z e m i n g ü ç l e n d i r m e

M‹N‹ KAZIK VE JET-GROUT
YÖNTEMLER‹ KULLANILARAK
OLUfiTURULAN GEÇ‹R‹MS‹ZL‹K
PERDES‹NE A‹T B‹R VAKA
ANAL‹Z‹
Osman Pekarun, ‹nfl.Y.Müh.

Kaan Do¤an›fl›k, ‹nfl.Müh.

GEOBOS Zemin Güçlendirme Sist.Ltd.fiti.

‹stanbul Vaniköy’de Y. Sabanc›’ya ait, bo¤az denizi ile s›n›r›
olan bir yal› inflaat› yap›lacakt›r.
Söz konusu yal› için, yaklafl›k
oturma alan› (18.7 m x 20.45 m)
382 m2 olan 3.70 m derinli¤inde
bir bodrum kaz›s› yap›lmas› projelendirilmifltir. Bu makalede,
bodrum kaz›s›n›n iksa cephelerinin mini kaz›k ve jet-grout yöntemleri kullan›larak desteklenmesi ve su s›zd›rmazl›¤›n›n sa¤lanmas› ile ilgili bir vaka analizi sunulmufltur.
Sahada jeolojik koflullar› belirlemek amac›yla, derinlikleri 9.0 ile
13.5 m aras›nda 4 adet zemin sondaj› yapt›r›lm›flt›r. Sondaj çal›flmalar›na göre, sahada üst 2 m’de
kumtafl› / kireçtafl› bloklu, kil44
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ilk durum

li/kumlu heterojen bir dolgu tabakas› bulunmaktad›r. Dolgu tabakas›n›n alt›nda ise; aç›k mavi, gri
renkli çatlakl›, çatlaklar› kalsit
dolgulu kireçtafl› kaya birimine

rastlanm›flt›r. Kaya birimi üst 3-4
m’de bol çatlakl›, derinlere do¤ru
daha seyrek çatlakl› bir niteliktedir. Kireçtafl› birimi noktasal yükleme deneyi verilerine göre çok

j e t g r o u t s i s t e m i

son durum

jet-grout imalat›
jet-grout pompas›

sert k›vamdad›r. Dolgu tabakas› geçirgen, alttaki kireçtafl› birim ise genel olarak geçirimsiz olarak alg›lanm›flt›r. Ancak kaya çatlaklar›ndan s›z›nt› halinde
su gelebilece¤i düflünülmüfltür. Yer alt› su seviyesi
deniz suyu seviyesi ile ayn› kottad›r.
Söz konusu kaz› sahas›n›n 18.7 m’lik kenarlar›ndan
biri bo¤aza paralel, di¤er kenar ise (kara taraf›) Vani-

