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Özet
Deprem sırasında suya doygun zeminlerde tekrarlı yükler
altında boşluk suyu basıncı artışı zeminin kayma dayanımının
azalmasına neden olmakta ve bunun sonucunda sıvılaşma
meydana gelmektedir. Bu çalışmada, sıvılaşan zeminlerde
yanal yüklü kazıkların yapıdan kaynaklanan yükler altındaki
davranışı incelenmiştir. Sıvılaşan zemine gömülü kazıkların
kütlesel yükler altındaki davranışı doğrusal yay yaklaşımı, p-y
yöntemi veya zaman alanında numerik analizler ile uygun bir
sıvılaşma bünye modeli kullanılarak incelenebilir.

In this study, one pile of Courthouse called as Niigata Family
which was damaged during the Niigata earthquake in 1964
are selected. Soil profile and pile structural properties were
determined and this pile is analyzed with p-y curve method and
linear spring method. Finally pile deformations and generated
bending moments which are determined by these methods are
compared.
Keywords: p-y curve method,Lateral load pile,Liquefaction
1. Giriş

Bu çalışmada 1964 yılında Niigata depreminde hasar gören
‘’Niigata Family’’ adliye sarayı binasının temel sistemindeki
hasar alan 1 adet kazık örneği incelenmiş ve bu vakada
belirlenen zemin profili ve kazıklar p-y yöntemi ve doğrusal yay
yaklaşımlarıyla çözülmüş ve bu yöntemler ile belirlenmiş olan
kazık deformasyonları, eğilme momentleri karşılaştırılmıştır.

Kazıklar, üst yapı yüklerini zemin profilinin derinliklerinde yer alan

Anahtar kelimeler: p-y yöntemi, yanal yüklü kazıklar,
sıvılaşma.

kabul görmüş bir tasarım ilkesinden bahsetmek çok mümkün

Abstract
During an earthquake, pore water pressure increases in granular
soils under the cyclic loading conditions. This decreases the
shear strength of the soil and it may result liquefaction. In this
study, lateral load behavior of piles founded in liquefied soils
are analyzed under the mass load originated from structure.
The behavior of piles embedded in liquefiable soils, under the
mass loads of the overlying structure may be investigated
using linear spring model, p-y curve methods or fully dynamic
numerical analysis in the time domain with an appropriate soil
liquefaction model.

taşıyıcılık özelliği yüksek tabakalara aktarmak amacıyla kullanılan
ahşap, beton, çelik veya kompozit yapı elemanlarıdır [1].
Kazık temeller tasarlanırken; düşey yükler altında çalışan
kazıklar için ampirik yaklaşımlarla güvenli tasarımlar
yapmak mümkündür. Ancak, yanal yüklü kazıklar için genel
değildir. Bunun en büyük nedeni, yanal yüklü kazıkların
deplasmana

uğramalarından

itibaren

yüzey

alanları

boyunca üç boyutlu zemin-yapı etkileşimi altında davranış
göstermeleridir.
Yanal yüklü kazıkların, düşey yüklü kazıklardan, yük altındaki
davranışları ve tasarım esasları yönüyle büyük farklılıkları
bulunmaktadır. Yanal yük etkisinde çalışan kazıkların tasarım
aşamasında, amaçlanan proje kriterleri, zemin koşulları ve
kazık geometrisine göre kazık üzerinde oluşacak eğilme
momenti ve yük etkisinde oluşacak yanal deplasman miktarının
tahmini gerekmektedir [2].
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Sıvılaşma nedeniyle kazık temellerde farklı deformasyonlar
sonucunda hasar oluşması mümkündür. Depremler esnasında
yanal yayılma sonunda kazıklarda oluşan hasarlar ile ilgi birçok
araştırmacı hasar nedenleri üzerine çalışmalarda bulunmuştur.
Hamada (1992), Nigata Aile Mahkemesi Binasının 1964 yılında
meydana gelen Nigata depremi sırasında oluşan durumları
rapor haline getirmiştir. Madabhushi, Knappett ve Haigh (2010),
kitaplarında rapordan alınan verilere ve kazıklarda meydana
gelen hasarlara yer vermişlerdir.
Edgecumbe depreminden sonrasında Landing köprüsü de yanal
yayılma ve bariz sıvılaşma olmasından kaynaklı hasar almış,
Berril ve arkadaşları (2001), köprünün ayakları ve kazıkların
plastik kapasitelerini detaylı olarak incelemişlerdir.

