.
Casagrande yönteminde önkonsolidasyon gerilmesi (  c )

laboratuvar

verilerinden belirlenir. Bu yöntemi aşağıdaki gibi ve Şekil 11.13’de gösterildiği gibi
uygulayınız:
1. Konsolidasyon eğrisi üzerinde minimum yarıçap noktasını bulunuz (A noktası).
2. A noktasından yatay bir çizgi çiziniz.
3. A noktasında laboratuvar eğrisine bir teğet çizgi çiziniz.
4. 2. ve 3. adımlardan çizgiler ile oluşturulan açıyı iki eşit parçaya bölünüz.
5. Bakir eğrinin düz kısmını 4. adımda oluşturulan çizgiyi kesinceye kadar yukarı
doğru uzatınız. Elde edilen B noktası önkonsolidasyon basıncıdır (  c ).

Şekil 11.13 Ön-konsolidasyon gerilmesini bulmada Casagrande yöntemi.
Numune örselenmesi de eğrilerin eğimini etkiler. Bu nedenle, Schmertmann
prosedürü arazi konsolidasyon eğrisini (Şekil 11.14’de gösterildiği gibi) yeniden
oluşturmaya yönelik bir girişimdir. Bu işlem aşağıdaki gibi yapılır:
1. Casagrande işlemini kullanarak  c nü belirleyiniz.
2. Numune derinliğinde ilk düşey efektif gerilmeyi (  z 0 ) hesaplayınız. Bu değer,
planlanan yükü yerleştirmeden önceki düşey efektif gerilmedir.
3. e  e 0 ’da (veya  z  0 ) yatay bir çizgi çiziniz. Sonra,  z 0 nden bir düşey çizgi
çıkınız. Bu çizgi ile C noktası bulunur.
4. C noktasından başlayarak sekme eğrisine bir paralel çiziniz.  c ne erişinceye kadar
sağa doğru devam ediniz. Bu şekilde D noktası bulunur. Bazı durumlarda,  c ≈

 z 0 dür. Bu nedenle, bu adım gereksiz olur.
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5. Bakir eğriyi aşağı doğru e  0,42e0 seviyesine kadar uzatınız. Böylece E noktası
tanımlanır. Konsolidasyon çiziminde boşluk oranı verisi yoksa E noktasını
 z  0,42 ’de bulunuz. Bu seviye, e 0  2 ve diğer ilk boşluk oranları için yeteri
kadar yakın olduğu zaman e  0,42e0 ile aynıdır (yani, E noktasının tam yerinin
bulunmasının Schmertmann çiziminin sonuçları üzerinde etkisi çok azdır).
6. D ve E noktalarını birleştiren bir çizgi çiziniz.
Casagrande ve Schmertmann çizimlerinin nihai sonucu yarı logaritmik bir diyagram
üzerine yerleştirildiği zaman iki doğrusal fonksiyon ortaya çıkar.

Şekil 11.14 Konsolidasyon deney sonuçlarının ayarlanmasında Schmertmann yöntemi. Boşluk oranı
verileri mevcut olduğu zaman 0,42e0 boşluk oranı noktasına karşılık gelen E noktasını bulunuz.
Sadece birim deformasyon verileri mevcut olduğu zaman (yani, hiçbir boşluk oranı verisi mevcut
olmadığında) z=0,42’deki E noktasını bulunuz. Her ikisinin de verilmiş olduğu durumda, boşluk oranı
verilerini kullanarak E noktasının yerini (bu nokta z=0,42’ye uymasa bile) bulunuz.
Zemin Sıkışabilirliği
Konsolidasyon çizimi üzerindeki eğimler zeminin sıkışabilirliğini yansıtır. Dik
eğimler  z ndeki belirli bir artışın büyük bir birim deformasyona (veya boşluk oranında
büyük bir değişmeye) neden olacağı anlamına gelir. Bu yüzden, böyle zeminlerin çok
sıkışabilir olduğu söylenir. Aksi durumda, dik olmayan eğimler  z ndeki aynı artışın
daha az birim deformasyona neden olacağını gösterir. Bu nedenle, zemin az
sıkışabilirdir. Efektif gerilmedeki belirli bir artışa karşılık gelen birim deformasyonu
belirlemek amacıyla bu diyagramlar üzerinde grafiksel çizimleri kullanabilsek de,
aşağıdaki gibi matematiksel bir yaklaşım çok daha kolaydır.
Bakir eğrinin eğimi sıkışma indeksi (Cc) olarak tanımlanır:
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Cc  

de
d log  z

(11.10)

Geoteknik mühendisleri (4.36) eşitliğinde tanımlandığı gibi eğrisellik katsayısını temsil
etmek için de Cc değişkenini kullandıklarından, burada bir potansiyel karmaşıklık söz
konusudur. Ancak, bunlar bütünüyle iki ayrı parametredir. Eğrisellik katsayısı tane
boyu dağılım eğrisinin şeklini tanımlarken, sıkışma indeksi sıkışabilirliğin bir
ölçüsüdür.
Yeniden çizilmiş bakir eğri (yarı logaritmik e’ye karşı log  z çiziminde) düz bir
çizgidir. Bu nedenle, Cc için sayısal bir değeri bu çizgi üzerinde herhangi iki nokta (a ve
b) seçerek ve (11.10) eşitliğini aşağıdaki gibi yeniden yazarak elde edebiliriz:

Cc 
Alternatif

olarak,

verilerin

e a  eb
(log  z ) b  (log  z ) a

sadece  z   z şeklinde

(11.11)
(yani,

boşluk

oranı

verisi

verilmeden) çizilmiş olması halinde bakir eğrinin eğimi aşağıdaki gibi olur:

Cc
( z ) b  ( z ) a

1  e 0 (log  z ) b  (log  z ) a

(11.12)

Buradaki Cc/(1+e0) parametresi sıkışma oranı olarak adlandırılır.
Yeniden yapılandırılmış bakir eğri yeteri kadar uzun ise, a ve b noktalarını
log( z ) b  10 log( z ) b şeklinde seçmek daha uygundur. Bu denklem (11.11) ve (11.12)
eşitliklerinin paydasını 1 yapar. Bu da hesabı basitleştirir. Ayrıca, bu durum Cc’nin
(Şekil 11.15’de gösterildiği gibi) efektif gerilmede on kat artışta (bir log devirde) boşluk
oranındaki azalış olarak tanımlanabileceğini gösterir. Benzer şekilde, Cc/(1+e0) efektif
gerilmedeki on kat artışa karşılık gelen birim deformasyondur.
Teorik olarak, yeniden sıkışma ve sekme eğrilerinin eğimleri hemen hemen
aynıdır. Fakat, sekme eğrisi daha güvenilirdir. Çünkü, numune örselenme etkilerine
daha az hassastır. Yeniden sıkışma indeksi (Cr) olarak adlandırılan bu eğim Cc ile aynı
şekilde tanımlanabilir ve baskıyı azaltma eğrisi üzerindeki c ve d noktaları ile (11.13)
eşitliği kullanarak bulunabilir:

Cr 

ec  e d
(log  z ) d  (log  z ) c

(11.13)

Verilerin birim deformasyon diyagramı üzerinde çizilmesi halinde eğim Cr/(1+e0) olup,
bu eğim yeniden sıkışma oranı olarak tanımlanır:

Cc
( z ) d  ( z ) c

1  e 0 (log  z ) d  (log  z ) c

(11.14)

Kulhawy ve Mayne (1990) konsolidasyon deneylerinden ve “değişkenmiş Cam
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kili” olarak adlandırılan teorik zeminden elde edilen Cc ve Cr değerlerini plastisite
indeksi (Ip) ile karşılaştırmış ve aşağıdaki ampirik ilişkileri bulmuştur:

Cc 
Cr 

Ip
74
Ip
370

(11.15)

(11.16)

Zeminlerin çoğunun Cc ve Cr değerleri büyük olasılıkla (11.15) ve (11.16)
eşitlikleri ile hesaplananların yaklaşık yüzde ±50’si içindedir. Bu eşitlikler laboratuvar
deney sonuçlarının mantıklılığını kontrol etmek için ve ön analizler için yararlıdır.
Bununla birlikte, nihai tasarımlar normalde proje sahasından elde edilen numuneler
üzerinde gerçek laboratuvar deneyleri gerektirir.

,

,

Şekil 11.15 Yarı-logaritmik e –  z grafiğinde konsolidasyon eğrilerinin eğimleri Cc ve Cr’dir. Eğimin
değiştiği yer  c önkonsolidasyon basıncına karşılık gelir.
Suya doygun killer için geleneksel konsolidasyon deneylerinden elde edilen Cr
değerleri tipik olarak arazideki gerçek Cr değerinin yaklaşık iki katıdır (Fox, 1995). Bu
fark, numune alma ve depolama esnasında zeminden yük kaldırıldığı zaman boşluk
suyundaki hava kabarcıklarının genişlemesinden dolayıdır. Bu hata birçok proje için
kabul edilebilirdir. Çünkü, laboratuvar Cr değeri hesaplanan büyük oturmalara neden
olmayacak kadar düşüktür ve muhafazakardır. Bununla birlikte, daha kesin Cr değeri
gerekli olduğu zaman konsolidasyon deneyleri bu problemin üstesinden gelen özel bir
geri basınçlı konsolidometrede yapılabilir.
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Örnek 11.3
Şekil 11.6’daki A noktasından elde edilen bir zemin numunesi üzerinde bir
konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları Şekil 11.9’da verilmiştir.
Casagrande yöntemini kullanarak  c nü hesaplayınız. Sonra, deney sonuçlarını
Schmertmann yöntemini kullanarak ayarlayınız. Sonunda Cc ve Cr’yi hesaplayınız.
Çözüm
Numune derinliğinde gerilmeler:
Örnek 11.2’den :

 z 0 = 69 kPa
Casagrande çiziminden (Şekil 11.16):

 c = 140 kPa

 Cevap

Şekil 11.16 Örnek 11.3 için ayarlanmış konsolidasyon verileri.
Yeniden oluşturulan çizgilerin eğimi (Şekil 11.16):

Cc 

e a  eb
(log  z ) b  (log  z ) a
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=

1,43  0,84
log 1580 lb/ft 2  log 250 lb/ft 2

= 0,74  Cevap

Cr 

=

ec  e d
(log  z ) d  (log  z ) c

1,58  1,46
log 1000 lb/ft 2  log 100 lb/ft 2

= 0,12

1

 Cevap

= 0,12
SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ

11.5 Çapı 3,5 inç, ilk yüksekliği 0,75 inç ve ilk su içeriği %38,8 olan doygun zemin numunesi
üzerinde bir konsolidasyon deneyi yapılmıştır.
(a) Gs = 2,69 alarak ilk e0 değerini hesaplayınız.
(b) Deneyin belli bir aşamasındaki normal yük (P) 300 lb’dir. Bu yükte deney
tamamlandıktan sonraki numune yüksekliği 0,690 inç’dir.  z (birimi lb/ft2), z ve e’yi
hesaplayınız.
11.6 Bir kil numunesi üzerinde yapılan konsolidasyon deneyinden aşağıdaki veriler elde
edilmiştir:

 z
z

(kPa)

8

16

32

64

128

256

512

1024

16

0,032

0,041

0,051

0,069

0,109

0,173

0,240

0,301

0,220

İlk boşluk oranı 1,21 ve numune alınan derinlikteki

 z 0

değeri 40 kPa’dır.

