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V

SUNUŞ

Üniversiteler evrensel bilginin üretildiği ve toplumla 
paylaşıldığı yerlerdir. Bilginin paylaşılması birçok şekilde  
gerçekleşir. Toplum ve özellikle hedef kitle olan akademik 
çevrelerle bilgiyi paylaşmanın yöntemlerinden biri de 
yayıncılıktır. Yapılan her bilimsel yayın, bir yandan verilen 
emeğin kıymet bulması iken diğer yandan birçok yeni bilimsel 
çalışmanın kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. 

Dünya bilim ve düşünce tarihini etkileyecek birçok önemli 
fikir ve çalışma, yayına dönüşemediği için sahibi ile birlikte 
unutulup gitmektedir. İşte bu nedenle Şırnak Üniversitesi olarak 
akademisyenlerimizin yıllarca emek vererek hazırladıkları 
tezlerini yayınlamayı bilimsel bir gereklilik olarak gördük. 

Bugüne kadar sadece sempozyum kitaplarımız ile yer 
aldığımız yayın faaliyetine yeni bir sayfa açarak doktora tezlerini 
de bilim insanlarının dikkatine sunmaya başladık.

Akademik çalışmaları içerik ve görsellik açısından en 
kaliteli şekilde araştırmacı ve okuyucuyla buluşturmanın çabası 
içerisindeyiz. 

Basım ve yayın faaliyetlerimiz, Şırnak Üniversitesini sürekli 
olarak bir adım ileriye götürme hedefimizin önemli bir parçası 
olacaktır. 

Bu vesileyle Şırnak Üniversitesi Yayınlarından eserleri 
yayınlanan akademisyenlerimize ve eserlerin hazırlık ve baskı 
süreçlerine katkı sağlayan yayın birimimize teşekkür ediyorum. 

Yeni ufuklar açacak yeni kitaplarda buluşmak temennisiyle…

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN
Rektör 
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ÖNSÖZ 
Bugün zemin mekaniği biliminde; zemin mukavemeti, 

oturmalardan bağımsız olarak ele alınmaktadır. Oysa oturma ve taşıma 
gücü, dolayısı ile mukavemet ilişkisi göz ardı edilerek, mukavemet ve 
konsolidasyon olayları ayrı ayrı ele alınarak incelenmektedir. 

Bu eserde, önce mukavemet ve kırılmanın dayandığı prensipler, 
varsayımlar ve hipotezler gözden geçirilmiş, daha sonra oturma ile 
kırılma arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Söz konusu ilişkiler vasıtası 
ile, konsolidasyon deneylerine dayanarak elde edilen veriler 
kullanılmış ve mukavemetle ilgili parametreler hesaplanmıştır. 
Bulunan sonuçlar daha önce doğruluğu ispatlanmış olan deney 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu eserde ayrıca bilinen, mukavemetle 
ilgili, deney yöntemleri anlatılmamış, daha çok yeni denilebilecek, 
mukavemetle ilgili yöntem ve teknikler verilmeye çalışılmıştır. Bu 
kitabın yaklaşım tarzı farklı olduğu için, şev stabilitesi problemleri de 
kapsam dışında bırakılmıştır.  

Kitabın yazılmasında teşvik edici, cesaretlendirici unsurlar olmasa 
idi, bu eserin verilmesi mümkün olmayacaktı. Bu çerçevede gerek 
cesaretlendirici, gerekse sağladığı imkanlar bakımından, Dr. Öğr. Üyesi 
Adem Ahıskalı’ya büyük minnet borcum bulunmaktadır. Yine 
sağladıkları olanaklar ile pek çok şeyin yerine gelmesinde büyük 
katkıları olan, Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Baz ve Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Emin Erkan’a teşekkürü bir borç bilirim. Tüm mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Yine kitabın yazılmasında gerek maddi ve gerekse manevi katkıları 
bulunan, gece gündüz demeden yazan, Arş. Gör. Güldem Korkmaz’a, 
Arş. Gör. Bilal Korkmaz’a ayrıca Arş. Gör. Fikret Açar, Arş. Gör. İbrahim 
Behram Uğur’a teşekkürlerimi sunarım. 

