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Özet
Bu bildiride; deprem sırasında zemin sıvılaşma problemine
ve deprem yükleri altında taşıma gücü kayıplarına maruz
kalacağı saptanan dört katlı bir yapının bulunduğu zemin
için uygun zemin iyileştirme metodu seçilmiştir. Söz konusu
problemli zeminde güvenli yapı oluşturmak amacıyla, imalat
öncesi temel altı malzemenin yüksek basınçlı jetgrout kolon
uygulaması ile iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Arazide özel bir
firma tarafından 11 adet derin sondaj çalışması yapılmıştır.
Arazide depreme dayalı oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için
üst yapı-saha zemini jet-grouting kolonları temel alt kotuna
göre boyutlandırılmış ve 60 cm. çapta hazırlanan kolonların
analizleri sonlu elemanlara dayalı program ile gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Jet-Grouting Zemin İyileştirmesi, Sonlu
Elemanlar Yöntemi, Plaxis V9 2D.
Abstract
In this study, we select appropriate soil improvement method
for the 4 storey building which is determined that the building
exposes soil liquefaction problem and bearing capacity loses
during a possible damaged earthquake. To construct a safe
building on such a problematic soil, we aim to carry out some
soil improvement techniques, including high pressure jetgrout column technique. In parallel with this purpose, 11 deep
drillings were also conducted in the study area. To eliminate
future seismic hazard; the superstructure and construction
field are modelled by 60 cm diameter jetgrout columns hence,
all analysis materials are demonstrated by using finite element
program.

Key words: Jet-Grout Soil improvement, Finite Element,
Plaxis V9 2D.
1. Giriş
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan zemin iyileştirme
yöntemlerinden biri jetgrout kolonu uygulamasıdır. Jet grout
yöntemi ilk olarak 70’li yılların başında Japonya’da başarıyla
uygulanan bu yöntem, aynı yıl diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise 1986 yılında
Haliç Kolektörleri Projesi Ayvansaray tüneli zemin ıslahında
kullanılmıştır.
Jetgrout kolonu uygulamasında amaç, taşıma kapasitesi ve
elastisite modülü arttırılarak, geçirgenliği azaltılan zeminin,
mekanik mukavemet değerlerini arttırmaktır. Bu yöntem ile
kil veya kum–çakıl gibi değişik karakterdeki çok geniş ve farklı
türdeki zeminlerin iyileştirilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca
istenilen çap, boy ve mukavemette kolonlar imal edilebilir. Bu
yöntem ülkemizde TS EN 12716 Özel Geoteknik Uygulamalar
– Jet Enjeksiyon yönetmeliği esas alınarak uygulanmaktadır
[12].
Bu uygulamanın tasarım aşamasında; taşıma gücünü
belirlenmek için yaygın olarak kullanılan bir çözüm yöntemi
olmamasına rağmen şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yaygın
olarak iki farklı yaklaşım kullanılmıştır. Bunlardan ilki jetgrout
kolonunu kendi içinde izole bir yapısal eleman olarak ele alıp,
taşıma gücünü kazık taşıma gücü gibi hesaplanmaktadır. Diğeri
ise jetgrout uygulanmış zeminin taşıma gücünü grup taşıma
gücü olarak ele alıp, blok taşıma gücünü hesaplamaktadır.
Bu bildiride; zemin araştırmaları sonucunda deprem sırasında
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oluşan dinamik yüklerin etkisi altında taşıma gücü kayıpları
ve zemin sıvılaşma potansiyeli taşıdığı saptanan 4 katlı bir
yapıda temel altı zemin iyileştirme yöntemi önerilmiştir.
Zemin iyileştirilmesinde bu yöntemin seçilmesinin nedeni,
arazide risklerin yok edilmesinde ekonomik ve hızlı bir çözüm
sunmasıdır.

temel seviyesindeki taşıma gücü değeri 7-12 ton/m2 arasında,
hesaplamalar sonucunda beklenen oturma değeri ise 52 cm
olarak tahmin edilmiştir. Yapılan hesaplamalarla, emniyetli
taşıma gücünün aşıldığı gözlenen zeminde taşıma gücü
problemlerinin ve oturmalarının sınırlandırılması gerekliliği
ortaya çıkmıştır.