(a) Bu verileri Şekil 11.9’daki gibi bir yarı‐logaritmik diyagrama aktarınız.
(b) Casagrande yöntemini kullanarak  c nü bulunuz.
(c) Schmertmann yöntemini kullanarak deney sonuçlarını ayarlayınız.
(d) Cc ve Cr’yi bulunuz.
(e) Zeminin plastisite indeksi 23’dür. Kulhawy ve Mayne korelasyonlarına göre
konsolidasyon deney sonuçları makul kabul edilebilir mi?

11.5 ARAZİDEKİ KONSOLİDASYON DURUMU
Normal konsolide, Aşırı konsolide ve Yetersiz Konsolide Zeminler
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Konsolidasyon analizleri yaparken önkonsolidasyon gerilmesi (  c ) ile ilk
düşey efektif gerilmenin (  z 0 ) karşılaştırılması gerekir. İlk düşey efektif gerilme (10.34)
eşitliği orijinal arazi koşullarında (yani, yeni yük olmaksızın) ve orijinal hidrostatik
boşluk suyu basınçları [yani (7.7) eşitliği] kullanılarak belirlenirken, önkonsolidasyon
gerilmesi daha önce anlatıldığı gibi laboratuvar deney verilerinden belirlenir. Her iki
değer aynı derinlik için belirlenmelidir. Bu derinlik normalde konsolidasyon deneyinin
yapıldığı numunenin derinliğidir. Bu değerler belirlendikten sonra arazide aşağıdaki
üç koşuldan hangisinin mevcut olduğunun değerlendirilmesi gerekir:
  z 0   c olması halinde arazideki düşey efektif gerilme hiçbir zaman şimdiki
büyüklüğünden daha yüksek olmamıştır. Bu koşul normal konsolide (NC) olarak
bilinir. Örneğin, bu koşul bir nehrin getirdiği sedimentlerin bir gölün tabanında
yavaş yavaş birikmesi şeklinde olabilir. Teoride bu iki değer tamamen eşit
olmalıdır. Ancak, ‘gerçek dünya’da her ikisi de numune örselenmesi ve diğer
faktörlerden dolayı hatalar içerir. Bu yüzden, saha karakterizasyonu programından
elde edilen değerler zemin gerçekten normal konsolide olsa bile nadiren tam eşit
olacaktır. Bu nedenle, zemini yanlış sınıflamadan kaçınmak amacıyla,  z 0 ve  c
nün yaklaşık olarak yüzde ±20 içinde eşit olması halinde zemini normal konsolide
olarak dikkate alacağız.
  z 0 <  c ise arazideki düşey efektif gerilme geçmişte şimdiki büyüklüğünden daha
yüksek demektir. Bu koşul aşırı konsolide (OC) veya önkonsolide olmuş olarak bilinir.
Aşağıda listelendiği gibi, bir zeminin aşırı konsolide olmasına neden olabilecek
birçok süreç vardır (Brumund vd., 1976):
- Mevcut zemin yüzeyi seviyesinin geçmişte olduğundan çok daha düşük olduğu
aşırı erozyon veya kazı.
- Daha önce var olan ve erimiş olan buzuldan kaynaklanan sürşarj yüklemesi.
- Daha önce var olan ve kaldırılan depolama tankı gibi bir yapıdan kaynaklanan
sürşarj yüklemesi.
- Yükselen su tablasında olduğu gibi, boşluk suyu basıncındaki artışlar.
- Zeminde negatif boşluk suyu basınçlarına yol açan buharlaşma, bitki kökleri ve
diğer süreçlerden dolayı kuruma (Stark ve Duncan, 1991).
- Zeminde bağlayıcı maddelerin birikmesi gibi kimyasal değişimler.
- Yaşlanma etkileri.
3

Aşırı konsolide terimi aşırı konsolidasyon olduğunu ima etmesi açısından
yanıltıcı olabilir. Çok fazla konsolide olmuş zeminlerin daha az arzu edildiği
yarma şevler gibi birkaç durum olmasına rağmen, aşırı konsolidasyon hemen her
zaman arzu edilen bir durumdur.
  z 0 >  c ise zemin yetersiz konsolidedir. Bu koşul zeminin önceden yüklenen
yükün altında halen konsolidasyon sürecinde olduğu anlamına gelir. Bu durumla
ilgilenmeyeceğiz.
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Tablo 11.1’de normal konsolide zeminler için C c /(1  e 0 ) ’a veya aşırı
konsolide zeminler için C r /(1  e 0 ) ’a dayalı zemin sıkışabilirliği sınıflaması verilmiştir.

Tablo 11.1 Zemin sıkışabilirliği sınıflaması.
Cc veya Cr
1  e0
1  e0

Sınıflama

0 – 0,05
0,05 – 0,10
0,10 – 0,20
0,20 – 0,35
>0,35

Çok hafifçe sıkışabilir
Hafifçe sıkışabilir
Orta derecede sıkışabilir
İleri derecede sıkışabilir
Çok ileri derecede sıkışabilir

Normal konsolide zeminler için sınıflamayı Cc/(1+e0)’a dayandırınız. Aşırı
konsolide olanlar için sınıflamayı Cr /(1+e0)’a dayandırınız.

Örnek 11.4
Örnek 11.3’de geliştirilen konsolidasyon deney sonuçlarını kullanarak Şekil 11.6’da A
noktasındaki zeminin normal veya aşırı konsolide kategoriden hangisine düştüğünü
belirleyiniz. Planlanan dolgu henüz yerleştirilmemiştir.
Çözüm
Numune derinliğinde:
Örnek 11.2’den
Örnek 11.3’den

 z 0 = 69 kPa
 c = 140 kPa

 z 0 <  c yüzde 20’den büyüktür; bu yüzden, zemin aşırı konsolidedir.  Cevap
Aşırı Konsolidasyon Sınırı ve Aşırı Konsolidasyon Oranı
Laboratuvarda elde edilen  c değerleri sadece numune derinliğindeki
önkonsolidasyon gerilmesini temsil eder. Bununla birlikte, bazen diğer derinliklerdeki
 c nü hesaplamamız gerekir (örnek; aynı jeolojik kökenli zemin tabakaları). Bunu
yaparken numune derinliğindeki  z 0 nü ve aşağıdaki eşitliği kullanarak aşırı

 ) hesaplayınız:
konsolidasyon sınırını (  m

 m   c   z 0

(11.17)

 değerleri Tablo 11.2’de verilmiştir.
Tipik  m
Aşırı konsolidasyon sınırı, jeolojik kökeni ortak bir tabakada aşağı yukarı sabit
olmalıdır. Bu nedenle, (11.17) eşitliğini arzu edilen derinlikteki  z 0 ile kullanarak, o
tabakada diğer derinliklerdeki önkonsolidasyon gerilmesini hesaplayabiliriz.
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Faydalı bir diğer parametre de aşırı konsolidasyon oranı veya OCR’dir:

OCR 

 c
 z 0

(11.18)

OCR (aşırı konsolidasyon sınırından farklı olarak) derinliğin bir fonksiyonu olarak
değişir ve bu nedenle bir tabakada diğer derinliklerdeki  c nü hesaplamada
kullanılamaz. Normal konsolide zeminler için, OCR = 1 dir.

Tablo 11.2 Aşırı konsolidasyon sınırlarının tipik değer aralıkları.
Aşırı konsolidasyon sınırı, m’
(kPa)
0
0 – 100
100 – 400
>400

(lb/ft2)
0
0 – 2000
2000 – 8000
>8000

Sınıflama
Normal konsolide
Hafifçe aşırı konsolide
Orta derecede aşırı konsolide
İleri derecede aşırı konsolide

11.6 KUMLARIN VE ÇAKILLARIN SIKIŞABİLİRLİĞİ
Konsolidasyon ilkeleri tüm zeminler için geçerli olmakla birlikte, Altbölüm
11.4’de anlatılan konsolidasyon deneyinde ve Altbölüm 11.5’de belirtildiği gibi,
arazideki konsolidasyon durumlarını değerlendirme yöntemleri başlıca killer ve siltlere
uygulanabilir. Çoğu kumlarda güvenilir konsolidasyon deneyleri yapmak çok zordur.
Çünkü, numune örselenmesine çok yatkındırlar ve bu örselenmenin deney sonuçları
üzerindeki etkisi çok önemlidir. Özellikle temiz kumlar problemlidir. Çakıllarda benzer
numune örselenmesi problemlerine ek olarak, büyük partikül boyutlarının çok büyük
numuneler ve çok büyük bir konsolidometre cihazı gerektirmesi söz konusudur.
Neyse ki, statik yüklere tabi kumlar ile çakıllar, siltler ile killerden çok daha az
sıkışabilir niteliktedirler. Bu yüzden, genellikle laboratuvar deneyleri yerine tahmin
edilen Cc veya Cr değerlerini kullanmak yeterlidir. Kumlar için bu tahminler Tablo
11.3’de yorumlandığı gibi, Burmister (1962) tarafından toplanan verilere
dayandırılabilir. Burmister değişik relatif sıkılıklarda yeniden oluşturulan numuneler
üzerinde bir dizi konsolidasyon deneyi yapmıştır. Mühendisler Bölüm 4’de anlatılan
yöntemleri kullanarak arazideki relatif sıkılığı hesaplayabilirler. Sonra, bu tablodan
uygun bir C c /(1  e 0 ) seçebilirler. Bu değerlerin tümünün Tablo 11.1’de tanımlandığı
gibi “çok hafifçe sıkışabilir” olduğuna dikkat ediniz.