Temennim odur ki bu kitap, bilime bir katkı getirmiş ve insanlık 
camiasına faydalı olmuştur. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Mehmet Arslan TEKİNSOY 
11 Mart 2018 
Şırnak 
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1. BÖLÜM 

KIRILMA HİPOTEZLERİ 

1.1. GİRİŞ 

Mühendislikte kırılma; genellikle herhangi bir malzemenin, 
hangi gerilme altında plastik hale gelmesini tanımlamak için 
kullanılan bir terimdir. Kırılma durumunu tespit için çoğu kez, tek 
eksenli deneyler yapılır. Oysa doğada cisimler iki veya üç eksenli 
gerilmeler altında dengede bulunurlar. Böyle bileşik bir zorlama 
altındaki bir cismin, plastik duruma geçmesini sağlayan koşulların 
bilinmesi, mühendislik bakımından oldukça önemlidir. 

Sözü edilen kırılma koşulları hakkında bir şeyler söylemek de 
pek kolay değildir. Çünkü kırılmanın ortaya çıkabilmesi için malzeme 
türü kadar; gerilme değeri, malzeme iç yapısı veya 
kompozisyon’unun önemli etkileri bulunur. Bu nedenle bütün 
malzeme türlerini ve zorlama şekillerini kapsayacak şekilde, tek bir 
kırılma hipotezi ile vermek mümkün olmamaktadır. Hatta zemin 
olarak adlandırılan malzemede; zemin cinsine bağlı olarak, farklı 
kırılma tipleri ortaya çıkmaktadır. Bunlara göre tek eksenli gerilme 
hali ile, üç eksenli gerilme halini, tehlike sınırları yönünden mukayese 
eden kriterlere, kırılma hipotezleri adı verilmektedir. 

Aynı cismin gerilmeler altındaki iki farklı zorlama durumu 
Şekil.1’de gösterilmiştir. Bu zorlama durumundan biri tek eksenli 
zorlama, diğeri üç eksenli zorlamadır. Malzeme tek eksenli σf 
gerilmesi altında kırılma durumunun sınırındadır. Üç eksenli 
durumdaki zorlama için de yine aynı malzeme, kırılma durumunda 
bulunur. Buna göre her iki halin birbirine özdeş olduğu varsayılır.  
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Şekil. 1 .Aynı Bir Cismin Tek Ve Üç Eksenli Gerilme Durumu 

Öte yandan kırılma kiriter’lerinden amaç, fiziki yönden eşit olan 
durum arasındaki ilişkiyi kurmak ve mukayese etmektir. Başka bir 
deyişle  

σf ≅ f(σ1,σ2, σ3)                                                                                (1) 

ilişkisini tespit etmektir. Verilen bu eşitlikte görülen f(σ1,σ2,σ3) 
terimi, üç asal gerilmeye bağlı bir fonksiyonu gösterir. 

Eğer cisim homojen ve izotrop olarak kabul edilirse, 
f(σ1,σ2,σ3)fonksiyonu, asal gerilmelerin simetrik bir fonksiyonu 
olur. Bu fonksiyon aynı zamanda, asal gerilmelerin doğrultularından 
bağımsızdır. Böyle bir durumda, kırılma üzerinde, asal gerilmelerin 
şiddetleri önemli rol oynar. 

Buraya kadar; ifade edilen olayı tanımlamak için, pek çok 
çalışma yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar a) Gerilme 
hipotezleri, b) Şekil değiştirme hipotezleri, c) Enerji hipotezleri 
olmak üzere üç grupta toplanabilir. 

1.2. Zeminlere Ait Kırılma Hipotezleri  

Bu kısımda zemin mekaniğinde kullanılabilen hipotezlerden söz 
edilecektir. Önce kırılma kriterleri verilecek ve sonra zeminlerle olan 
ilişkileri belirtilecektir. 

1.2.1 Maksimum Kayma Gerilmesi Hipotezi 

Bu hipotez basit olmasına karşılık, uygulamalarda çok kullanılan 
bir kriterdir. Kırılmada temel görevin maksimum kayma gerilmesi 

tarafından üstlenildiği varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle, aşağıdaki 
eşitliğin geçerli olduğu kabul edilmiştir. 