2. Proje ve Zemin Özellikleri

Proje alanında yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu
zemin profilleri ( yüzeyden ilk 6m de gözlenen kumlu kil ve
11 m de gözlenen çok az killi siltli kum malzemenin olduğu
profiller), deprem sırasında sismik yükler altında sıvılaşma
potansiyeli beklenen zeminlerden oluşmaktadır. Bu nedenle
yapılan sıvılaşma potansiyeli analizi; bölge zemini karakteristik
zemin profilinin ilk 8.00 m için Vs:120 m/s sismik hız altında,
betonarme radye temelli yapı ve bölgede olması muhtemel
deprem için 1999 Marmara depremi verileri (deprem büyüklüğü
7.4, maksimum deprem ivmesi 0.40g alındı.) kullanılarak analiz
edilmiştir.

Bu çalışmada, yapının bulunduğu arazide özel bir firma tarafından
zemin özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan 11 adet derin
sondajın logları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre
zemin profilinin, yüzeyden 9.00m kumlu silt-kil, daha da derine
inildikçe çok az killi-siltli kum şeklinde olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca standart penetrasyon deneyi (SPT) sonuçlarına göre
profilin ortalama SPTN değerleri 0-30 arasında olduğu
belirlenmiştir. İncelenen yapının bulunduğu arazi için, yeraltı su
seviyesi 4.00m-11.00 m arasında değişkenlik göstermektedir
[1]. Tablo 1’ de karakteristik zemin profilinden hesaplanan ve
bu çalışma için önemli olan geoteknik parametreler verilmiştir.
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Jet grout kolonunu tek bir yapısal eleman olarak ele alan
taşıma gücü yaklaşımındaki hesaplamalarda; qu kolon taşıma
gücünü, guç kolon uç taşıma gücünü ve qyanal ise kolon yanal
taşıma gücünü ifade etmektedir. Grup içindeki kolonların taşıma
güçlerinin toplamı olan grup taşıma gücü hesaplamalarında;
Qu(grup), n ve m sırasıyla jet grout kolonun grubunun taşıma
gücü, yatay yöndeki sıra sayısı ve düşey yöndeki sıra sayısı
değerleridir. β da kolon aralığı ve uzunluğu ile zemin türüne
bağlı azalım faktörüdür [9].
Qu=Quç+Qyanal

(1.1)

Qu(grup)=β*n*m*Qu(kolon)

(1.2)

Temel altında yapılan zemin iyileştirmesi, maksimum kolon
açıklığı 2.30*2.30m, kolon çapı 60.00 cm, yatay ve düşey kolon
aralığı 2.30 m olacak şekilde Şekil 1 verilen kolon yerleşim
planı kabulüyle analiz edilmiştir [6].

Blok analizi; jet grout kolonunu grubun bir bütünü olarak
ele alınması durumunda taşıma gücü hesaplanmasıdır. Bu
durumda taşıma gücünü, grubun oluşturduğu prizmanın yan
yüzeylerindeki sürtünme kuvveti ve alt yüzeyindeki taşıma
gücü belirlemektedir [9].
Buna göre;
Qu (grup) = B*L*Qb+2 (B+L) ( h2Q 12(ort) – h1Q 11(ort) )

(1.3)

ile ifade edilir.
Burada; B blok eni, L blok boyu, Qb H derinliğindeki uç birim
taşıma gücü, Q12(ort) h2 derinliğindeki ortalama yanal sürtünme
değeri, Q11(ort) h1 derinliğindeki ortalama yanal sürtünme değeri,
h1 negatif yüzey sürtünmesinin üretebildiği yumuşak tabaka
kalınlığı ve h2 ise kolonun iyice gömüldüğü taşıyıcı tabakadır.
Sürtünmesiz negatif bir yüzey için h1:0 ve h2:H kabul edilebilir.
Söz konusu yapıda yapılan analizlerde; temel alanları 12001600 m2 olan 2 bloklu 4 katlı bir yapı için alan yükü 15.0 kN/
m2 alınarak hesaplanan maksimum gerilmeler, 1200 m2’ lik
blok için 92.45 kN/m2, 1600 m2’ lik blok için ise 50.00 kN/
m2 olarak elde edilmiştir. Yapılan taşıma gücü analizlerinde