Tablo 11.3 Değişik relatif sıkılıktaki doygun normal konsolide kumlu zeminlerin tipik konsolidasyon
özellikleri (Burmister, 1962).
Zemin türü

Cc/(1+e0)
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Orta‐iri kum, az ince çakıl
(SW)
Orta‐iri kum (SW/SP)
İnce‐iri kum (SW)
İnce‐orta kum (SW/SP)
İnce kum (SP)
İnce kum, eser miktarda
ince‐iri silt (SP‐SM)
İnce kum, az ince‐iri silt
(SM)
İnce kum, biraz ince‐iri
silt (SM)

Dr=%0

Dr=%20

Dr=%40

Dr=%60

Dr=%80

Dr=%100

‐

‐

0,005

‐

‐

‐

0,010
0,011
0,013
0,015
‐

0,008
0,009
0,010
0,013
‐

0,006
0,007
0,008
0,010
0,011

0,005
0,005
0,006
0,008
‐

0,003
0,003
0,004
0,005
‐

0,002
0,002
0,003
0,003
‐

0,017

0,014

0,012

0,009

0,006

0,003

‐

‐

0,014

‐

‐

‐

Suya doygun aşırı konsolide kumlar için C r /(1  e 0 ) oranı Tablo 11.3’de
listelenen tipik değerlerin yaklaşık üçte biri olup, böyle zeminler hemen hemen
sıkışamaz niteliktedir. Sıkıştırılmış dolgular, buzul tilleri gibi belirgin jeolojik ön
yükleme kanıtı gösteren zeminlere benzer şekilde aşırı konsolide olarak dikkate
alınabilirler. Bu nedenle, birçok oturma analizi bu gibi zeminlerin sıkışabilirliğini
açıkça sıfır olarak dikkate alır. Zeminin normal konsolide veya aşırı konsolide olup
olmadığı belirgin değilse, zeminin normal konsolide olarak varsayılması muhafazakar
bir yaklaşımdır.
Çakıllı zeminler üzerinde yapılmış birkaç konsolidasyon deneyi vardır. Fakat,
bu zeminlerin sıkışabilirliği Tablo 11.3’de listelendiği gibi, büyük olasılıkla kum için
olanlara eşit veya daha azdır.
Kumlar ve çakılların diğer bir özelliği de bunların yüksek hidrolik iletkenliği
olup, bu zeminlerdeki aşırı boşluk suyu çok hızlı drene olur. Bu nedenle,
konsolidasyon hızı çok yüksektir ve tipik olarak hemen hemen yükün uygulanma
hızına eşittir. Bu nedenle, yükün dolgudan ileri gelmesi halinde bu zeminlerin
konsolidasyonu pratikte fazla önemli olmayabilir.
Bununla birlikte, iri taneli zeminlerin konsolidasyonunun çok önemli
olabileceği en az iki durum vardır ve çok dikkatli olmayı gerektirir:
1. Bir depremden kaynaklanana benzer dinamik yüklere maruz kalan gevşek
kumlu zeminler.
Ciddî hasara neden olabilen çok büyük ve düzensiz oturmalar geçirebilirler.
Kramer’da (1996) bu problemi değerlendirme yöntemleri ele alınmıştır.
2. Sığ temelleri destekleyen kumlu veya çakıllı zeminler.
Yapı temelleri genellikle oturmalara çok hassastır. Bu yüzden, daha kesin
sıkışabilirlik değerlendirmeleri yaparız. Bunlar çoğunlukla SPT veya CPT gibi arazi
deneyleri kullanılarak yapılır ve genellikle Cc ve Cr yerine bir elastisite modülü (E)
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cinsinden ifade edilir. Böyle oturmaları hesaplamaya yönelik olarak (Bölüm 17’de
tartışıldığı gibi) arazi deneyi sonuçlarına dayalı özel analizler mevcuttur.
SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ
11.7 Şekil 11.19’daki B noktasından alınan numune üzerinde bir konsolidasyon deneyi
yapılmıştır. Burada ölçülen önkonsolidasyon gerilmesi 88 kPa’dır. Zeminin normal
konsolide veya aşırı konsolide olduğunu belirledikten sonra aşırı konsolidasyon sınırını
ve B noktasındaki aşırı konsolidasyon oranını hesaplayınız.
Not: Bu hesaplamalar başlangıç koşullarına dayalıdır; bu nedenle, planlanan dolgunun
ağırlığı dahil edilmemelidir.
11.8 Doygun, normal konsolide, 1000 yıllık ince‐orta kum numunesinin alındığı derinlikteki
düşey efektif gerilme yaklaşık 1000 lb/ft2’dir. Kumun ortalama tane çapı (D50) 0,5 mm ve
numunenin alındığı derinlikte SPT N60 değeri 12’dir. Bölüm 3 ve 4’de tanımlanan
teknikleri kullanarak bu zemin için relatif sıkılığı belirleyiniz. Sonra, Tablo 11.3’e dayalı
olarak Cc/(1+e0) oranını bulunuz.
11.9 Şekil 11.3’deki A noktasından alınan bir numune üzerinde konsolidasyon deneyi
yapılmıştır. Bulunan önkonsolidasyon gerilmesi 1500 lb/ft2’dir.
(a) Zeminin konsolidasyon derecesini (normal, aşırı) belirleyiniz.
(b) Aşırı konsolidasyon sınırını ve aşırı konsolidasyon oranını hesaplayınız.
(c) B noktasındaki  c nü hesaplayınız.

11.7 KONSOLİDASYON OTURMA HESAPLAMALARI
Konsolidasyon deneyleri yapmanın amacı, zeminin gerilme‐birim
deformasyon özelliklerini belirlemek ve böylece arazideki konsolidasyon oturmalarını
hesaplamayı sağlamaktır. Bu hesaplamayı laboratuvar deney sonuçlarını (Cc, Cr, e0 ve
 c parametrelerinde olduğu gibi) geri arazi koşullarına yansıtarak yaparız. Kolaylık
için, bu bölümdeki konsolidasyon oturması hesaplama tartışmalarında sadece tek
boyutlu konsolidasyon durumu dikkate alınmış olup, burada sadece nihai
konsolidasyon oturması hesaplanacaktır.
Tek boyutlu konsolidasyon zeminde sadece düşey birim deformasyonların (yani,
 x   y  0 ) olduğu anlamına gelir. Bunu mantıklı olarak en azından aşağıdaki
koşulların birinin mevcut olduğu zamanki durum olarak varsayabiliriz (Fox, 1995):
1. Yüklü alanın genişliği sıkışabilir tabakaların kalınlığının en az dört katıdır.
2. Sıkışabilir tabakaların tepesine derinlik, yüklü alanın genişliğinin en az iki katıdır.
Ya da:
3. Yatay birim deformasyonların büyüklüğünü azaltma eğiliminde olan sert zemin
tabakaları arasında yer alan sıkışabilir tabakalar.
Bu kapsamda “sıkışabilir tabakalar” oturmaya önemli miktarda katkıda bulunmaya
yeterli büyüklükte Cc veya Cr değerlerindeki tabakalara işaret eder.
En yaygın tek boyutlu konsolidasyon problemleri uzun ve geniş bir dolgu
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yerleştirilmesi nedeniyle veya su tablasının büyük çapta düşürülmesinden dolayı
oturmayı ele alan problemlerdir. Temellerde olduğu gibi, diğer birçok problem de tek
boyutlu olarak örneklenebilir.
Nihai konsolidasyon oturması [ ( c ) nihai ] birkaç yıl, hatta on yıllar gerektirebilen
aşırı boşluk suyu basınçlarının tamamı sönümlendikten sonraki  c değeridir. Bölüm
12’de bu konu ayrıntılı olarak ele alınmış olup, zaman‐oturma eğrilerini geliştirme
yöntemleri verilmiştir.
Normal Konsolide Zeminler (  z 0   c )

 z 0   c olması halinde zemin (tanımsal açıdan) normal konsolidedir. Buna
göre, ilk ve son koşullar Şekil 11.17’de verilmiş olup, sıkışabilirlik bakir eğrinin eğimi
(Cc) ile tanımlanmıştır.

Şekil 11.17 Normal konsolide zeminlerin
konsolidasyonu.
(11.10) eşitliği yeniden yazıldığında aşağıdaki ifade elde edilir:

de  C c d log  z

  zf
e  C c log
  z 0

(11.19)






(11.20)

Son ifade (11.8) eşitliği ile birleştirildiğinde zemin elemanında düşey birim
deformasyon (  z ) bulunur:

z  

e
1  e0
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  zf
Cc
log
1  e0
  z 0






(11.21)

Zemin derinliğine göre integral alındığında zemin yüzeyindeki konsolidasyon
oturması (  c ) elde edilir:



( c ) nihai   z dz


Cc

 1 e

0

  zf
log
  z 0


dz



(11.22)

Burada:

( c ) nihai = zemin yüzeyindeki nihai konsolidasyon oturması

 z = düşey normal birim deformasyon
C c = sıkışma indeksi
e 0 = ilk boşluk oranı
 z 0 = ilk düşey efektif gerilme

 zf = son düşey efektif gerilme
z = zemin yüzeyinden itibaren derinliktir.
Geoteknik mühendisleri hemen hemen tüm pratik problemler için (11.22)
eşitliğindeki integrali, zemini n adet sonlu tabakalara bölerek ve her tabaka için  c ’yi
hesaplayıp, sonunda bunları toplayarak değerlendirir:

( c ) nihai 

 1 e
Cc

  zf
H log
0
  z 0






(11.23)

Burada:
H = zemin tabakasının kalınlığıdır.
(11.23) eşitliğini kullanırken, her bir tabakanın orta noktasındaki  z 0 ve  zf nü
hesaplayınız.
Aşırı Konsolide Zeminler – Durum I (  z 0   zf   c )
Hem  z 0 ve hem de  zf değeri  c nden küçük olursa, tüm konsolidasyon
süreci Şekil 11.18’de gösterildiği gibi yeniden sıkışma eğrisi üzerinde meydana gelir.
Böylece analiz; sıkışma indeksi ( C c ) yerine yeniden sıkışma indeksi ( C r ) kullanılması
hariç, normal konsolide zeminler için olana benzer:

( c ) nihai 

 1 e
Cr

  zf
H log
0
  z 0






(11.24)
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Şekil 11.18 Aşırı konsolide zeminlerin konsolidasyonu.

Aşırı Konsolide Zeminler – Durum II (  z 0   c   zf )

Konsolidasyon oluşumu Şekil 11.18’de gösterildiği gibi yeniden sıkışma eğrisi
üzerinde başlar ve bakir eğri üzerinde biterse, o zaman analizde hem C c hem de

C r ’nin dikkate alınması gerekir:
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( c ) nihai 

 Cr

 1  e

0

 
H log c
  z 0

  zf
 Cc


 1  e H log  
0

 c






(11.25)

Jeolojik analizde normal konsolide kil olarak görünebilen birçok zemin gerçekte küçük
miktarda aşırı konsolidasyon içerdiğinden, bu koşul oldukça yaygındır. (Mesri vd.,
1994).
(11.25) eşitliğini kullanırken  z 0 ,  c ve  zf her bir tabakanın orta noktasında
hesaplanmalıdır. Bu durum,  c nün hesaplanması için (11.17) eşitliğinin kullanılması
gerektiği anlamına gelir.
Nihai Konsolidasyon Oturması Analiz Prosedürü