Şekil 1. Yanal yüklenen bir kazıkta zemin davranışının
temsili [4].

Yao ve arkadaşları (2004), çalışmalarında sarsma tablası
deneyini, sıvılaşan zemindeki kazık-zemin-üstyapı davranışını
anlayabilmek için 4 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde ve
yüksekliğinde bir laminar kutu yardımıyla yapmışlardır.
Çalışmada; sıvılaşma anında, eğilme momenti ve zeminin
kazığa uygulayacağı basınç maksimum değere ulaşabileceği
için sıvılaşmadan önceki geçiş halini dikkate alınması

Yatak katsayısı kavramı; zeminin elastik olduğu ve birbirine
yakın sonsuz sayıda yaylardan meydana geldiği varsayımına
dayanmaktadır. Şekil 2’ de yatak katsayısı ks; zeminin herhangi
bir noktasındaki gerilme q ve aynı noktadaki oturma ∆H’ ın
oranı olarak tanımlanmıştır [5].

gerektiğinden bahsetmişlerdir [3].
Bu çalışmada, sıvılaşabilir zeminlere yerleştirilmiş yanal yüklü
kazıklarda oluşabilecek deformasyonlar ve eğilme momentleri
350

sadece atalet yükleri göz önüne alınarak p-y yöntemiyle LPILE
programında aynı zamanda, SAP2000 programında doğrusal
yay yöntemi ile çözülmüştür. Analizler sonunda sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
2. Kazık Davranışının Modellenme Yöntemleri
Günümüzde yanal yüklü kazıkların yük altındaki davranışı
ve deformasyon tahmini için; elastik analiz yöntemi, yatak
katsayısı yöntemi, p-y yöntemi ve sonlu elemanlar-sonlu
farklar yöntemleri kullanılmaktadır.
P-y yöntemi zemin kazık boyunca belirli aralıklarda yerleştirilen
yaylar ile ifade edilmektedir. ‘’y’’ kazığın yanal yüklemesinden
kaynaklı yatay yöndeki yer değiştirmesi, ‘’Pu’’ kazığın yer
değiştirmesi sonucu zeminin kazık birim uzunluğuna etkidiği
kuvvetidir.
Belirli derinlikte kazıkta meydana gelen ötelenmeden dolayı
zemine olan yüklemesi artacak ve Şekil 1’ de gösterildiği gibi
‘’p’’ taşıma gücüne varacaktır. Bu gösterim en alt yay için
gösterilmiş olup diğer yaylar içinde olay aynıdır. Yay katsayısı
derinlikle rijitleşmektedir.

Şekil 2. Yatak katsayısının tanımı [5].
Bu yöntemlerde yanal yük altında temel sisteminde oluşacak
yer değiştirme üst yapıyı olumsuz etkileyecek boyutta
olmayacaktır, kazık etrafında bulunan zemin yük altında
göstereceği kayma dayanımı göz önünde bulundurularak
zeminin göçme değerini aşmayacak şekilde bir yük aralığı
belirlenecek ve kazık boyutu buna göre tasarlanacaktır. Kazık
üzerine etkiyen yanal yük eğilme ve göçmeye karşı yeterli
olacak ve buna göre bir güvenlik sayısı ile çalışılacaktır.
Bu yöntemlerden yatak katsayısı yöntemi, p-y yöntemi en
çok kullanılan yöntemlerdir. Yatak katsayısı yönteminde,
zemin birbirinden bağımsız yaylar ile modellenip düşey bir
kiriş gibi davrandığı kabul edilmektedir. P-y yöntemi ise
zeminin plastik özelliklerininde hesaba katıldığı ve şekil
değiştirmelerin bunların bir fonksiyonu olarak tanımlandığı
yöntemdir.
Sıvılaşan zeminlerde yatay yüklü kazıkların analizleri için
literatürde yapılan bir çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar
yapılırken p-y eğrileri yöntemi ve yatak katsayısı yönteminden
de faydalanılmıştır. P-y eğrilerinde kullanılan bazı yöntemler
vardır [6]:
1.

p çarpanı (α): Bu yöntem dayanım azalma faktörü SPT
N1(60) darbe sayısına göre değerlendirilir, [5]. Bu yöntem
BNWF (Beam on Nonlinear Winkler Foundation) modelinde
sıvılaşmış zeminler için en yaygın kullanılan yöntemdir [6].
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2.