Şekil 1. Proje Jet Grout Kolon Yerleşim Planı
Yapılan analiz sonucunda, kolon çapı 60.00 cm ve kolon boyu
16 m. olan modelde; kolon çapı ve seçilen aralıkların senaryo
depremle yapılan analizinde, 4 katlı yapı temel altı malzemenin
deprem sırasında oluşacak kayma gerilmelerini güvenle taşıdığı
sonuçlar kısmında verilmiştir.
3. Zemin İyileştirme Yöntemi: “Jet Grouting”
Zeminlerde taşıma gücü ve oturma açısından bir sorun olmasa
bile deprem bölgelerinde özellikle sıvılaşmaya karşı zeminde
iyileştirme yapılması gereklidir. Bu bağlamda ülkemizde en
çok kullanılan zemin iyileştirme yöntemi jet-grouting kolon
uygulamasıdır [7, 8].
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Bu uygulamada zemine yüksek hızla basılan karışımla kolonlar
oluşturulmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bu yöntemde
kolonlar zeminde kesme, koparma ve sıkıştırma işlemleri için
su, hava ve çimento şerbetinden oluşan üç farklı akışkanın çok
yüksek basınçlı pompalar ile yüksek enjeksiyon basıncı ve akış
hızı ile üçlü jet uygulanarak örselenmiş zeminde boşlukların
enjeksiyonla doldurulmasıyla elde edilmektedir.
Çok geniş ve farklı türde zeminler için uygulama alanı bulan
bu yöntemle diğer klasik enjeksiyon sistemlerine göre farklı
olarak uygulamadan önce gerekli malzemenin miktarı,
iyileştirilmiş zeminin taşıma kapasitesi, geçirgenlik gibi çeşitli
zemin parametrelerinin bilinmesi ve dolayısıyla işin başında
maliyetin belirlenmesi mümkün olabilmektedir.
Dolayısıyla zemin iyileştirme sürecinde bu yöntemin sağladığı
imkânlar büyük avantaj sağlamakta ve tercih sebebi olmaktadır.
Bu çalışmada söz konusu yapı altındaki zeminde jet grouting
kolonların imalatı ile temelin oturacağı zeminin karakteristik
özelliklerinin değiştirilmesi, deprem sırasındaki sıvılaşma
olasılığının ortadan kaldırılması ve taşıma gücü değerlerinin üst
yapı yüklerinin taşıyacak değerlere ulaştırılması amaçlanmıştır.

gücü 5000 kN da göçmeye zorlanmış ve göçme kademesi yine
program tarafından tespit edilerek analiz tamamlanmıştır.
Mimari ve statik projeler dikkate alınarak, temel alt kotuna
göre kolon boyu hesaplanmış ve kolon taşıma gücü analizleri
yapılmıştır. Tek jet grouting uygulaması için kolon çapları
60, 80 ve 100 cm ve kolon boyları 13 ve 16 m olan modeller
geliştirilmiştir. Her bir modelde güvenlik sayısı 2.50 kabul
edilmiş ve emniyetli kolon taşıma gücü hesaplanmıştır.
Sonlu elemanlara dayalı geliştirilen modelde zemin
özelliklerini yansıtan geoteknik parametreler Tablo 1’den
alınarak programda Mohr Coulomb modeli ile temsil edilmiştir.
İki boyutlu düzlem deformasyon koşullarında gerçekleştirilen
analizlerde ilk olarak ağ boyutunun etkisi incelemiştir. Ayrıca ara
yüzeylerin ve farklı eleman tiplerinin etkileri değerlendirilmiştir.
Hesaplamalarda farklı ağ tipleri oluşturulmuştur. 15 düğümlü
elemanlı analizler, 6 düğümlü analizlere göre daha hassas
sonuçlar vermektedir [2].
Bu nedenle geliştirilen model geometrisinde standart
sınır koşulları kabul edilmiş ve orta sıkı sonlu eleman ağı
kullanılmıştır (Şekil 2).