( c ) nihai ’yi hesaplamak için aşağıdaki işlemleri takip ediniz:
1. Orijinal zemin yüzeyinden başlayarak, zemin profilini her bir tabakanın ortak
jeolojik orijinli tek bir zemin tipinden oluştuğu tabakalara bölünüz. Örneğin, bir
tabaka sıkı bir kumdan oluşabilirken, diğer tabaka yumuşak‐orta yumuşak kilden
oluşabilir. Sıkışabilir tabakaların tamamını geçinceye kadar (yani, ana kayaya veya
çok sert bir zemine ulaşıncaya kadar) bu işlem ile aşağı doğru devam ediniz. Her
bir tabaka için birim ağırlığı () belirleyiniz. Not: Sondaj kuyu loglarında genellikle
kuru birim ağırlık (d) ve su muhtevası (w) verilse de, (4.27) eşitliğinden hareketle
bu verilerden ’yı hesaplayabiliriz. Ayrıca, su tablasının yerini belirleyiniz.
2. Her bir kil veya silt tabakası için en az bir konsolidasyon deneyi sonuçları (veya en
azından bu sonuçların hesaplamaları) mevcut olması gerekir. Altbölüm 11.4’de
anlatılan teknikleri kullanarak her bir tabakanın normal konsolide veya aşırı
konsolide olduğunu belirleyiniz. Sonra, C c /(1  e 0 ) ve/veya C r /(1  e 0 ) için değerler

 nü
belirleyiniz. Her bir aşırı konsolide tabaka için (11.17) eşitliğini kullanarak  m
hesaplayınız ve o tabaka içinde bunun sabit olduğunu farz ediniz. Normal
 = 0 alınız.
konsolide zeminler için  m
3. Her bir kum veya çakıl tabakası için Altbölüm 11.5’deki bilgiye dayanarak
C c /(1  e 0 ) ve C r /(1  e0 ) için bir değer belirleyiniz.
4. Anakaya veya buzul tili gibi diğer tabakalara kıyasla hemen hemen sıkışamaz çok
sert bir tabaka için C c  C r  0 alınız.
5. Orijinal zemin yüzeyinden (yani, önerilen herhangi dolguyu dikkate almadan)
aşağı doğru çalışarak profili yatay tabakalara bölünüz. Her ne zaman yeni bir
tabaka ile karşılaşılır ise, yeni bir tabaka başlatınız ve kalın tabakaları birçok
tabakaya ayırınız. Elle hesaplar yaparken her bir tabaka 2 ile 5 metreden daha kalın
tabakalara bölünmemelidir. Özellikle zemin yüzeyine yakın daha ince tabakalar
uygundur. Çünkü, birim deformasyon burada genellikle daha büyüktür. Bilgisayar
tabanlı hesaplar tüm derinlik boyunca çok daha ince tabakalar kullanabilir ve biraz
daha kesin sonuçlara ulaşabilir.
6. Her bir tabakanın orta noktasında aşağıdaki parametreleri tabloya dökünüz:
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Normal konsolide tabakalar için:

 z 0
 zf
C c /(1  e 0 )
H
Aşırı konsolide tabakalar için:

 z 0
 zf
 c   z 0   m
C c /(1  e 0 )
C r /(1  e 0 )
H
Sıkışmaz tabakalarda bu parametreleri kaydetmek gerekli değildir.
Normalde önemli sızma kuvveti olmayan hidrostatik boşluk suyu basınçlarını
[(7.7) eşitliği] kullanarak  z 0 ve  zf hesaplanır; bu durum, kitapta göz önünde
bulunduracağımız tek durumdur. Ancak, önceden mevcut aşırı boşluk suyu
basınçları veya önemli sızma kuvvetleri mevcut ise, değerlendirilmeye
alınmamalıdırlar. Arazideki boşluk suyu basınçları hakkında doğru bilgi elde
etmek için bazen piyezometreler yerleştirmek gerekebilir.
7. (11.23), (11.24) veya (11.25) eşitliğini kullanarak her bir tabaka için konsolidasyon
oturmasını hesaplayınız; sonra da ( c ) nihai ’yi bulmak için toplayınız. Her bir
tabaka için mutlaka aynı eşitliğin kullanılmayacağına dikkat ediniz.  c nün

 z 0 nden sadece biraz büyük (belki yüzde 20’den daha az büyük) olması veya,
farkın sadece bu iki değeri değerlendirmedeki belirsizliklerden dolayı görünür bir
aşırı konsolidasyon kadar olması halinde zeminin aşırı konsolide olup olmadığı
açık olmayabilir. Bu gibi durumlarda ya (11.23) eşitliğini (normal konsolide) veya
(11.25) eşitliğini (aşırı konsolide durum II) kullanmak uygundur.
Örnek 11.5
Şekil 11.19’da gösterilen zemin profili üzerine 3,0 m kalınlıkta sıkıştırılmış bir dolgu
yerleştirilecektir. A noktasından alınan bir zemin numunesi üzerindeki
konsolidasyon deneyinden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
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Şekil 11.19 Örnek 11.5 için zemin profili. GAMA = 19,5 HATALI (DOLGUDA)
C c = 0,40
C r = 0,08
e 0 = 1,10
 c = 70,0 kPa
Bu numune yumuşak kil tabakasının tamamını temsil etmektedir. Bu dolgunun
ağırlığından dolayı nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.
Çözüm
(11.2) eşitliğini kullanarak:

 zf   z 0   dolgu H dolgu
  z 0  (19,2 kN/m3 )(3,0 m)
  z 0  57,6 kPa
(10.34) eşitliğini kullanarak, numune bölgesindeki ilk düşey gerilmeyi hesaplayınız:

 z 0 

 H  u
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= (18,5 kN/m )(1,5 m)+(19,5 kN/m )(2,0 m)
+(16,0 kN/m3)(4,0 m) ‐ (9,8 kN/m3)(6,0 m)
= 72,0 kPa
3

3

Cc
0,40

 0,190
1  e0 1  1,10
Numunede  c   z 0  Bu nedenle kil normal konsolidedir.
Numune derinliğindeki zemin normal konsolide ise ve numune de zemini tam
olarak temsil ediyorsa, o zaman tüm tabaka normal konsolidedir.
Kumun da normal konsolide olduğunu varsayınız (muhafazakar yaklaşım). Kum
tabakaları için Tablo 11.3’den C c /(1  e 0 ) = 0,008 kullanınız.
Katmanın orta noktasında
Katman

H
(m)

1
2
3
4
5

1,5
2,0
3,0
3,0
4,0



,
(kPa)
z0

 zf, (kPa)

Cc
1  e0

Denklem

(c)nihai
(mm)

71,5
95,0
114,0
132,6
154,3

0,008
0,008
0,19
0,19
0,19

11.23
11.23
11.23
11.23
11.23
(c)nihai =

8
6
174
141
154
483

(10.35) eşitliği
13,9
37,4
56,4
75,0
96,7

,

Yuvarlatma yaparak:

( c ) nihai = 480 mm

 Cevap

Su tablası altında ve üstündeki zeminler için aynı analizi kullandığımıza ve her
ikisinin de doygun C c /(1  e 0 ) değerlerine dayandırılmış olduğuna dikkat ediniz. Bu
yaklaşım (bu durumda biraz da olsa) muhafazakârdır; çünkü, su tablası üzerindeki
zeminlerin sıkışabilirliği büyük olasılıkla azdır. Altbölüm 11.9’da doygun olmayan
zeminler daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Örnek 11.6
Şekil 11.20’de gösterilen zemin profili üzerine 8,5 m kalınlığında sıkıştırılmış bir
dolgu yerleştirilecektir. A ve B noktalarından elde edilen numuneler üzerindeki
konsolidasyon deneyleri aşağıdaki sonuçları vermiştir:

Cc
Cr
e0

 c,

A numunesi
0,25
0,08
0,66
101 kPa

B numunesi
0,20
0,06
0,45
510 kPa

Bu dolgunun ağırlığından dolayı oluşacak nihai konsolidasyon oturmasını
hesaplayınız.
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Şekil 11.20 Örnek 11.6 için zemin profili.
Çözüm
(11.2) eşitliğini kullanarak:

 zf   z 0   dolgu H dolgu
  z 0  (20,3 kN/m 3 )(8,5 m)
  z 0  172,6 kPa
A numunesine (10.34) eşitliğini uygulayarak:

 z 0 

 H  u

= (18,3 kN/m3)(2 m)+(19,0 kN/m3)(2,0 m) ‐ (9,8 kN/m3)(2,0 m)
= 55,0 kPa

 zf   z 0  172,6 kPa
 55 kPa  172,6 kPa
= 227,6 kPa

 z 0   c   zf

Dolayısıyla, aşırı konsolidasyon durumu II.

 m   c   z 0 = 101 – 55 = 46 kPa
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Bu nedenle, sert siltli kil tabakası içinde herhangi derinlikte  c ,  z  46 kPa’ya
eşittir.
B numunesinde :

 z 0 

 H  u

= (18,3 kN/m3)(2,0 m)+(19,0 kN/m3)(7,0 m)
+(19,5 kN/m3)(10,0 m) ‐ (9,8 kN/m3)(17,0 m)
= 198,0 kPa

 zf   z 0   f H f
= 198,0 kPa+172,6 kPa
= 370,6 kPa

 z 0   c ve  zf   c Dolayısıyla, aşırı konsolidasyon durumu I
Katmanın orta noktasında
Katman

H
(m)

1
2
3
4
5
6
7

2,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0



,
(kPa)
z0

(10.34) eşitliği
18,3
50,4
82,6
120,4
159,2
202,8
251,4

 c, (kPa)

 zf,

(11.17) eşitliği
64,3
96,4
128,6
‐
‐
‐
‐

(kPa)
190,9
223,0
255,2
293,0
331,8
375,4
424,0

( c ) nihai = 830 mm

Cr
1  e0

Cc
1  e0

Denklem

(c)nihai
(mm)

0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14

11.25
11.25
11.25
11.24
11.24
11.24
11.24
(c)nihai =

196
206
217
62
51
53
45
830

 Cevap

Not: Sıkışmanın çoğunun aşırı konsolide durum II’nin olduğu üst tabakada meydana
geldiğine dikkat ediniz (yani, sıkışmanın bir kısmı bakir eğri boyunca meydana
gelir). Aşırı konsolide durum I’in olduğu alt tabaka iki kat kalın olmasına rağmen çok
daha az sıkışma vermiştir. Çünkü, aşırı konsolide durum I’dir ve sıkışmanın tamamı
yeniden sıkışma eğrisi üzerinde meydana gelmiştir.
Örnek 11.7
Şekil 11.21’de gösterilen zemin profilindeki su tablası şimdilik “ilk” olarak
tanımlanan seviyededir. Planlanan bir su çekme projesi, su tablasının “son” olarak
tanımlanan bir seviyeye düşmesine neden olacaktır. Meydana gelen nihai
konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.
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A noktasından alınan bir numune üzerinde yapılan bir konsolidasyon deneyi
aşağıdaki sonuçları vermiştir:

C c /(1  e 0 ) = 0,14

C r /(1  e0 ) = 0,06

 c = 3000 lb/ft2

Şekil 11.21 Örnek 11.7 için zemin profili.
Çözüm
A numunesinde:

 z 0 

 H u

= (121 lb/ft3)(7,0 ft) + (125 lb/ft3)(6,0 ft) + (127 lb/ft3) (18,0 ft)
+(110 lb/ft3)(5,0ft) ‐ (62,4 lb/ft3)(29,0 ft)
= 2623 lb/ft2

 z 0   c ; Dolayısıyla normal konsolide.
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Katman

1
2
3
4
5
6

H
(ft)

Katmanın orta noktasında



,
2
z0 (lb/ft )

7,0
6,0
9,0
9,0
7,0
8,0

423
1035
1513
2095
2552
2909



,
2
zf (lb/ft )

423
1210
2126
3233
3837
4194

( c ) nihai = 4.6 inç

Cc
1  e0
0,011
0,011
0,009
0,009
0,14
0,14

Denklem

(c)nihai
(inç)