σ1−σ3
2

= σf−0
2

 veya σf = (σ1 − σ3)                                                           (2) 

Eşitlikten görüleceği gibi, kırılma üzerinde σ2 ortanca asal 
gerilmenin bir etkisinin olmadığı varsayılmıştır. Bu kabuller altında, 
gerilme dairesinin durumu Şekil. 2’de gösterildiği gibi olur.  

                            
Şekil. 2. Mohr Düzlemindeki Gerilme Dairelerinin Durumu 

Bu şekle göre; maksimum gerilme dairesinin çapı sabittir. Bu çap 
σf kırılma gerilmesine eşittir. Gerilme daireleri paralel iki doğruya 
teğet olacak şekilde ötelenirler. 

Mohr dairelerinin zarfları σ normal gerilme eksenine paralel iki 
doğrudur. Zeminlerde bu durumla daha çok drenajsız ve suya doygun 
numuneler üzerinde yapılan, üç eksenli basınç deneylerinde 
karşılaşılır. Bu hipoteze plastisite derslerinde Teresca hipotezi adı 
verilir. 

Yine maksimum kayma gerilmesi hipotezi, çekme ve basınçta 
eşit karakter gösteren malzemeler için de iyi sonuçlar vermektedir. 

1.2.2. Coulomb Kayma Gerilmesi Hipotezi 

Bu hipotez; maksimum kayma gerilmesi hipotezi’nin 
genelleştirilmiş şeklidir. Kırılmada esas öğenin kayma gerilmesi 
olduğu varsayımı ile birlikte, kayma gerilmesinin etkidiği yüzeyde, iç 
sürtünmenin de olduğunu kabul eden bir hipotezdir. İç sürtünme 
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üzerinde, kayma gerilmesinin olduğu yüzeydeki normal gerilmenin 
önemli rolü olduğu düşünülmüştür.  

Maksimum kayma gerilmesindeki, (σ1 − σ3) deviatör gerilme, 
sabit olmayıp, (σ1 + σ3) birinci gerilme envariant’ının lineer bir 
fonksiyonu olduğu varsayılır. Mekanikteki sürtünme yasasından 
yararlanılarak genelleştirme yapılmıştır. Bunlara göre; maksimum 
kayma gerilmesi, aşağıdaki gibi ifade edilebilir.  

𝜎𝜎1 − σ3 = a + b. (σ1 + σ3)                                                                       (3) 

Bu eşitlikte a cismin iç yapısını, yani danelerin birbirleri ile 
tutunmasını gösteren kohezyonu; b de iç sürtünmeyi gösteren 
boyutsuz bir parametredir. Eğer b=0 alınacak olursa, maksimum 
kayma hipotezini verir. Verilen (3) numaralı ifadede görülen a ve b 
sabiti; bir cismin çekme mukavemeti σf ′  ve basınç mukavemeti σf ise, 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Zeminler basınca dayanıklı 
olduklarından σ1 = σf alınarak σf − 0 = a + b(σf + 0) yazılabilir. 
Çekmeye de bir miktar dayandıkları varsayılır (özellikle doymamış 
killerde) ve σ3′=-σf′  alınırsa 0—σf′      =  a + b[0 +
(− σf′      )] bulunur. Bunlara göre a ve b sabitleri 

  a = 2σf σf 
′

σf +σf 
′  ;  b = σf 

′ −σf
σf +σf 

′                                                                                (4) 

olarak çıkar.  

Yine verilen (3) numaralı ifadenin Mohr düzlemindeki durumu 
ele alınırsa, Şekil. 3’deki gibi kesişen iki simetrik doğru verir. 