4. Sayısal Analiz
Bu çalışmada; söz konusu yapı için önerilen zemin iyileştirme
yöntemindeki problemlerin çözümü Plaxis v9 2D sonlu
elemanlar yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir [2].
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Plaxis (finite element for soil and rock analysis) ilk olarak
1987 yılında yumuşak zemin üzerindeki nehir dolgularının
sonlu elemanlar yöntemi ile kolay bir şekilde analiz
edilebilmesi için tasarlanmıştır. Başlangıçta sadece yumuşak
zemin için geliştirilen bu program günümüzde geoteknik
mühendisliğindeki çoğu deformasyon ve stabilite analizinde
kullanılmaya başlanmıştır.

2 bloklu 4 katlı yapıda uygulanan jetgrout kolonu taşıma gücü
Plaxis yazılımında oluşturulan modeller ile hesaplanmıştır.
Oluşturulan modellerde temel bir yaklaşım olması açısından
tek bir jetgrout kolonu üzerine düzgün yayılı yükleme
yapılmıştır. Parametrelerin seçilmesinde Bzowka (2004)’ nın
yaptığı çalışmadaki değerler temel alınmıştır [10]. Zemin
özelliklerine bağlı olarak farklılık gösteren jetgrout kolonu
betonarme kazıkların aksine çevresindeki zemini sıkıştırarak ve
boşluklarını doldurarak zemini iyileştirici etki yapar. Bu etkiyi
kullanılan programa tanıtmak için kohezyon jetgrout kolon
malzemesine bağlı olarak tanımlanmıştır.
Tek kolon için taşıma gücü analizi, program üzerinde “aşırı
yükleme” ile sağlanmış ve göçme durumunu veren yükleme
kademesi kolon göçme yükü olarak belirlenmiştir. Bu değer
güvenlik sayısına bölünerek, sistem emniyetli kolon taşıma

Şekil 2. Sonlu eleman ağı [2]
Tablo 1’ de önerilen modelde kullanılan geoteknik parametreler
jet grout kolonu ve arazi zemin koşulları için verilmiştir.

Tablo 1. Sonlu elemanlar programında kullanılan geoteknik parametreler
Zemin

Jet grout
kolonu

γn (Doğal birim hacim ağırlığı)
(kN/m3)

17.50

22

c (Kohezyon) (kN/m2)

30

100

ø (Kayma mukavemeti açısı)

6

0

E (Elastisite modülü)
(kN/m2)

49000

165000

Poisson oranı ν

0.35

0.20

Kayma dalgası hızı Vs, (m/sn)

120

310
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7. Sonuçlar
Bu çalışmada olumsuz zemin koşulları gözlenen alanda
yapılacak 2 blok 4 katlı yapıda meydana gelebilecek taşıma
gücü ve oturma problemlerinin önlenmesine yönelik önerilen
zemin iyileştirme yöntemi sonlu elemanlara dayalı programda
sayısal analizler ışığında değerlendirilmiştir.
Yine deprem sırasında zeminde meydana gelecek sıvılaşma
potansiyeli irdelenmiştir.
Analizlerde önce kolon tek başına farklı boyda, ardından Şekil
1 deki kolon yerleşim planına göre zemin iyileştirme yöntemi
uygulaması ardından analiz edilmiştir. Sonuçlar bu çalışmada
özetlenmiştir.

Kolon çapı aynı (60cm) kolon boyu (L:16m) arttırıldığında
analiz aşaması hesaplarında plastik kademeli inşa analizi ve
tekil kolon üzerine uygulanan göçme yüküne bağlı emniyetli
taşıma gücü değeri hesaplanmıştır. Göçme seviyesi için
eğriden (Mstage) değer 0.4048 okunarak göçme yükü (Qmax)
2000 kN hesaplanmıştır. Güvenlik sayısı (G.S) 2.50 alındığında
elde edilen emniyetli taşıma gücü değeri (Qem) 800kN olarak
bulunmuştur.
Kolon açıklıkları değiştirilmiş olarak yapılan analizlerde ise
sonuçlar şu şekilde hesaplanmıştır;
Kolon açıklığı 1.80*1.80m alındığı grup analizinde toplam
yerdeğiştirme- aşırı yükleme değeri 1000 kN/m2 alınırsa göçme
yükü (Qmax) 294 kN/m2 olarak elde edilmiştir.
Kolon açıklığının 2.10*2.10m. alındığı grup analizinde toplam
yerdeğiştirme aşırı yükleme değeri 1000 kN/m2 alınırsa göçme
yükü (Qmax) 176 kN/m2 olarak elde edilmiştir.
Kolon açıklığı 2.00*2.00.m alındığı grup analizinde toplam
yerdeğiştirme göçme yükü (Qmax) 185 kN/m2 olarak elde
edilmiştir.
Kolon açıklığı 2.30*2.30.m alındığı grup analizinde toplam
yerdeğiştirme göçme yükü (Qmax) 156 kN/m2 olarak elde
edilmiştir.
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Şekil 3. Çapı 60 cm. L:13 m toplam yerdeğiştirme [2]