11.23
11.23
11.23
11.23
11.23
11.23
(c)nihai =

0,0
0,1
0,1
0,2
2,1
2,1
4,6

 Cevap

Sıkışmanın çoğunun normal konsolide kilde (su tablası altında kalmasına rağmen)
meydana geldiğine dikkat ediniz. Oturmanın nedeni kuruma değil, efektif
gerilmedeki
artıştır;
kil
bu
artışa
çok
duyarlıdır.
Çünkü,
en
yüksek C c /(1  e 0 ) değerine sahiptir.
Örnek 11.8
Örnek 11.5’de anlatılan dolgu nedeniyle oturma tamamlandıktan sonra, 20 m
çapında, 10 m yüksekliğinde silindirik çelik bir su tankı inşa edilecektir. Tankın
tabanı dolgunun tepesinde ve boş kütlesi 300.000 kg olacaktır. Sonuçta, içerideki su
9,5 m derinlikte olacaktır. Tank ve içindekilerin ağırlığı nedeniyle bu tankın merkezi
altında nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız. Yeni dolgunun C r /(1  e 0 ) =
0,002’ye sahip aşırı konsolide zemin olduğunu varsayınız.
Yaklaşım
Dolgu nedeniyle oturma şimdi tamamlanmıştır. Bu yüzden, Örnek 11.5 çözümünde
bulunan  zf değerleri şimdi ilk gerilmelerdir (  z 0 ). (10.25) eşitliğinden  z ’yi
kullanarak yeni  zf değerleri hesaplayacağız. Tankın ağırlığı nedeniyle toplam
gerilme  z ’deki artışın derinlikle nasıl azaldığına dikkat ediniz. Bunun nedeni,
tanktan gelen yüklerin önceki örneklerin geniş dolgularına kıyasla daha küçük bir
alan üzerinde yayılmasıdır.
Çözüm
Ağırlıkları hesaplayınız:

Wtank  Mg
= (300000 kg)(9,8 m/s2)  1 kN 
 1000 N 
= 2900 kN
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Wsu  Vtank w
=

 B2H
4

w

2
=  (20,0 m) (9,5 m) (9,8 kN/m 3 )

4

= 29200 kN
Suyun ağırlığı boş tankın ağırlığından çok daha fazladır. Bu yüzden, tankın tabanının
bir kenarından diğer kenarına temas basıncının (q) sabit olduğunu varsaymak
mantıklı olacaktır.

q

W
A

= 2900 kN  29200 kN

 (20,0 m) 2 / 4

= 102 kPa

Katman

H
(m)

1
2
3
4
5
6

3,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0



,
z0 (kPa)

(10.34)
eşitliği
28,8
71,5
95,0
114,0
132,6
154,3

Katmanın orta noktasında
(z)oluşan
 zf, (kPa)
zf
Cc
(kPa)
(11.3)
(m)
(10.25)
1
 e0
eşitliği
eşitliği
1,5
101,7
130,5
3,7
97,7
169,2
0,008
5,5
90,6
185,6
0,008
8,0
77,1
191,1
0,19
11,0
60,7
193,3
0,19
14,5
45,1
199,4
0,19

Cr
1  e0

Denklem

(c)nihai
(mm)

0,002

11.24
11.23
11.23
11.23
11.23
11.23
(c)nihai =

4
4
5
128
93
85
319

Yuvarlatma ile:

( c ) nihai = 320 mm

 Cevap

Yorum
1. Tank, dolgu yerleştirildikten hemen sonra inşa edilseydi, o zaman  z 0 değeri
Örnek 11.5’deki ile aynı olurdu ve hiçbir şey değişmezdi. Böyle bir çözüm
gerilmelerin süperpozisyonu kullanımını gösterir.
2. Tankın kenarı altındaki ( z ) neden olunan değerleri, merkezi altındakilerden
küçüktür (bkz. Şekil 10.10). Bu nedenle, konsolidasyon oturması da daha küçük
olacaktır ve tankın tabanı tabak şeklinde oturacaktır. Bu iki oturma arasındaki
farka farklı oturma denir. Farklı oturmaları Bölüm 17’de daha ayrıntılı olarak ele
alacağız.
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FILLSETT Programı
Bu kitaba eşlik eden geoteknik analiz yazılım paketindeki FILLSETT programı
ile dolguların ağırlığından dolayı nihai konsolidasyon oturmasını hesaplanır. Her bir
tabakayı 50 alt tabakaya bölerek biraz daha kesin çözüm elde etmesi dışında bu
bölümde anlatılan analiz yöntemini kullanır.
Bu programı kullanmak için önce Prentice Hall internet sitesinden geoteknik
analiz yazılım paketini indirmeniz ve bir bilgisayara yüklemeniz gerekir. Bilgisayar
sistem gereksinimleri, indirme bilgisi ve yükleme talimatları için Ek C’ye bakınız.
Sonra, ana menüden FILLSETT’i seçiniz. FILLSETT ekranda göründükten sonra
ölçüm birimlerini seçin ve gerekli verileri giriniz. Zemin tabaka sayısı 5’den az ise, o
zaman sadece o tabakalar için veri giriniz ve alt alanları boş bırakınız.
Sonunda hesabı yapmak için CALCULATE düğmesine basınız. Sonuçlar
ekranda gösterilir ve çıktılar PRINT düğmesi üzerine tıklayarak elde edilebilir.
Örnek 11.9
Şekil 11.22’de gösterilen dolgunun ağırlığı nedeniyle oluşan nihai konsolidasyon
oturmasını hesaplayınız.

Şekil 11.22 Örnek 11.9 için enine kesit.
Çözüm
FILLSETT programını kullanarak Şekil 11.23’deki ekran görüntüsüne bakınız.
Nihai sonuç: ( c ) nihai = 1,078 ft ( 1,1 ft’e yuvarlatınız)

 Cevap
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Şekil 11.23 Örnek 11.9 için FILLSET analizi.
SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ
11.10 Şekil 11.3’de verilen zemin profili üzerine 5,0 ft kalınlığında bir dolgu yerleştirilecektir.
B noktasından alınan bir numune üzerinde yapılan konsolidasyon deneyinden Cc =
0,27, Cr = 0,10, e0 = 1,09 ve

 c, =

760 lb/ft2 sonuçları elde edilmiştir. Bu dolgunun

ağırlığından kaynaklanan nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız ve
konsolidasyon tamamlandıktan sonraki zemin yüzeyi kotunu belirleyiniz.
Bulduğunuz sonuçları FILLSET programından bulacağınız sonuçlarla karşılaştırınız.
Not: Analizinizde kullanacağınız ilk katman zemin yüzeyinden su tablasına kadar
inmelidir.
11.11 Proctor maksimum kuru birim ağırlığı 19,4 kN/m3 ve optimum su içeriği %13,0 olan
zeminden 4,0 m kalınlığında bir dolgu inşa edilecektir. Bu dolgu optimum su
içeriğinde ve %92’lik ortalama relatif kompaksiyonda sıkıştırılacaktır. Alttaki
zeminler Şekil 11.24’de gösterildiği gibidir. A ve B noktalarından alınan numunelere
ait konsolidasyon deney sonuçları aşağıdaki gibidir:
Numune

Cc

Cr

e0

 c, (kPa)

A
B

0,59
0,37

0,19
0,14

1,90
1,21

75
100

Siltli kum normal konsolidedir. Elle hesaplama yaparak, bu dolgunun ağırlığından
kaynaklanan nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız. Daha sonra FILLSET
programını kullanarak, bulduğunuz sonuçları kontrol ediniz.
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Şekil 11.24 Örnek 11.11 için zemin profili.
11.12 Örnek 11.5’de profili verilen sahanın sahibi planlanan dolguyu inşa etmekten
vazgeçmiştir. Arazi çiftlik amacıyla kullanılacaktır. Sulama suyu elde etmek için kum
içine bir dizi kuyu açılacak ve bu kuyular su tablasının kum seviyesinin tabanına
(yani, mevcut konumdan 2,0 m aşağıya) düşmesine neden olacaktır. Yeraltı su
seviyesindeki bu düşüşten kaynaklanan nihai konsolidasyon oturmasını
hesaplayınız. Bu tür bir oturma sizce tarım arazisini olumsuz biçimde etkiler mi?
11.13 Bir sahanın altındaki zemin profili Şekil 11.21’deki gibi olup, su tablasının konumu
“ilk” olarak işaretlenmiştir. Su tablası bu konumda kalmakla birlikte, zemin üzerine
birim ağırlığı 119 lb/ft3 olan malzemeden 20 ft kalınlığında dolgu yerleştirilecektir.
Konsolidasyon için mevcut veriler sadece B noktasından alınan numuneye ait olan
e0 = 1,22, Cc = 0,31, Cr = 0,09 ve

 c, =

3800 lb/ft2 şeklindeki deney sonuçlarıdır. Elle

hesaplama yaparak, planlanan dolgunun ağırlığından kaynaklanan nihai
konsolidasyon oturmasını hesaplayınız. Kumun normal konsolide olduğunu
varsayınız. Daha sonra FILLSET programını kullanarak, bulduğunuz sonuçları
kontrol ediniz.
11.14 Örnek 11.8’deki verileri kullanarak, tankın kenarındaki konsolidasyon oturmasını
hesaplayınız. Sonra, merkez ile kenar arasındaki oturma farkı olan farklı oturmayı
hesaplayınız.
İpucu: Şekil 10.10’u veya STRESSC programını kullanarak (z)neden olunan’ı hesaplayınız.

11. 8 KABUKLAR
Çoğunlukla bataklıklarda bulunan zeminlere benzer yumuşak ince taneli
zemin çökelleri genellikle Şekil 11.25’de gösterildiği gibi zemin yüzeyine yakın ince bir
kabuk içerirler. Bu kabuklar tipik olarak 2 m kalınlıktan daha az olup, üst zeminler
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geçici olarak kuruduğu zaman oluşurlar. Kuruma süreci olarak adlandırılan bu olay
zeminlerin aşırı konsolide olmasına neden olur. Bu nedenle, kabuklar içeren profiller
benzer kabuksuz profillerden daha az oturma gösterirler.
Kabukların varlığı, altta bulunan sıkışabilir zeminlerden çok daha ince
olmasına rağmen oturma hesaplamaları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, bir
sahada bir yandan diğer yana kabuk kalınlığındaki değişmeler farklı oturmanın önemli
bir kaynağı olabilir. Buna göre, saha karakterizasyonu çalışmalarının kabukların
kalınlığı ve sıkışabilirliğini dikkatli bir biçimde değerlendirmesi gerekir.