  
Şekil. 3. Coulomb Kayma Gerilmesi Hipotezi’nin Mohr Düzlemindeki Tasviri 

Zarf doğrularının kesişme noktası olan A noktasının apsisi 

OA����= a
2b

= σf σf 
′

σf 
′ −σf

   

olup zeminlerde 𝑎𝑎
2

 =c ve b=tan∅ olduğu kabul edildiğinden 

OA����= c
tan∅

= σf σf 
′

σf 
′ −σf

   

Yazılabilir. Zeminlerde serbest basınç mukavemeti 

qu için σf =qu olacağından   

OA����= cCot∅ = quσf 
′

σf 
′ −qu

 

sonucu çıkar. Bu eşitlik σf′’ye göre tertiplenirse, kohezif bir zemin için 
çekme mukavemeti 

σf′ = cquCot∅
qu( c

qu
Cot∅−1)

= − c
1− c

qu
Cot∅

 ve qu =2c olup,  

σf′ = − 2c
2−Cot∅

= − 𝑐𝑐
1−12Cot∅

                                                                       (5) 
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bulunur ki, doygun bir zeminde σf′ çekme mukavemeti, iç sürtünme 
açısı ∅ = 0 olduğu için, σf′ = c olur. Zeminler çekmeye 
dayanmadıklarından; -c kohezyonuna eşit bir gerilme ile akmaya 
başlarlar. Zemin mekaniğinde basınçlar pozitif olarak alındığından, 
çekme gerilmeleri negatif işaretle gösterilmiştir. 

Öte yandan; birinci envariant nedeni ile   σ1 + σ3 = σv + σh olup, 
𝜎𝜎1+𝜎𝜎3
2

  için 

𝜎𝜎 = �𝜎𝜎𝑣𝑣+𝜎𝜎ℎ
2

� = 𝜎𝜎𝑣𝑣
2

(1 + K0) ve b=tan∅ denirse, (3) numaralı eşitlik 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir.  

𝜎𝜎1 − σ3
2

=
a
2

+ b(
σ1 + σ3

2
) 

𝜏𝜏f = c + σtan∅                                                                                     (6) 

Bunlara ilave olarak; (5) numaralı eşitlik göz önüne alınırsa, 
plastik kıvamdaki bir zemin silindiri, plastik limit tayininde olduğu 
gibi, yanal bir basınçla sıkıştırıldığında, σf′ = 𝐾𝐾0𝑐𝑐 gerilmesine denk 
bir gerilme ile çekiliyormuş gibi boyu uzar. Bu uzamalar plastik 
mahiyettedir. İfadede 𝐾𝐾0, sukünetteki yanal toprak basıncı katsayıdır. 

1.2.3. Mohr Genel Kayma Hipotezi 

Maksimum Kayma Gerilmesi Hipotezi’nin Coulomb Kayma 
Gerilmesi Hipotezi olarak genişletilmesi, fragile (gevrek) cisimlere 
uymamaktadır. Böyle cisimler üzerinde yapılan kırılma deneylerine 
ait zarflar, her zaman doğru olmamaktadır. Bu nedenle Mohr, 
maksimum kayma gerilmesi üzerinde, normal gerilmenin de etkili 
olduğunu varsaymış ve kırılmayı aşağıdaki genel bir fonksiyon ile 
ifade etmiştir. 

𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3 = F(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎3)                                                                         (7) 

Burada görülen F fonksiyonu, her malzeme için, deneyle 
bulunur. Bu fonksiyonun Mohr düzlemindeki durumu Şekil.4’te 
gösterildiği gibidir. 

                                                      
Şekil. 4. Mohr Gerilme Dairelerinin Zarf Eğrileri 

Şekilde gösterilen zarf eğrisi, her malzeme için, özel bir şekle 
sahiptir. Bazen, bazı killi zeminler için zarf eğrilerinde benzer 
duruma rastlanmaktadır. Ancak bu zarf eğrisinin çekme tarafı, 
zeminler için açıktır. Açık olmanın anlamı, cisimlerin hidrostatik 
basıncı sınırsız şekilde tehlikesizce taşıyabilecekleridir. Oysa zarf 
eğrilerinin basınç tarafı kaplıdır. Kapalı olma; zeminlerin sonlu 
kohezyona sahip olması nedeni ile, hidrostatik çekmenin belli değeri 
aşmamasını ifade eder. 