köy yoluna paraleldir. Kaz› alan›nda hem s›n›r koflullar›n›n dar olmas› hem de bo¤az›n hemen s›n›r›nda
olunmas›, 4 cephenin de su s›zd›rmaz bir iksa ile desteklenmesini gerektirmektedir. Su s›zd›rmazl›k kriteri, kaz› kenarlar›ndan ve tabandan normal pompaj
ile d›flar› at›labilecek debide su birikmesine izin veren bir s›zd›rma miktar›d›r.
Jeolojik koflullar ve saha flartlar› göz önüne al›nd›¤›nda uygun çözüm sisteminin kesiflme bölgelerinden enjeksiyonla beslenecek mini kaz›klar oldu¤una
karar verilmifltir. Mini kaz›klar 25 cm çapl› olup merkezden merkeze 20 cm ara ile yap›lacakt›r. Oluflturulacak mini kaz›klar kaz› taban›ndan 1.5 m afla¤›ya indirilerek anakaya içine soketlenecektir. Kesiflen mini
kaz›klar›n s›zd›rmazl›k özelli¤i tafl›yabilmesi için
kesiflme bölgelerinden çimento enjeksiyonu ile beslenmesi düflünülmüfltür. Bu amaçla mini kaz›klar›n
arka taraf›nda dolgu içinde ana kayaya kadar indirilen enjeksiyon kolonlar› oluflturulacakt›r. Bu sistemle denize paralel arka cephenin kesiflen mini kaz›k
imalat› tamamlanm›flt›r. Yan cephe mini kaz›klar›n›n
imalatlar› esnas›nda arkadaki kaz› s›n›r›ndan denize
do¤ru yaklaflt›kça dolgu tabakas› kal›nl›¤›n›n zemin
etüdünde öngörülenden daha fazla oldu¤u tespit
edilmifltir. Denize yak›n ön bölgede yap›lan deneme
delgilerinde dolgu tabakas›n›n yer yer 6m’yi buldu¤u gözlenmifltir. Bu noktada, deniz cephesinde ve deniz cephesine yak›n kenar cephelerde, ana kayan›n
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grout sistemi ile kal›nl›¤› 6 m’ye
varan bloklu dolgunun boflluklar›n›n doldurulmas› ve ›slah edilmesiyle, istinat ve geçirimsizlik
fonksiyonu gören bir çimento/zemin perde oluflturulmas› sa¤lanabilecektir. Böylelikle projenin geriye kalan k›sm›nda jetgrout sisteminin uygulanmas›n›n, yukar›da
aç›klanan nedenlerden ötürü uygun olaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.
fiekil-1

JET-GROUT YÖNTEM‹

Jet-Grout ‹malat›

fiekil-2
beklenenden derinde bulunmas›
mini kaz›klar›n su yüküne istinat
etmesi aç›s›ndan problem yaratacakt›r. Ayr›ca pratikte, bloklu ve
suya doygun bir dolgu ortam›nda
6 m mini kaz›k imalat› yapmak hemen hemen imkans›zd›r. Öbür taraftan kaz›klar ana kayaya soketlenmezse, dolgu kal›nl›¤›n›n artt›¤› bölgelerde mini kaz›klar imal
edilse bile kaz› taban› dolgu taba46
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kas› içinde kalaca¤›ndan taban
bölgelerinde kaynama oluflmas›
söz konusu olacakt›r. Sonuç olarak, kaz› aynas›n›n denize yak›n
yar›s›nda, mini kaz›k ve enjeksiyonlu mevcut projede de¤ifliklik
yap›lmas› zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Dolgu/geçirgen birimlerde jetgrout uygulamas› ile geçirimsizlik sa¤lanmas› mümkündür. Jet-

“Jet-gr out yöntemi; yüksek ba s›nç alt›nda (700 bara kadar) mi limetre mertebesindeki delikler den pompalanan çimento enjeksi yonun zemini b›çak gibi keserek
zemin içinde silindirik kolonlar
oluflturmas›ndanibarettir.Olufltu rulan bu kolonlar zeminin tafl›ma
kapasitesini art›rmakta ve s›k›fla bilirli¤ini azaltmaktad›r. Birbirle ri ile yan yana kesifltirildiklerinde
s›zd›rmazl›k özelli¤i de olufltura bilmektedirler. Bu yöntemde bir
jet-grout pompas›, delgi makinesi,
enjeksiyon mikseri ve enjeksiyon
kazan› kullan›lmaktad›r. ‹malata
ilk olarak jet-grouta bafllanacak
derinli¤e kadar delgi yap›larak
bafllan›r . Delgi iflleminin ard›n dan matkaplar›n ba¤l› oldu¤u
adaptör üzerinde bulunan ve
nozzle ad› verilen milimetre mer tebesindeki çaplara sahip olan iki
küçük delikten çimento enjeksiyo nu jet-grout pompas›yla yüksek
bas›nçla zemine bas›l›r (Jet -1 me -