Şekil 11.25 Normal konsolide kilde yüzeye yakın kesimdeki tipik kabuk.
11.9 DOYGUN OLMAYAN ZEMİNLERDE OTURMA
Buraya kadar suya doygun olmayan zeminleri (u=0 koymamız hariç) suya
doygun zeminler için geliştirilen teknikleri kullanarak ele aldık. Bununla birlikte,
doygun olmayan bazı zeminler, özellikle eğer yapımdan bir süre sonra ıslanırlarsa
diğer tür oturma problemlerine meyilli olabilirler.
Bu problemlerden biri şişebilen zeminler olarak bilinen kilin belirli türlerinde
meydana gelir. Bu killer ıslatıldığı zaman genişler ve kuruduğu zaman büzülürler.
Problemli zeminin diğer türü de ıslandığı zaman sıkışan, göçebilir zemin olarak
adlandırılır. Bunların her iki çeşidi Bölüm 18’de ele alınmıştır.
Yumuşak suya doygun zeminler oturma açısından genellikle en kötü
problemleri vermekle birlikte, şişen ve çöken zeminler özellikle kurak ve yarı‐kurak
iklimlerde de problemli olabilir.
11.10 İKİNCİL SIKIŞMA OTURMASI
Aşırı boşluk suyu basınçları sönümlendiği zaman konsolidasyon oturması
durur. Bununla birlikte, bazı zeminler oturmaya devam eder. Bu ilave oturma ikincil
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sıkışmadan dolayıdır ve sabit bir efektif gerilme altında meydana gelir. İkincil
sıkışmanın fiziksel temelini tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bununla birlikte,
partiküllerin yeniden düzenlenmesi, krip ve organiklerin çürümesi gibi olaylardan ileri
geldiği düşünülmektedir. Yüksek derecede plastik killer, organik zeminler ve düzenli
katı atık dolguları büyük olasılıkla önemli ikincil sıkışma içerirler. Ancak, ikincil
sıkışma kumlarda ve çakıllarda önemsizdir.
İkincil sıkışma indeksi ( C ) ikincil sıkışma oranını tanımlar. Ya boşluk oranı ya
da birim deformasyon cinsinden tanımlanabilir:

de
d log t

(11.26)

C
d z

1  e p d log t

(11.27)

C  

Burada:

C = ikincil sıkışma indeksi
e = boşluk oranı
ep = konsolidasyon oturması sonunda boşluk oranı (çok hata vermeden e = ep
kullanılabilir)
 z = düşey birim deformasyon
t = zamandır.
Tasarım değerleri normalde bir laboratuvar konsolidasyon deneyi yürüterek belirlenir.
Konsolidasyon oturması laboratuvarda çok hızlı meydana gelir (kısa drenaj
mesafesinden dolayı). Bu yüzden, konsolidasyon oturmasının tamamlanmasından
sonra bir veya daha fazla yük artışı uygulamak zor değildir. Bu noktadan sonra
C ’nın belirlenmesi için boşluk oranındaki değişim log‐zamana karşı işaretlenir.

C tasarım değerlerini geliştirmenin bir başka yolu da sıkışma indeksi ( C c ) ile
ilişkilendiren ampirik verilere dayanır. Bu veriler Tablo 11.4’de özetlenmiştir.

Tablo 11.4 C ile Cc arasındaki ampirik ilişki (Terzaghi, Peck
ve Mesri, 1996).
Malzeme
Granüle zeminler ve kaya dolgular
Şeyl ve çamurtaşı
İnorganik killer ve siltler
Organik killer ve siltler
Turba ve muskeg

C / Cc
0,02 ± 0,01
0,03 ± 0,01
0,04 ± 0,01
0,05 ± 0,01
0,06 ± 0,01
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İkincil sıkışma nedeniyle oturma aşağıdaki gibidir:

s 

 t
C
H log
tp
1 e p







(11.28)

Burada:

 s = ikincil sıkışma oturması
H = sıkışabilir tabakaların kalınlığı
t = yükün uygulanmasından sonraki zaman
tp = konsolidasyon oturmasını tamamlamak için gerekli süredir (teoride bu
sonsuzdur; fakat, pratik problemler için, arazide konsolidasyonun yüzde 95’i
tamamlandığı zaman meydana geldiğini varsayabiliriz).
İkincil sıkışma oturmasının tp zamanda başladığını varsayabiliriz.
İkincil sıkışma oturması genellikle konsolidasyon oturmasından çok daha
küçüktür; bu nedenle büyük bir sorun değildir. Bununla birlikte, bazı durumlarda çok
önemli olabilir. Örneğin, düzenli katı atık dolgularındaki konsolidasyon oturması tipik
olarak birkaç yıl içinde tamamlanırken, ikincil sıkışma oturması birkaç on yıl devam
eder. 10 yıllık bir dolguda yıl başına atık kalınlığının yüzde 1’i mertebesinde ikincil
sıkışma oturmaları ölçülmüştür (Coduto ve Huitric, 1990).
Önemli ikincil sıkışma potansiyeline sahip zeminler üzerine nadiren önemli
yapılar inşa edilir. Bununla birlikte, karayolları ve diğer ulaşım imkanları bazen bu gibi
zeminler üzerine inşa edilir.
Örnek 11.10
Örnek 11.5’de tanımlanan yumuşak kilin C /(1  e p ) oranı 0,018’dir. Konsolidasyon
oturmasının dolgu yerleştirildikten 40 yıl sonra yüzde 95’inin tamamlanacağını
varsayınız. Bundan sonraki 30 yılda meydana gelecek ikincil sıkışma oturmasını
hesaplayınız.
Çözüm

s 

 t
C
H log
tp
1 e p







 40 y  30 y 

 (0,018)(10000 mm) log
 40 y

= 40 mm
Bu sonuç Örnek 11.5’de hesaplanan 480 mm’lik konsolidasyon oturmasının yaklaşık
olarak onda biridir.

Hem konsolidasyon hem de ikincil sıkışma oturmalarını içeren tam bir örnek
Bölüm 12’de verilmiştir.
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11.11 DİSTORSİYON OTURMASI
Ağır yükler küçük bir alan üzerinde uygulandığı zaman, zemin Şekil 11.26’da
gösterildiği gibi yanal olarak deforme olabilir. Benzer yanal deformasyonlar büyük
yüklü alanların çevresinde de meydana gelebilir. Bu deformasyonlar zemin yüzeyinde
distorsiyon oturması diye adlandırdığımız ilave oturmaya yol açar.
Distorsiyon oturması genellikle konsolidasyon oturmasından çok daha
küçüktür ve çoğunlukla ihmal edilebilir. Bununla birlikte, Temel Tasarımı: İlkeler ve
Uygulamalar da ele alındığı gibi, yayılı temellerin tasarımında bazen dikkate alınır
(Coduto, 1999).

Şekil 11.26 Yüklü küçük bir alan
altında distorsiyon oturması.
11.12 YÜK BOŞALIMINDAN DOLAYI KABARMA
Buraya kadar yapılan açıklamalarda zeminlerin sadece artan yüke karşı
oturması dikkate alınmıştır. Diğer olasılık (bir kazı gibi) azalan yükten dolayı
kabarmadır (negatif oturma). Bu durumda  zf   z 0 dür. Şekil 11.9’da C r eğimindeki
zemin sekme eğrisine göre şişecektir. Bu nedenle, kabarmayı (11.24) eşitliğini
kullanarak hesaplarız. Zemin şiştiği için boşluk suyunun gözeneklere çekilmesine
neden olmaktadır; bu nedenle, aşırı boşluk suyu basıncı negatiftir. Bu durum, Şekil
11.7’de tanımlanan sürecin tersidir.
Zeminlerde kabarmaya neden olabilen diğer süreçler de vardır. En dikkat
çekeni, Bölüm 18’de ele alınan şişen killerdir.
11.13 OTURMA HESAPLAMALARININ DOĞRULUK DERECESİ
Oturma hesaplamaları diğer geoteknik analizlerde olduğu gibi birçok hata
içerir. Bunları aşağıdaki gibi listelemek mümkündür:







Analizde kullanılan zemin profili ve gerçek zemin profili (özellikle kabukların
doğru tanımlanması) arasındaki farklar
Zemin numunelerinin mühendislik özellikleri ve temsil ettikleri tabakaların
ortalama özellikleri arasındaki farklar (yani, tam olarak temsil ediyorlar mı?)
Numune örselenmesi
Laboratuvardaki deney tekniklerinden dolayı ortaya çıkan hatalar
 c yi değerlendirmedeki hatalar
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Arazideki konsolidasyonun tek boyutlu varsayımı (yani, yanal birim
deformasyon olmayışı)
Terzaghi’nin konsolidasyon teorisi ve arazideki zeminlerin gerçek davranışı
arasındaki farklar.
Sıkışma indeksi ( C c ) ve yeniden sıkışma indeksi ( C r ) zemin çökellerinde

(oldukça üniform gibi görünenlerde bile) geniş çapta değişir. Kulhawy vd. (1991) C c
değerlerinde katsayıların değişiminin yüzde 26 ile 52 olduğunu bildirmişlerdir. Bu
durum, rasgele elde edilmiş tek bir zemin numunesinden C c değerlerinin, o tabakanın
gerçek C c değerinin yüzde 20’si içinde, sadece yüzde 30–56 olasılığa sahip olacağı
anlamına gelir. Bu belirsizlik, her bir tabakadan birden fazla numune üzerinde deney
yaparak önemli ölçüde azaltılabilir. Fakat, yine de analizlerimizde önemli bir hata
kaynağını temsil eder.
Neyse ki, oturma analizleri deney belirsizlikleri üzerinde ortalama bir etkiye
yol açan birçok tabakanın toplamından oluşur. Öyle bile olsa, konsolidasyon oturması
hesaplamalarındaki hata, dikkatli numune alma ve deney yapmada bile tipik olarak
yüzde ±25 ile 50 mertebesindedir. İkincil sıkışma oturması analizleri bile (yaklaşık
yüzde ±75 mertebesinde hataya sahip olarak) daha az hassastır (Fox, 1995). İzin
verilebilir oturma değerlerini kararlaştırırken bu potansiyel hataları dikkate almamız
ve bu izin verilebilir değerlerde uygun bir emniyet katsayısı kullanmamız gerekir.
Ayrıca, bu hata payları arazideki gerçek oturmaları izleme, hesaplanan oturmalar ile
bunları karşılaştırma ve eğer gerekli ise tasarımları ona göre değişkeme yararını
vurgular.
SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ
11.15 Örnek 11.10’daki verileri kullanarak, dolgunun tamamlanmasından sonraki 40 ile 100
yıllık zaman aralığına ait bir ikincil sıkışma oturması grafiği çiziniz. İkincil sıkışma
oturması zamanla artıyor mu yoksa azalıyor mu?
11.16 Şekil 11.19’daki C noktasının orijinal kotu 12,00 m idi. Ancak, Örnek 11.5’de
tanımlanan oturmadan dolayı 11,52 m kotuna gerilemiştir. Konsolidasyon tamam
olduğuna göre, dolgunun kaldırılması gerekir. Dolgunun kaldırılmasına tepki olarak
doğal zeminlerdeki sekmeden sonra C noktasının yeni kotunu hesaplayınız. İkincil
sıkışma oturmasını ihmal ediniz.
11.17 Şekil 11.25’de bir gelgit çamur düzlüğü alanının enine kesiti verilmiştir. Bir körfeze
komşu olan saha gelgitlerden dolayı değişik su seviyelerine maruz kalmakta ve
komşu nehirlerdeki aşırı yüksek debili suların körfezdeki su seviyesini
yükseltmesiyle bazen tamamen su altında kalmaktadır. Sırf analiz amacı için, su
tablasını zemin yüzeyi ile aynı seviyede alınız. Zeminin üst kısmında kurumadan
dolayı 0,8 m kalınlığında bir kabuk gelişmiş olup, alttaki zeminden daha serttir. Bu
kabukta aşırı konsolide durum I söz konusu olup, alttaki zeminler normal
konsolidedir. Sahada planlanan ticari yapılaşmayı gelecekteki su baskınlarından
korumak için bir dolgu inşası gereklidir. FILLSET programını kullanarak, dolgunun
ağırlığından kaynaklanan nihai konsolidasyon oturmasını bulunuz. Sonra, saha
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karakterizasyon programı sırasında kabuğun fark edilmemiş olma olasılığını dikkate
alınız ve kilin 5,0 m’lik kalınlığının tamamı için Cc /(1+e0) = 0,20 ve  = 14,0 kN/m3
verileri ile birlikte başka bir FILLSET analizi yapınız. Bu iki analizin sonuçlarını
karşılaştırarak, kabukların varlığını teşhis etmenin önemini yorumlayınız.

