
Jeoloji Mühendisliği s* 43, §5-88* 1993
Geological Engineering, n, 43,85-88,1993

MANİSA ÖĞRETMENEVÎ ÎÇİN TEMEL ZEMİNDE
YAPILAN SONDAJLAR VE ARAZİ STANDART
PENETRASYON DENEYLERİ

Nuran UNSAL - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, MANİSA

GÖÜŞ
Manisa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılan

Manisa Öğretmen evi için uygulanacak temel sisteminin
güvenli ve en ekonomik olarak seçimi ile zemin emniyet
gerilmesinin tesbiti, aynca problemi olan İnşaat zemininin
ıslahı için jeolojik etüd sonucu temel zemin sondajı öne-
rilmiştir.

Müdürlüğümüzce yapılan İnceleme sonucunda, inşaat
mühendisleri odası laboratuvan ile Ege temel sondaj şir-
ketine zemin sondajları ve laboratuvar deneyleri yaptırıl-
mıştır, Yayılımı 2000 m2 olan inşaat alanında sondaj lo-

Şekil« I- Manisa Öğretmen Evi Sondaj Lokasyon Planı
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kasyon planında belirtilen yerlerde (Şekil 1) 5 adet 100, 5
m, derinliğinde rotary sondaj yapılmıştır. Her sondaj ku-
yusunda standart penetrasyon deneyi, zeminlerin dayanım
parametrelerini saptamak için zemin örnekleri alınmıştır.
Mevcut zeminleri tanımlamak üzere örselenmiş, dayanım
ve sıkışma parameti-elerini elde etmek için ise örselenme-
miş zemin numuneleri alınmıştır. Zemin örnekleri üzerin-
de yapılan deneyler sonucu, zemin deney bulguları ve
standart penefrasyon değerleri elde edilmiştir. Standart pe-
nertasyon değerlerinin oturma ve taşıma gücü hesapların»
da kullanılması için bu değerlerin düzeltilmiş sonuçlan
kullanılmıştır,

MEVCUT ZEMİNİN JEOLOJİK DURUMU
VE İNŞA EDİLEN YAPININ ÖZELLİĞİ

Zemin: Manisa ili sınırları içinde olup Kuvatemer
yaşlı alüvyoner formasyondur. Topografyanın eğimi ve

alüvyoner tabakatoın özelliğini nedeniyle bol yeraltı suyu
içerir, Yeraltı su seviyesi sondajla-1,00 mjkotundadır, Do-
ğal arazi eğimi gözönüne alınırsa YA.S.S - 2,00 m İle -
2,50 m kotlarmdadır, Su altında çalışmanın güçlüğü, bod-
rum katının tamamen yeraltında yapılmasının düşünülme-
si, gündeme zeminin tetkiki ve ıslahını, suyun tecridi soru-
nunu getirmiştir. înşaat zemininin şehir kanalizasyon ko-
tundan çok aşağıda olması, yeraltı suyunun bu şekilde
tahliyesinde birleşik kaplar sistemi gözönüne getirilirse ol-
dukça güçlükler taşımaktadır. Doğal zemin 3,45 m kotun-
da yakalanmış olup, buraya kadar suni yığma dolgu zemin
mevcuttur.

Öğretmen evi, L şeklinde A,B?C bloktan ibarettir,
B ve C blokları statik olarak 3 katlıdır, ayrıca bodrum

vardır, Köşedeki ana blok olan A blok ise bodrum dahil 8
katlıdır. Kısacası A,B,C bloklarının tümünde bodrum kat
mevcuttur. A blok alanı 1078 m2 olup radye temel yapıl-
mış, B ve C bloklar ise 357'şer m2 ve projeye göre müte-
madi temel düşünülmüş, sondaj ve etüd sonucu radye te=
mel yapılmıştır,

A Blok İçin: 1,3 ve 5 nolu sondaj kuyularının verileri
değerlendirilmiştir. Buradaki zeminler genel olarak Û-12
m, arasında=(orta sıkı) kumlu siltli, killi çakıl (GC) olarak
sınıflandırılmıştır. Düzeltilmiş penetrasyon sayılan ise
N=15=27 arasında değişir (Derinlik ve yeraltı suyu düzel-
tilmesi yapılmıştır.)*
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Şekil, 8- Deney Sonuçları

12-25 m, arasmda=(CL) simgeli düşük plastîsîteiî,
inorganik, suya doygun ortakatı killer vardır. Penetrasyon
sayılan 19-28 arasıdır,

B Blok için: 2 nolu sondaj değerlendirilmiştir, 0-10,5
m, kotu arası olup düşük plastisıteli inorganik kilden olu-
şur. Simgesi CL dır. Taşıma gücü ve oturma problemleri
bu CL simgeli inorganik kil tabakası için söz konusudur,

10,5-20 m, kotu arası killi çakıl (GC) zemini mevcut-
tur, CL kil tabakası 8-33 gibi geniş yayıîımlı penetrasyon
sayısı içerirken alttaki killi çakıl tabakasında penetrasyon
sayısı 18-28 arası değişmektedir.