Yapılan pek çok deney; ortanca asal gerilmenin değişmesi 
sonucu, zarf eğrisinin değiştiğini göstermiştir. Oysa bu hipotez, σ2 
ortanca asal gerilmenin, kırılma üzerindeki etkisini ihmal etmektedir. 
Bunun sonucu olarak; tek bir zarf eğrisi yerine, tüm eğrileri içine alan 
zarf bandından söz edilebilir (Şek.5). Bundan dolayı Mohr Kırılma 
Hipotezi’ne itirazlar olmaktadır. 
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Şekil. 5. Mohr Hipotezi’inde Zarf Bandı 

1.2.4. Biçim Değiştirme Hipotezi 

Yapılan pek çok hidrostatik basınç deneyinde, cisimlerin çok 
yüksek basınç mukavemetine sahip oldukları görülmüştür. Buna 
dayanarak kırılma üzerinde hacim değişiminin bir rolü olmadığına 
karar verilmiştir. Sonuçta da enerji hipotezlerinde, hacim değiştirme 
enerjisi ihmal edilmektedir. Mukayese birimi olarak, cismin 
geometrisini değiştirmede kullanılan, biçim değiştirme enerjisi göz 
önüne alınır. 

Biçim değiştirme enerjisi, aşağıdaki gibi verilmektedir. 

ug = 1
6G

 [σ12+ σ22+ σ32-( σ1 σ2+ σ2 σ3+ σ1 σ3)] = qu2/6G 

qu2 = σ12+ σ22+ σ32-( σ1 σ2+ σ2 σ3+ σ1 σ3)                                             (8) 

Bu ifadelerde qu, cismin veya zeminin serbest basınç mukavemetidir. 
Verilen (8) numaralı eşitlik, her iki ucu açık bir silindir yüzeyini 
gösterir. Bu kriter, basınç altındaki kısalmaların fazla olduğu 
malzemelerde iyi sonuçlar vermektedir. 

Ayrıca Biçim Değiştirme Hipotezi, hidrostatik basınç veya çekme 
deneylerinde, gerilmelerin bir sınırı olduğu varsayımını yapmaktadır. 
Zeminlerde çekme durumunda kohezyon yenilir ve cisimde bir 

ayrılma meydana gelir. Bu kusur iki tarafı açık olan sınır yüzeyinin 
basınç tarafından kapatılmasıyla, Huber tarafından giderilmiştir. 

Zeminlerde daha çok iki eksenli gerilme durumu söz konusudur. 
Çünkü tabakalaşma sırasında, yatay doğrultudaki özellikler pek fazla 
değişmez. Oysa düşey yönde zeminler, oldukça farklılıklar 
gösterebilir. Ayrıca zeminler,yarı sonsuz bir ortam olarak kabul 
edilebilir. Bu nedenle iki eksenli gerilme durumu için, biçim 
değiştirme enerjisine ait kriter aşağıdaki durumu alır. 

σ12 + σ22-  σ1 σ2=qu2                                                                                    (9) 

Bu ifade bir elipsi tanımlar. Bu elipsin yarıçapları 

a= qu √2 ve b= qu�2/3                                                                            (10) 

değerlerine sahiptir. 

Eğer gerilmeler silindirik koordinatlarda 𝜎𝜎r, σz ve 𝜏𝜏rz cinsinden 
verilmiş ise, (9) numaralı eşitlik 

σr2+ σz2- σr σz+3𝜏𝜏rz2=qu2                                                                             (11) 

durumuna gelir. 

Öte yandan biçim değiştirme hipotezi’ne, genel kayma gerilmesi 
hipotezi gibi bakmak olanaklıdır. Çünkü oktaedral gerilme durumunu 
ifade eden 

𝜏𝜏=√2/3�σ12 + σ22 + σ32 − σ1σ2 −  σ2σ3 − σ1σ3 

Eşitliği, (8) numaralı eşitlik ile karşılaştırılır ise  

σ12 + σ22 + σ32 − (σ1σ2 +  σ2σ3 + σ1σ3) = 9
2
𝜏𝜏ok2                             (12) 

bağıntısı elde edilir. Sonuçta biçim değiştirme enerjisi, oktoedral 
kayma gerilmesinin karesi ile orantılıdır. Bu durumda 

9
2
𝜏𝜏ok2=qu2    veya     𝜏𝜏ok= √2

3
qu                                                             (13) 

sonucuna ulaşılır. 
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2. BÖLÜM 