ÖZET
Önemli Noktalar
1.

2.

Oturma birkaç farklı süreçten dolayı gelişebilir. Burada konsolidasyon oturması
(  c ), ikincil sıkışma oturması (  s ) ve distorsiyon oturması (  d ) olmak üzere
sadece üçü ele alınmıştır.
Konsolidasyon genellikle en önemli oturma tipidir. Düşey efektif gerilme ilk  z 0
değerinden son  zf değerinde artış olduğu zaman meydana gelir. Bu değişim

3.

4.

düşey birim deformasyona ve ona karşılık gelen oturmaya yol açan, katı
partiküllerin daha sıkı paketlenmesine neden olur.
Zeminin suya doygun olması halinde çoğu konsolidasyon analizlerindeki
durum; uygulanan yükün önce boşluk suyu tarafından taşınması şeklindedir. Bu
durum boşluk suyu basıncında geçici artışa neden olur. Bu artış aşırı boşluk
suyu basıncı (ue) olarak adlandırılır. Bu basıncın varlığı zeminde bir miktar
boşluk suyunun dışarı akmasına yol açarak, aşırı boşluk suyu basınçlarını
hafifletmek suretiyle hidrolik eğime neden olur. Bir süre sonra (yıllar veya on
yıllar olabilir) ue  0 olur; uygulanan yük katı partiküllere aktarılır ve  z 0   zf
durumu ortaya çıkar.
Laboratuvarda örselenmemiş numuneler üzerinde konsolidasyon deneyleri
yaparak zeminin gerilme‐birim deformasyon özellikleri ölçülür. Deney sonuçları
aşağıdaki parametrelerde ifade edilir:

 c = ön konsolidasyon gerilmesi
e0 = ilk boşluk oranı
C c = sıkışma indeksi

C r = yeniden sıkışma indeksi.
Ön konsolidasyon gerilmesi zeminin numune alınan noktada geçmişte tecrübe
ettiği en büyük düşey efektif gerilmedir. C r ve C c parametreleri (sırayla)

 c nden daha küçük ve daha büyük gerilmelerdeki konsolidasyon eğrisi eğimini
5.
6.

tanımlar.
Konsolidasyon deneyinden elde edilen parametreleri, arazide efektif gerilmedeki
değişimleri ve diğer verileri kullanarak, konsolidasyon oturması hesaplanabilir.
En büyük konsolidasyon oturmaları yumuşak killerde meydana gelir. Kumlu ve
çakıllı zeminlerde sıkışabilirlik genellikle çok daha azdır. Ayrıca, kumlar ve
çakıllar üzerinde güvenilir konsolidasyon deneyleri yapmak için uygun
örselenmemiş numuneler elde etmek hemen hemen imkansızdır. Bu yüzden, bu
zeminlerin sıkışabilirliği ampirik ilişkiler veya yerinde deneyler ile belirlenir.
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7.

8.

9.

Normal konsolide zeminler geçmişte şimdiki  z değerinden önemli biçimde
daha büyük düşey efektif gerilme tecrübe etmemiş olan zeminlerdir. Bunun
aksine, aşırı konsolide zeminler daha büyük gerilmeler tecrübe eden zeminlerdir.
Normal konsolide zeminlerde çoğunlukla yüzeye yakın aşırı konsolide bir kabuk
bulunur. Arazi karakterizasyonu programında bu kabukların varlığının farkına
varmak önemlidir.
İkincil sıkışma oturması partiküllerin yeniden düzenlenmesi, krip, organik
malzemelerin çürümesi ve diğer oluşumların sonucudur.  z nün sabit kalmasına

rağmen oturmaya neden olur ve bu oturma zamanla hep azalan oranda devam
eder.
10. Distorsiyon oturması zeminin yanal hareketlerinden dolayı gelişir ve başlıca
(yapı temelleri gibi) yüklü alanın küçük ve temas basıncının yüksek olduğu
durumda meydana gelir.
11. Zeminden yük kaldırılır ise  z azalır ve  zf   z 0 olur. Bu yüzden, zemin
oturma yerine kabarır.
12. Oturma hesaplamalarında birkaç hata kaynağı söz konusudur. Dikkatli
konsolidasyon oturması hesaplamaları bile tipik olarak yüzde ±25 ile 50
mertebesinde doğruluğa sahiptir. İkincil sıkışma oturması hesaplamaları tipik
olarak yüzde ±75 mertebesinde hata ile daha az hassastır.
Sözlük
Aşırı boşluk suyu basıncı
Aşırı konsolidasyon sınırı
Aşırı konsolide
Aşırı konsolidasyon oranı
Bakir eğri
Distorsiyon oturması
Elastik deformasyon
Farklı oturma
Göçebilir zemin
İkincil sıkışma indeksi
İkincil sıkışma oturması
Kabarma
Kabuk

Konsolidasyon
Konsolidasyon deneyi
Konsolidasyon oturması
Konsolidasyon teorisi
Konsolidometre
Kuruma
Nihai konsolidasyon
oturması
Normal konsolide
Oturma
Ödometre
Önkonsolidasyon
gerilmesi

Önkonsolide
Plastik deformasyon
Poroz taş
Sekme eğrisi
Sıkışabilirlik
Sıkışma indeksi
Sübsidans
Şişen zemin
Tek boyutlu
konsolidasyon
Yeniden sıkışma eğrisi
Yeniden sıkışma indeksi
Yeniden sıkışma oranı

KAPSAMLI SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ
11.18 Normal ve aşırı konsolide killer arasındaki farkı açıklayarak, bunların oluşumunu
sağlayan jeolojik koşullara örnekler veriniz.
11.19 Konsolidometre deneyi için en uygun zeminler hangileridir? Hangileri değildir?
Niçin?
11.20 Bir zemin numunesi üzerinde yapılan konsolidasyon deney sonuçlarına göre
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önkonsolidasyon gerilmesi 850 lb/ft ’dir. Numune alınan derinlikteki düşey efektif
gerilme 797 lb/ft2 olup, planlanan yükün z’yi 500 lb/ft2 arttırması beklenmektedir.
Konsolidasyon oturmasını hesaplamak için (11.23), (11.24) veya (11.25) eşitliklerinden
hangisi kullanılmalıdır? Niçin?
2

11.21 Şekil 11.24’de verilen zemin profili üzerine birim ağırlığı 18,1 kN/m3 olan malzemeden
3,0 m kalınlığında bir dolgu yerleştirilecektir. A ve B noktalarına ait numunelerin
konsolidasyon deney sonuçları B noktasındaki

 c nün 200

kPa daha düşük olması

hariç, Problem 11.11’dekilerle aynıdır. Cc veya Cr’den uygun olan birini (11.21) eşitliği
ile birlikte kullanarak, düşey birim deformasyon (z) ile derinlik (zemin yüzeyinden
buzul tilinin tepesine kadar) arasında bir eğri oluşturunuz. Bu eğrinin verilen zemin
katmanındaki değişimi nasıldır? Niçin? Katman arayüzeylerinde aniden değişim var
mıdır? Sebebi nedir?
11.22 Problem 11.21’deki birim deformasyonun derinlikle değişimine göre, katmanın
tepesine yakın 1 m’lik kesimin konsolidasyon oturmasına katkısı altta bulunan ve
tabana yakın 1 m’lik kesime göre daha mı az yoksa daha mı fazladır? Açıklayınız. Bu
bulgu Altbölüm 11.8’deki “Kabukların varlığı, altta bulunan sıkışabilir zeminlerden
çok daha ince olmasına rağmen oturma hesaplamaları üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir” ifadesini destekliyor mu? Niçin?
11.23 Gelgit çamur düzlüğüne komşu bir sahaya bir alışveriş merkezi inşa edilecektir.
Zemin seviyesinin kotu +0,2 m ve su tablası da tam zemin yüzeyindedir. Alttaki 7,3 m
kalınlığındaki orta katı kilde Cc /(1+e0) = 0,18, Cr /(1+e0)=0,06,  m =0 ve  = 15,1
kN/m3’dür. Kil katmanının altında nispeten sıkışmaz sert bir zemin bulunmaktadır.
Bu sahada alışveriş merkezi inşasından önce yeterli bir taşkın kontrol koruması
sağlamak için bir dolgu yerleştirilecek ve böylece saha en yüksek gelgit seviyesine
karşı korunmuş olacaktır. Dolgu malzemesinin birim ağırlığı 19,0 kN/m3 olacaktır. Bir
hidroloji çalışmasına göre, konsolidasyon oturmasının tamamı gerçekleştikten sonra
dolgu tepesi kotu +1,8 m olacak şekilde dolgunun yeterli kalınlıkta inşa edilmesi
gereklidir. FILLSET programını kullanarak, inşaat sonrasında gerekli zemin yüzeyi
kotunu bulunuz. Tüm oturmaların inşaattan sonra geliştiğini varsayınız.
11.24 Bir zamanlar buzul ile kaplı bir bölgeden alınan hapsolma tili numunesi üzerinde bir
konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Numunenin alındığı derinlikteki düşey efektif
gerilme 1800 lb/ft2 olup, ölçülen önkonsolidasyon gerilmesi de 32500 lb/ft2’dir.
(a) Buzulun konsolidasyonun tamamı gerçekleşinceye kadar yerinde kaldığını ve
zemin yüzeyi ile su tablası kotlarının değişmediğini varsayarak buzulun maksimum
kalınlığını hesaplayınız. Buzul buzunun spesifik gravitesi yaklaşık 0,87’dir.
(b) Buzul sadece uzun süre yerinde kalmış olmayıp, aynı zamanda geniş alanları
kaplayarak aşırı boşluk suyu basıncının sönümlenmesi için gerekli drenaj yolunu çok
uzatmıştır. Sonuç olarak, aşırı boşluk suyu basınçlarının tamamı sönümlenmemiş
olabilir (Chung ve Finno, 1992). Bu nedenle, konsolidasyonun tamamının geliştiğine
dair varsayım doğru olmayabilir. Şayet öyle ise, hesaplamış olduğunuz buzul
kalınlığı çok mu büyük yoksa çok mu küçüktür? Açıklayınız.
11.25 Zemin profili Şekil 11.27’de verilen bir bataklık alanından bir karayolu geçirilecektir.
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Bu bataklık alanı su baskınlarına maruz kaldığından, yol kaplamasını en yüksek su
seviyesinin üzerinde tutacak bir dolgunun yerleştirilmesi gereklidir. Bir hidroloji
analizine göre bu şartın sağlanması için yol kaplaması kotunun 7,0 ft veya daha
yüksek olması gerekmektedir. Yakındaki bir ariyet ocağından temin edilecek kum
dolu malzemesinin sıkıştırılmış birim ağırlığı 122 lb/ft3 olacaktır.
Bu sahada yapılan zemin etüdü sırasında alınan numuneler üzerinde laboratuvar
deneyleri yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Derinlik
(ft)
2,0
7,5
13,0
24,0

Kuru birim
ağırlık (lb/ft3)
95
89
92
93

Su İçeriği
(%)
28,6
33,0
30,5
29,9

Cc/(1+e0)

Cr/(1+e0)

 c, (lb/ft )

0,13
0,16
0,12
0,14

0,06
0,06
0,05
0,07

3000
550
850
4800

2

Tüm derinlikler orijinal zemin yüzeyine göredir.