Cu faktörü: Bu yöntem, p çarpanı yöntemine göre tamamen
sıvılaşan zeminlerde, dayanım azalma faktörü sıvılaşma
derecesine bağlı olarak değiştiği varsayılmaktadır [6].

3.

Rezidüel dayanım yöntemi: Birçok araştırmacı kumlu
zeminlerin tam sıvılaşma anında yumuşak kil gibi
davrandığını ortaya atmıştır. Araştırmacılara göre tekrarlı
yükleme altında p-y eğrisi ile yumuşak kilin eğri şekillerinin
benzediği ortaya koyulmuştur [6]. Ancak maksimum yanal
dayanım sıvılaşan kumların drenajsız rezidüel kayma
dayanımı ile değiştirilebilinir [6].

4.

Sıfır dayanım yöntemi: Sıvılaşan zeminlerde rezidüel kayma
dayanımı birçok parametreye bağlı ve değerlendirmesi
oldukça karmaşıktır [6]. Tam sıvılaşma anında efektif
gerilmenin sıfır olduğu ve zeminin kayma dayanımında
sıfıra eşit olması gerektiği düşünülmüştür [6].

Gerçekte p-y eğrisi sıvılaşan zeminlerde artan deformasyonla
artan eğim şeklinde olacaktır ancak bu davranış yüksek
deplasmanda pekleşme olarak da tarif edilebilir ve özel
koşullarda gerçekleşir. Bununla birlikte yaygın uygulama
sıvılaşmış zeminler için p-y eğrisini azaltılması şeklindedir,
Şekil 3.

gruplarında sıvılaşmayan kum zeminler ile devam eden
deformasyonlar için p-y eğrilerinin eğimi azalırken, sıvılaşan
zeminler için eğim artmaktadır [9]. Bu olay yükten kaynaklı
genleşme ve kazıklar etrafında azalan boşluk suyu basıncı ile
alakalıdır [9]. Derinlikle birlikte p-y eğrilerinin rijitliği ve aşırı
boşluk suyu basıncı oranı azalmıştır.
Yapı-zemin etkileşimi ataletsel ve kinematik etkileşimlerin bir
sonucudur. Ataletsel etkinin kinematik etkileşime göre yüksek
katlı uzun periyotlu yapılarda daha az etkili olduğu düşüncesi
genel olarak geçerli olmakla birlikte basit bir fikirdir [10].
Bu çalışmada, sayısal analizler gerçekleştirilirken sadece
ataletsel etkiler göz önüne alınmış, ancak kinematik etkiler
hesaba katılmamıştır. Her iki etkileşimin göz önüne alındığı
kinematik ve ataletsel etkileşim aşamalarında, zemin ortamında
ve kazıklarda meydana gelen etkiler uygun koşullarda
birleştirilip tasarım büyüklükleri elde edilmelidir [11]. Ataletsel
etkileşimin etkileri kazık başının tepkisini artırmaya ve yapının
tepkisini önemli ölçüde azaltmaya yöneliktir [12].
Kabul edilmiş programlar arasından SAP2000, Abaqus/Cae ve
LPILE ile yapılan kazık-zemin etkileşimi analizleri için LPILE
programının daha tavsiye edilir olduğu görülmüştür [13].
SAP2000’ de yapılacak analizlerde yay sayısının fazla olması
analiz sonuçlarını olumlu etkilemektedir [13].
Sayısal analizler LPILE ve SAP2000 programlarında
gerçekleştirilmiştir. LPILE programında Rollins’in sıvılaşma
modeli kullanılmış, SAP2000’ de yatak katsayısı yöntemi
ile analizler yapılmıştır. SAP2000 modelindeki katsayılar
belirlenirken ampirik formüller kullanılmış ve sıvılaşan zemin
kısmında yatak katsayıları, Brandenberg ve arkadaşlarının
(2005) önerdiği N1(60) düzeltilmiş SPT değeri 7-8’ in p çarpanı
0,1 denk geldiği için 1/10’a düşürülmüştür [15]. Analiz sonuçları
karşılaştırılmıştır.
3. Örnek Vaka