DOYGUN ZEMİNLERDEKİ MUKAVEMET ZARFI 

2.1. GİRİŞ 

Zeminlerin basınç gerilmesine çalıştığı, çekme gerilmesini 
taşımadıkları kabul edilir. Herhangi bir zeminin mukavemeti, 
kırılmadan dayanabileceği maksimum kayma gerilmesi olarak 
tanımlanır. Maksimum kayma gerilmesi aşıldığı zaman, eşlenik 
kayma yüzeyleri (zemin içinde) oluşur. Kayma mukavemeti, zemin 
içindeki bir noktadan geçen, söz konusu en zayıf kayma yüzeyi ile 
ilgilidir. Sonuç olarak, bir zeminin mukavemeti; zemin iç yapısı ve 
kompozisyonu, uygulanan gerilme ve bu gerilmenin büyüklüğü, 
zeminin tarih içindeki geçmişi ve bu geçmişi etkileyen yükleme 
koşulları gibi pek çok faktöre bağlı olarak etkilenir. Başka bir ifade ile 
mukavemet, zemin boşluk oranı ve onun geometrisi, jeolojik geçmişi, 
yüklenme hızı ve zemin strüktürüne de bağlı bir değerdir. Kısaca bir 
zeminin mukavemeti, pek çok özelliğin bir arada etkimesi sonucu 
ortaya çıkan bir kavramdır. 

Öte yandan, zeminin gerilme-deformasyon ilişkisi de kırılma 
koşulunu etkileyen diğer bir etmendir. Çünkü zeminlerin toplam ve 
efektif gerilmeleri birbirinden farklıdır. Bunlar içinde efektif 
gerilmeler zemin mukavemeti üzerinde temel rolü oynar. Ayrıca 
zeminin drenaj koşulları da zemin mukavemetini etkileyen başka bir 
öğedir. Drenaj koşulları nedeni ile efektif gerilme değeri ve dolayısı 
ile zemin mukavemeti değişir. Bu nedenle herhangi bir zeminin 
mukavemeti hesaplanırken, boşluk suyu basınçlarının da hesaba 
katılması gerekir. 

Ayrıca zeminlerin mukavemeti üzerinde deviatorik gerilmenin 
de önemli bir etkisi mevcuttur. Sonuçta deviatorik ve efektif gerilme 
değişimlerinin iyi bir ayırımının yapılması gerekir. Çünkü K0 
koşullarında yanal deplasmanlar kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama nedeni 
ile gerilme-deformasyon ilişkileri, aynı zemin için dahi, birbirinden 
farklı olup, bazısı konkav bazısı ise konveks değişim gösterir. 

Sonuçta yukarıda ifade edilen özellikler göz önünde tutularak, 
zeminlerle ilgili bir mukavemet eşitliğinin geliştirilmesi ihtiyacı 
doğar. 

2.2. Zeminlerde Mukavemet ve Kırılma Zarfı  

Zemin mukavemeti veya kırılması için maksimum kayma 
gerilmesi hipotezi ile Mohr-Coulomb kırılma hipotezleri 
kullanılmaktadır. Bu hipotezlere göre, 𝜎𝜎2 ortanca asal gerilmenin 
kırılma üzerinde bir etkisi olmadığı varsayılmıştır. Bu nedenle, 𝜎𝜎2 

ortanca asal gerilmesi ihmal edilir. 

Kırılmayı temsil eden kayma zarfı genellikle non-lineerdir. 
Ancak bu non-lineer’lik oldukça küçüktür. Bu nedenle doğruya çok 
yakın eğri verir. (Şek.6). Bunun sonucu olarak, matematik 
gereksinmeden dolayı, 𝜎𝜎2’nin ihmal edilmesi sonucu, kayma 
mukavemeti ifadesi aşağıdaki gibi lineer bir form içinde gösterilir.  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = c + σtan∅                                                                                          (14) 

                                                 
Şekil 6. Mohr-Coulomb Düzleminde Kırılma Zarfı 

Burada 𝜏𝜏f kırılmayı gösteren kayma mukavemetini, c kohezyonu, σ 
toplam normal gerilmeyi ve ∅ de iç sürtünme açısını ifade eder. Buna 
aynı zamanda mukavemet açısı da denmektedir. 