Doğal zeminlerde dolgunun ağırlığından
dolayı oturma meydana gelecektir. Bu
oturmanın gerçekleşmesi için yaklaşık 25 yıl
gereklidir.
Bu
nedenle,
dolgu
tamamlandıktan sonra kotunun 7,0 ft
olabilmesi için, dolgu kalınlığının 7,0 ft’den
fazla olması gerekir. Kaplama kalınlığı 0,5 ft
olacağı için, dolgu tepesinin 6,5 ft
seviyesinde veya üzerinde kalması gerekir.
(a) FILLSET programını kullanarak, inşaattan
hemen sonraki dolgu tepesi kotunu
bulunuz.
İnşaat
sırasında
oturma
olmadığını ve kaplama birim ağırlığının
dolgu ile aynı olduğunu varsayınız.
İpucu: Dolgu kalınlığı arttıkça oturma da
artar. Buna göre, bu problem için
deneme/yanılma çözümü gereklidir. Arzu
edilen dolgu kalınlığını hesaplamanız ve
sonra oturma ile nihai yol kotunu
bulmanız gerekir. Önce çok yüksek olan
bir yol kotu verecek deneme ile başlayıp,
sonra çok düşük bir yol kotu verecek
deneme ile devam ediniz. Daha sonra
gerekli dolgu kalınlığını interpolasyonla
bulunuz.

,

Şekil 11.27 Problem 11.27 için enine
kesit.
Not 1: Dolgu otururken alt kısım su tablası altına iner; böylece  zf değeri (11.2)

eşitliği ile bulunandan daha düşük olur. Ancak, bu etkiyi ihmal edeceğiz.
Not 2: Laboratuvar deneyleri iki yumuşak kil örneği üzerinde yapılmıştır. Bu iki
deney sonuçlarını birleştirerek, katmanın tamamı için uygulanabilir , Cc/(1+e0),
Cr /(1+e0) ve

 m değerleri tayin ediniz.

Not 3: Kabuğun su tablası üstündeki kısmı için herhangi bir birim ağırlık verisi
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yoktur. Bu nedenle, su tablası altındaki ile aynı olduğunu varsayınız. Bu durumda
varsayımdan dolayı az bir hata söz konusu olacaktır.
b) Dolgunun (Not 1, a şıkkındaki) su tablası altına batması varsayımı tutucu bir
varsayım mıdır? Bu varsayım mantıklı mıdır? Açıklayınız.
11.26 Bir mühendis Problem 11.25’deki karayolu projesi için alternatif bir tasarım önermiştir.
Tasarım, Şekil 6.39’da görüldüğü gibi dolgunun alt kısmında bir geo‐köpük
kullanımını içermektedir. Kaplama ile geo‐köpük arasında tampon görevi yapacak en
az 1,0 ft kalınlığında bir zemin tabakası yer alacaktır. Karayolunun daima 7,0 ft veya
üzerindeki kotta kalması için gerekli minimum geo‐köpük kalınlığını hesaplayınız.
İpucu: Geo‐köpük dolgu ile doğal zemin arasında fazladan bir “gizli” katmandır.
Geo‐köpüğün birim ağırlığını () sıfır kabul edersek, FILLSET programının kullanımı
sırasında bu katmanın varlığı ihmal edilebilir.
11.27 Su altı hendeğinde bir tünel inşa etmek üzere Şekil 11.28’dekine benzer prefabrik bir
dizi ikili çelik tüp yerleştirilecektir. Hendek, birim ağırlığı 64,0 lb/ft3 olan deniz suyu
içinde açılacaktır. Çelik tüpler deniz yüzeyinde uygun konuma getirildikten sonra
içleri suyla doldurulmak suretiyle hendek içine indirilecektir. Sonra, balast vazifesi
görmek
üzere
tüpler
boyunca
donatısız beton dökülecektir. İnşası
tamamlanmış tüplerin genişliği 80 ft,
uzunluğu 300 ft, yüksekliği 40 ft ve
ağırlığı (kaldırma kuvveti hariç) 32000
ton (İngiliz) olacaktır. Son olarak,
tüpler Şekil 11.29’da verilen enine
kesitteki gibi zemin ile örtülecektir.
(a) Beton döküldükten sonra tüpün
içindeki su boşaltılacaktır; ancak,
bu işlem zemin ile örtmeden önce
yapılacaktır. Bu işlemden sonra
tüp hendeğin tabanında kalır mı,
yoksa yüzer mi?
(b) Hendeğin dolgusu yapıldıktan
sonra yumuşak kildeki net z
değeri ne olacaktır? z’nin
derinlikle değişmediğini kabul
ediniz.
(c) Nihai enine kesiti kullanarak,
yumuşak
kildeki
 z nden

dolayı
oluşacak
nihai
konsolidasyon oturmasını veya
kabarmayı hesaplayınız. İnşaat
sırasında herhangi bir kabarma
olmadığını kabul ediniz.

Şekil 11.28 Bu prefabrik tünel bölmesi
Boston’daki Merkezî Arter Projesi’nin bir kısmını
oluşturmaktadır. Uygun pozisyonu alacak şekilde
yüzdürülmüş ve körfezin tabanına indirilmiştir
(fotoğraf: Peter Vanderwarker; izin: Merkezî
Arter/Tünel Projesi).

(d) Tamamlanan tünelin en zayıf kısmı tüp parçaları arasındaki bağlantılar olacaktır.

420
Bu bağlantı yerlerindeki aşırı bükülme gerilmelerinden kaçınmak için, yapı
mühendisi tüp uzunluğu boyunca 5 inç’lik izin verilebilir farklı oturma veya farklı
kabarma tayin etmiştir (buradaki “izin verilebilir” terimi bu değerin halihazırda bir
emniyet katsayısını içerdiğine işaret eder). Zemin profili değerlendirmeleri farklı
oturma veya kabarmanın toplamın %50’sinden fazla olmayacağını göstermektedir.
Yapı mühendisinin ölçütleri sağlanmış mıdır?

Şekil 11.29 Problem 11.27’de tanımlanan su altı tünelinin nihai enine kesiti.
11.28 İnşası planlanan bir bina Şekil 11.30’da görüldüğü gibi üç kat bodrum araba garajı
içerecektir. Bu binayı inşa etmek için 10 m derinliğinde kazı gerekli olup, kazının
geçici olarak drene edilmesi söz konusudur. Doğal ve drene edilmiş durumdaki su
seviyeleri Şekilde verildiği gibi olup, orta katı kıvamdaki kil de normal konsolidedir.
Geoteknik başmühendisi bu drenaj işleminin komşu binada aşırı oturmaya neden
olacağını düşünmekte ve bunun için sizden bu binanın genişliği boyunca beklenen
farklı oturmayı hesaplamanızı istemektedir. Duvarın mükemmel rijit olduğunu ve
buna göre oturma problemlerine katkıda bulunmadığını; ayrıca, yapının bir
tarafından diğer tarafına maksimum izin verilebilir farklı oturmanın 50 mm
olduğunu varsayınız. Mevcut bina altında, kazı alanından hafredilen zeminden ileri
gelen olası  z kaybını ihmal ediniz. Cevabınızda bulgularınızı açıklamalı olarak
veriniz.
11.29 Mexico City’deki Palacio de las Bellas Artes (Şekil 11.1) büyük konsolidasyon
oturmasına ilginç bir örnektir. Genişliği 65 m ve uzunluğu 115 m olan, kalınlığı da 1,8
ile 3,0 m arasında değişen bir radye temel üzerinde oturmaktadır. Radye ile alttaki
zemin arasındaki ortalama temas basıncı 115 kPa’dır (Ledesma, 1936).
Sarayın altındaki zemin koşulları burada tanımlanamayacak kadar karmaşıktır.
Yine de, aşağıdaki basitleştirilmiş profili kullanarak yaklaşık bir analiz yapabiliriz:
Derinlik
(m)
0–5
5 – 45
> 45

Tanımlama


(kN/m3)

Cc/(1+e0)

Kumlu dolgu
Normal konsolide yumuşak killer
Sert zeminler

17,5
11,5

0
0,53
0

Yapacağınız basitleştirilmiş analizde su tablasını yüzeyden 5 m derinde alınız ve
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radyenin tabanının orijinal zemin seviyesinde bulunduğunu varsayınız. Ayrıca,
dolgunun çok uzun zamandır hareketsiz olduğunu ve böylece dolgunun ağırlığından
kaynaklanan konsolidasyon oturmasının tamamlandığını kabul ediniz.
Binanın merkezi altındaki yumuşak kil zonunu eşit kalınlıkta beş katmana
bölünüz. Sonra, Bölüm 10’da tanımlanan yöntemleri kullanarak her katmanın orta
noktasındaki (z)neden olunan’ı hesaplayınız. Son olarak, sarayın ağırlığından dolayı yapı
merkezi altındaki nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.

Şekil 11.30 Problem 11.28 için enine kesit.
11.30 Bir dolgunun ağırlığından dolayı oluşan tek boyutlu konsolidasyonu hesaplayabilen
bir hesap tablosu geliştiriniz. Bu hesap tablosu dolgu altındaki çoklu ve sıkışabilir
katmanlara ait herhangi birim ağırlık ve kalınlık değerlerini kabul edebilmelidir.
Ayrıca, normal ve aşırı konsolide zeminlerin ikisini de dikkate alabilmelidir.
Hesaplamaların tamamı bilgisayar tarafından yapıldığından, hesap tablosu en az 50
katman kullanabilmelidir. Hesap tablosu tamamlandıktan sonra 11.5 ve 11.6
problemleri çözmede kullanınız. İki analize ait çıktılarınızı ödev olarak teslim ediniz.
11.31 Bir inşaat sahasına dolgu yerleştirilmesi planlanmakta ve sizin de bu dolgunun
ağırlığından ileri gelen konsolidasyon oturmasını hesaplamanız istenmektedir. Bu
analiz için gerekli bilgileri derlemede kullanılacak saha incelemesi, zemin numunesi
alımı ve laboratuvar deneyleri hakkında 200‐300 kelimelik kısa bir rapor yazınız.
Raporunuzda yapılması gerekli özel işlemler tanımlanmalı ve her bir aktiviteden ne
tür bilgiler derleneceği açıklanmalıdır.