Şekil 3. Sıvılaşan ve sıvılaşmayan zemin için p-y eğrisi
örneği [6].
Sayısal analiz sonuçları ile deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında
kazık davranışının kestiriminde p-y yönteminin yatak katsayısı
yöntemine göre daha güvenilir analizler yaptığı anlaşılmaktadır.
Farklı kum sıkılıklarında gerçekleştirilen deneylerde, zemin
sıkılığının kazık davranışında etkili olduğu görülmüştür. Sıkılık
derecesi arttıkça kazıkta oluşan yerdeğişmelerin azaldığı
belirlenmiştir [7].
Dinamik zemin-kazık etkileşimi karmaşık bir olgudur. Yanal
zemin rijitliği deprem yükü için genellikle p-y eğrisi olarak
gösterilir ve kazıkların tepkisini belirlemede kullanılan
parametrelerden birinin bu olduğu bilinir. P-y eğrisinin şekli
ve rijitlik parametreleri yanal sismik yüklemeye bağlı olan
kazıkların tepkisi üzerinde büyük öneme sahiptir [8]. Kazık

Yapılan parametrik çalışma için; 1964 yılında Nigata depreminde
Nigata Aile mahkemesi binası (NFCH) örneği ele alınmıştır.
NFCH binasının kazık sistemi farklı oturmadan
kaynaklı
zarar görmüş ve bu yüzden bina düşeyde 1ᵒ yatıklaşmıştır.
Bina 25 yıl kullanıldıktan sonra yeniden inşaa edilmiştir. Bu
inşaat aşamasında 2 tane orjinal kazık çıkarılmıştır. Çıkarılan
kazıklardan; 1.si, 6 m; 2.si, 9 m uzunluğundadır [8]. Bu
çalışmada, Şekil 4’ de gösterilen 9 m ‘lik 70 cm çapındaki kazık
ele alınmıştır.
SAP2000 ve LPILE programında 70 cm çapında, zemin profili
Şekil 4’ de gösterilen kazık için analizler gerçekleştirmiştir.
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LPILE ve SAP2000 programında yapılan analizlerde elde edilen
moment ve deplasman değerleri Şekil 5’ de gösterilmiştir.

Şekil 5. LPILE ve SAP2000 programları Moment-Deplasman grafiği.
Şekil 4. Analizlerde kullanılan zemin profili, ilk 8 m’si
sıvılaşan zemin ortamı.
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Analizler yapılırken sıvılaşan zemin profili değiştirilmiş,
sıvılaşmanın 4 m, 5 m ve 8 m de olduğu düşünülerek ve
kazık başına yatayda 50 kN’ luk yükleme yapılarak analizler
tekrarlanmıştır. Zemin özellikleri Çizelge 1’ de ve kazık için
kullanılan beton özellikleri Çizelge 2’ de verilmiştir.

Çizelge 1. Zemin özellikleri.
Örnek Durum

Zemin Tabakası

Efektif Birim
Hacim Ağırlığı (kN/
m3 )

Sıvılaşma ilk 8
m’de

0-8 Gevşek Kum

7

8-9 Orta Sıkı Kum

10

0-4 Gevşek Kum

7

4-9 Orta Sıkı Kum

10

0-5 Gevşek Kum

7

5-9 Orta Sıkı Kum

10

Sıvılaşma ilk 4
m’de
Sıvılaşma ilk
5m’de

Örnek teşkil etmesi için ilk 8 m’ si sıvılaşan zemin profili
örneğinde 1-3-5 m’ ler de elde edilen Rollins p-y eğrileri
yöntemine göre kurulan [9] p-y eğrisi grafiği Şekil 6’ da
gösterilmiştir. Ampirik olarak Denk.1’de ‘’p= kazık boyunca
etki eden yanal basınç (kN/m), y= kazığın yatay yöndeki
yer değiştirmesi (mm), A=3×10−7×(z+1)6.05, B=2.80×(z+1)0.11,
C=2.85×(z+1)−0.41, Pd= 3.81×In(d)+5.6 z= derinlik” gösterilmiştir
[9].
p=Pd.A.(By)C

(Dr ≈ %50)

(1).

Aynı analiz 4 m ve 5 m’ de sıvılaşma durumu içinde yapılmıştır.

Çizelge 2. Beton özellikleri.
Karakteristik
Birim Hacim
Beton Sınıfı Basınç Dayanımı
Ağırlığı
(MPa)
(kN/m3)
C25

25

24

Elastisite
Modülü
(MPa)
30000

Şekil 6. İlk 8 m’ si sıvılaşan zemin profili için p-y eğrisi
grafiği.
Analizler sonucunda her model için eğilme momenti ve derinlik
değerleri elde edilmiştir, (Şekil 7 ve Şekil 8).
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Şekil 7. LPILE programında sıvılaşan zeminde eğilme
momenti-derinlik grafiği.