h a v u z n a s › l y a p › l m a l › ?
todu). Bu esnada delgi tiji belirli zaman peryotlar›n da genellikle 4’er cm çekilir ve ayn› anda tij rotasyo na tabi tutulur. Bu ifllem hedeflenen kota kadar de vam ettirilir ve sonuçta zeminde silindirik bir kolon
oluflturulur. Kolon çap› ve dayan›m›; enjeksiyon ba s›nc›, nozzle çap›, rotasyon ve çekme h›z›, uygulama
yap›lan zemin cinsine göre de¤ifliklik göstermekte dir. Bu nedenle uygulamaya geçmeden önce sahada
amaca yönelik deneme kolonlar› oluflturulur ve uy gun jet-grouting parametreleri belirlenir.”
Buna göre oluflturulacak jet-grout kolonlar› deniz
cephesi ve yan cephelerde donat›l› (donat› olarak
nervürlü kal›n inflaat demirli) olarak tam boy kolon imal edilmifltir. Kaz› sahas› içindeki taban jet-groutlar›, kaya üst kotundan kaz› taban›na kadar donat›s›z
olarak imal edilmifltir. Jet-grout kolonlar› imalat›na
ilk olarak taban jet-groutlar› ve denize en uzak noktadan bafllanm›flt›r. ‹malat denize yaklaflt›kça, kaz›
içinde bulunan deniz suyunun bir anlamda denize
do¤ru ötelenmesi amaçlanm›flt›r. Daha sonra yan
cephelerindeki tam boy donat›l› jet-grout kolonlar›
ve son olarak deniz cephesindeki tam boy donat›l›
jet-grout kolonlar› imal edilmifltir. Yan cephelerde
bir s›ra tam boy kolon deniz cephesinde ise iki s›ra
tam boy kolon imal edilmifltir. Jet-grout kolon çap›
f60 cm olarak dizayn edilmifl olup deniz cephesine
paralel akslar üzerindeki kolonlar merkezden merkeze 45 cm ara ile deniz cephesini dik kesen akslardaki
kolonlar da merkezden merkeze 39 cm ara ile projelendirilmifltir. Bir baflka deyiflle jet-grout kolonlar›
karelaj› kolon merkezleri eflkenar üçgenin köflelerine
denk gelen ve merkezler aras› mesafesi 45 cm olacak
flekilde yap›lm›flt›r.Taban jet-grout kolonlar› imalat›nda deniz seviyesi kotu olan z= 0.00 m kotundan
z= -5.2m kotuna kadar delgi yap›lm›fl ve z= -3.70m
kotuna kadar da jet-grout imalat› gerçeklefltirilmifltir.
‹malata ait bir kesit afla¤›da fiekil.2’degösterilmektedir.
Sahada uygulanan bas›nçlar ve tij çekme h›zlar› çe-

flitli denemeler sonucu uygulanan bölgelerdeki sa¤l›kl› jet-grut oluflumunu sa¤lamak için s›ras›yla 200350 bar ve 175-263 sn/m aras›nda de¤ifltirilerek uygulanm›flt›r. Denize yak›n bölgelerde özellikle tam
boy kolonlar›n imalat› s›ras›nda bas›nçlar düflürülmüfl ve çekme h›zlar› azalt›lm›flt›r. Çünkü bu bölgede
yüksek bas›nçlarla çal›fl›lmas› sunucu iskelede denize do¤ru deformasyonlar gözlenmifltir. Tabanda yap›lan çal›flmalar s›ras›nda ise yüksek bas›nçlarda ama daha düflük çekme sürelerinde çal›fl›larak imalatlar gerçeklefltirilmifl, taban geçirimsizli¤i garanti alt›na al›nm›flt›r.
Mini kaz›k ve jet-grout yöntemleri kullan›larak oluflturulan geçirimsizlik perdesi tamamland›ktan sonra
kaz› aflamas›na geçilmifl ve istenen kota kadar inilmifltir. Sahada yaklafl›k 5,100 m jet grout foraj›,
1,200 m mini kaz›k ve 600 m enjeksiyon delgisi yap›lm›flt›r.Yandaki resimlerde de görüldü¤ü gibi geçirimsiz iksa perdesi ve taban t›pas› baflar› ile infla edilmifltir..
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