C Blok İçin: 4 nolu sondaj değerlendirilmiştir, 0-3,5
m, arası (SC) türü orta sıkı killi kum zeminler kaplamak-
tadır, 3,5-9,5 m de katı CL kil tabakaları ile daha aşağıda
9,5 m, - 14,5 m. arasında GC, 14,5 - 20 m, arasında ise
kısmen prekonsolide yarıkatı - katı kil tabakaları gözlenir,

A blokta; bina kat adedi fazlalığı ve bodrum kat kazısı
nedeniyle net yükünde artacağı dikkate alındığında, derin
tabakaların zemin parametrelerinin önem kazandığı görü-
lür.

B ve C blokta bina kat adedi az, bodrum kat kazısı ne-
deniyle net yükün çok azalması derin tabakaların yerine
üst tabakaların zemin parametrelerinin önem kazanmasına
sebep olur (Şekil, 2 ve Şekil, 3).

SONDAJ VE ARAZÎ SPT DENEYLERİ:
Lokasyon planında gösterilen 5 ayrı yerde rotary sis-

temle temel sondajları yapılmıştır, Mevcut zeminlerin ye-
rindeki dayanım paramettelerini tesbit için sondaj sırasın-
da standart penetrasyon deneyleri yapılmış ve elde edilen
değerlerin taşıma gücü ve oturma hesaplarında kullanıl-
maları içinde düzeltme faktörleri kullanılmıştır,

Peneü'asyon deneyi sırasında yapılan işlem şudur; Pe-
netrometre denen çelikten yapılmış bir tüp 63,5 KgJık
bir şahmerdan ile 75 cm (30 İnç)lik bir mesafeden serbest-
çe düşürülerek çakılır, Tüpün zemine ilk, ikinci ve üçün-
cü 15 cm (6 inc)lik gömülmesi için gerekli darbe sayıla-
rmdan son ikisinin toplamı, SPT-N sayısı olarak isimlen-
dirilir. Bu sayı zeminin sıkılık, kıvam ve dayanıklılık pa-
rametreleri hakkında bilgi verir. Daha sonra derinlik ve
yeraltı suyu düzeltmesi faktörleri kullanılarak taşıma gü-
cü ve oturma hesaplarında, bu değerlerden yararlanılır.
Peneü'asyon deneyleri sonucunda zemin emniyet gerilmesi
A blok için, ıslah ve suyun tecridi kopluyla; 1 kg/cm2. B
ve C bloklar için yine aynı koşulla 1,5 kg/cm2 olarak be-
lirlenmiştir, Ancak sağlam doğal zemin; 3,45 m kotuna
kadar mevcut suni yığma dolgu zemin kaldırılarak elde
edilmiştir, Aynca Y.A.S.S. tabakası (2,2 İt/sn debili)
mevcuttur.

LABORATUVAR DENEYLERİ
Örsellenmiş tüm örnekler üzerinde simflandınna de-

neylerinden yıkamalı ve kuru elek analizleri, ayrıca kıvam
limitleri (Likit limit, plastik limit) deneyleri yapılmıştır.
Deney sonuçlarına göre mevcut zeminler, "Birleştirilmiş
zemin smiflanmasfna göre sınıflandırılmıştır (Şekil, 4,
Şekil, 7 ve Şekil, 8).

Örselenmemiş zemin örnekleri üzerinde yapılan ser-
best basınç deneyleri ve konsalidasyon deneyleri sonuçları
da aynca değerlendirilmiştir (Şekil, 5 ve Şekil. 6).

Deney sonuçlarından anlaşılacağı gibi doğal su muh-
teviyatlarının plastik limitten düşük değerleri, düzeltilmiş
peneü'asyon değerleri ile uyumludur. Mevcut killi zemin-
lerde aşm konsolide özellik göstermektedir, Ancak zemi-
nimizin - 1,00 m. kotta su altında olduğu gözönünde bu-
lundurulursa zeminin sudan tecrit edilip iyileştirilmesi zo-
runluluğu açıkça ortaya çıkar. Çünkü zemin Sn,de 2,2 lit-
relik su akıtan bir akifer tabakası üzerinde olup, satıhta 96
saatte 33 Cm.lik su seviyesi biriktiği tesbit edilmiştir.

Taşıma gücü ve oturma değerleri hesaplandıktan sonra
bu baz alınarak zemin emniyet gerilmesi hesaplanmıştır,
Zemin emniyet gerilmesi miktarının bulunmasıyla temel
boyutları, temel sistemi seçimi saptanmıştır. Temel radye
temel olarak tesbit edilmiş, ancak bunu uygulamak için
zeminde ıslah ve hafriyat, suyun tecridi önerilmiştir. Ze-
min sönmüş kireç tozu stabilizasyon ile iyileştirilip yeralü
suyu kurutulmuştur. Bina inşaatı halihazırda devam et-
mektedir.
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