Şekil 5. Kolon açıklığı 1.80*1.80m toplam yerdeğiştirme [2]
Şekil 4. Çapı 60 cm. L:16 m toplam yerdeğiştirme [2]
Analiz aşaması hesaplarında plastik kademeli inşa analizi ve
tekil kolon üzerine uygulanan göçme yüküne bağlı emniyetli
taşıma gücü değeri hesaplanmıştır. Göçme seviyesi için
eğriden (Mstage) değer 0.33 okunarak göçme yükü (Qmax) 1650
kN hesaplanmıştır. Güvenlik sayısı (G.S) 2.50 alındığında
elde edilen emniyetli taşıma gücü değeri (Qem) 660kN olarak
bulunmuştur.

Kolon imalatına başlamadan önce 3 adet çap belirleme amaçlı
test kolonu inşa edilmiştir (Şekil 6, 7). Uygun çapı veren
parametreler tespit edilmiş ve belirlenen parametrelerle 3
adet yeni test yapılmıştır. Daha sonra uygun çaplar model
analizlerde kullanılmıştır.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE

Çalışma kapsamında ülkemizde yaygın kullanılan zemin
iyileştirme yöntemlerinden biri olan jet grout kolonları, yapım
aşaması, gerekli kontroller, jet grout kolonlarının taşıma
gücü hesabı ve gerekli parametreler açısından incelenmiştir.
Zeminlerde sıvılaşmaya problemine karşı, jet grout kolonları ile
yapılan iyileştirmede kullanılan hesap yöntemi incelenmiştir.
Örnek çözüm sonucunda bu yöntemin sıvılaşma sorununa karşı
bir çözüm oluşturabileceği görülmektedir.

Şekil 6. Proje sahasında yapılan test kolonu
Projede jet grout kolon yüklerinin ve jet grout kolon imalatı
kalitesinin kontrolü amacıyla imal edilen kolonlardan seçilen
bir adet kolon üzerinde kolon yükleme deneyi yapılmıştır.
Yükleme deneyi için bir adet basınç kolonu ile iki adet çekme
kolonu olarak kullanılacak kolonlar imal edilmiştir.
Deney sırasında basınç kolonuna statik eksenel basınç yükü
yüklenerek yük - oturma, yük - zaman ve oturma - zaman
grafikleri hazırlanarak kolonun toplam taşıma kapasitesi,
kolonun çeperi ve ucu tarafından taşınan toplam kapasitesi
belirlenmiştir (Şekil 8) Deney yükü için ise jet grout kolonun
toplam kapasitesinin 1,5 katı dikkate alınmıştır.
Deneme kolonları, göçene kadar veya maksimum kabul
edilebilir oturma meydana gelene kadar yüklenmiştir. Yükleme
deneylerinde “ASTM D 1143 – 81” standart yükleme için uygun
maddeleri kullanılmıştır [11].

Şekil 7. Proje sahasında yapılan Test kolonu

Şekil 8. Proje sahasında yapılan Test kolonu ve
yükleme deneyi

Bu çalışma sonucuna göre; bölgedeki olumsuz koşulların
bertarafı amacıyla önerilen jet grout ( yüksek modüllü kolon)
kolonlarının zemin iyileştirme yöntemi; bölgede inşaat
süresince ve sonrasında meydana gelebilecek süreli oturmaları
kabul edilebilir seviyelere çekebileceği ve sıvılaşma potansiyeli
olan zemin profillerde zemin sıvılaşma potansiyelini azaltıcı ve
sıvılaşmayı önleyici olarak kullanılabileceği görülmüştür.
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