Şekil 9. SAP2000 analizinde kazık uzunluğu-yatay
yerdeğiştirme grafiği.
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Şekil 10. LPILE analizinde kazık uzunluğu-yatay
yerdeğiştirme grafiği.

Şekil 8. SAP2000 sıvılaşan zeminde eğilme momentiderinlik grafiği.

SAP2000 ve LPILE programlarında yapılan analizler sonucunda
kazık boyunca oluşan deplasman grafikleri Şekil 9 ve Şekil 10’
da gösterilmiştir.

3. Sonuçlar
Bu çalışma kapsamında p-y eğrisi yöntemi (LPILE) ve doğrusal
yay yaklaşımı (SAP2000) ile sıvılaşan zeminlerde yanal yüklü
kazıkların davranışları analiz edilerek karşılaştırılmıştır.
LPILE ve SAP2000 programlarında yapılan analizler
sonuçlarında farklılıklar çıkmıştır. Bu farklılıkların temel nedeni
sıvılaşan zeminlerde p-y eğrilerinin doğrusal olmaması ve
yüksek deformasyonlarda rijitleşmesidir. Hesaplama yapılırken
kinematik etkileşimi göz önüne alınmamış sadece ataletsel
etkileşim göz önünde bulundurulmuştur.
Kazıkta oluşan en düşük moment hiç sıvılaşma olmayan zemin
profilinde hesaplanmıştır. Sıvılaşan zemin kalınlığı arttıkça
moment değeri kalınlık 8 m’ye ulaşana kadar artmış ancak 8
m kalınlık değeri için moment tekrar azalmıştır. Bunun nedeni
sıvılaşan tabakanın kalınlığı artıkça soketlenme derinliği
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azaldığı için daha az eğilmeye uğramış ve kazık nispeten rijit
davranarak devrilmiştir. Bunun neticesinde kazık ötelenmesi
daha kritik hale gelmiş ve ötelenmenin artığı gözlemlenmiştir.
5 m’ si ve 4 m’ si sıvılaşan zemin profilinde ise son 4 m ve 5
m sini zemin tutmuş ve ötelenmesine karşı koymuştur. Ancak
kazık eğildiği için moment değeri daha yüksek çıkmıştır.
Kazık Boyu-Deplasman grafikleri incelendiğinde 8 m’ si
sıvılaşan zeminlerde grafik eğimi diğer derinliklerde sıvılaşan
zemin profillerine göre daha az görülmüştür. Bunun nedeni
sıvılaşma sırasında soketlenme derinliği az olduğu için kazık
rijit kazık gibi davranarak eğilmeden dönmeye çalışmıştır. Bu
durumda kazık başı çok ötelenmiştir.
Bu grafikler sonucunda en kritik zorlanmanın ilk 4 m’ si sıvılaşan
zemin profilinde olduğu ortaya çıkmıştır.
Moment mertebesi olarak SAP2000 analizinde oluşan
değerler LPILE programındaki değerlerin altında kalmış ve
yerdeğiştirmelerin çok daha az tahmin edildiği görülmüştür.
SAP2000 modelinde lineer yay sabitleri kullanılmış sadece
sıvılaşmış zeminde yay katsayısı azaltılmış ve zeminin
yenilmediği kabulü yapılmıştır. Ancak bu kabul atalet yükleri
altında yapılan analizlerde zemin, belirli yükler altında
nonlineer davranış sergileyeceği için doğru bir yaklaşım
değildir.Bunun sonucunda LPILE programı analizlerinin daha
güvenli tarafta kaldığı söylenebilir.
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Zeminin birbirinden bağımsız yaylarla modellenmesi çok
doğru bir yaklaşım olmadığı için elastik özelliklerle birlikte
plastik özellikleri de göz ardı etmeyen analizlerin uygulanması
gerekmektedir. Bu yüzden plastik özelliklerinde hesaba
katıldığı ve şekil değiştirmelerin bunların bir fonksiyonu
olarak tanımlandığı p-y yönteminin daha doğru bir yöntem
olduğu söylenebilmektedir. Literatürde yapılan bazı çalışmalar
neticesinde; p-y yönteminin yatak katsayısı yöntemine göre
daha güvenilir analizler yaptığı anlaşılmıştır.
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