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

11

2. BÖLÜM 

DOYGUN ZEMİNLERDEKİ MUKAVEMET ZARFI 

2.1. GİRİŞ 

Zeminlerin basınç gerilmesine çalıştığı, çekme gerilmesini 
taşımadıkları kabul edilir. Herhangi bir zeminin mukavemeti, 
kırılmadan dayanabileceği maksimum kayma gerilmesi olarak 
tanımlanır. Maksimum kayma gerilmesi aşıldığı zaman, eşlenik 
kayma yüzeyleri (zemin içinde) oluşur. Kayma mukavemeti, zemin 
içindeki bir noktadan geçen, söz konusu en zayıf kayma yüzeyi ile 
ilgilidir. Sonuç olarak, bir zeminin mukavemeti; zemin iç yapısı ve 
kompozisyonu, uygulanan gerilme ve bu gerilmenin büyüklüğü, 
zeminin tarih içindeki geçmişi ve bu geçmişi etkileyen yükleme 
koşulları gibi pek çok faktöre bağlı olarak etkilenir. Başka bir ifade ile 
mukavemet, zemin boşluk oranı ve onun geometrisi, jeolojik geçmişi, 
yüklenme hızı ve zemin strüktürüne de bağlı bir değerdir. Kısaca bir 
zeminin mukavemeti, pek çok özelliğin bir arada etkimesi sonucu 
ortaya çıkan bir kavramdır. 

Öte yandan, zeminin gerilme-deformasyon ilişkisi de kırılma 
koşulunu etkileyen diğer bir etmendir. Çünkü zeminlerin toplam ve 
efektif gerilmeleri birbirinden farklıdır. Bunlar içinde efektif 
gerilmeler zemin mukavemeti üzerinde temel rolü oynar. Ayrıca 
zeminin drenaj koşulları da zemin mukavemetini etkileyen başka bir 
öğedir. Drenaj koşulları nedeni ile efektif gerilme değeri ve dolayısı 
ile zemin mukavemeti değişir. Bu nedenle herhangi bir zeminin 
mukavemeti hesaplanırken, boşluk suyu basınçlarının da hesaba 
katılması gerekir. 

Ayrıca zeminlerin mukavemeti üzerinde deviatorik gerilmenin 
de önemli bir etkisi mevcuttur. Sonuçta deviatorik ve efektif gerilme 
değişimlerinin iyi bir ayırımının yapılması gerekir. Çünkü K0 
koşullarında yanal deplasmanlar kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama nedeni 
ile gerilme-deformasyon ilişkileri, aynı zemin için dahi, birbirinden 
farklı olup, bazısı konkav bazısı ise konveks değişim gösterir. 

Sonuçta yukarıda ifade edilen özellikler göz önünde tutularak, 
zeminlerle ilgili bir mukavemet eşitliğinin geliştirilmesi ihtiyacı 
doğar. 

2.2. Zeminlerde Mukavemet ve Kırılma Zarfı  

Zemin mukavemeti veya kırılması için maksimum kayma 
gerilmesi hipotezi ile Mohr-Coulomb kırılma hipotezleri 
kullanılmaktadır. Bu hipotezlere göre, 𝜎𝜎2 ortanca asal gerilmenin 
kırılma üzerinde bir etkisi olmadığı varsayılmıştır. Bu nedenle, 𝜎𝜎2 

ortanca asal gerilmesi ihmal edilir. 

Kırılmayı temsil eden kayma zarfı genellikle non-lineerdir. 
Ancak bu non-lineer’lik oldukça küçüktür. Bu nedenle doğruya çok 
yakın eğri verir. (Şek.6). Bunun sonucu olarak, matematik 
gereksinmeden dolayı, 𝜎𝜎2’nin ihmal edilmesi sonucu, kayma 
mukavemeti ifadesi aşağıdaki gibi lineer bir form içinde gösterilir.  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = c + σtan∅                                                                                          (14) 

                                                 
Şekil 6. Mohr-Coulomb Düzleminde Kırılma Zarfı 

Burada 𝜏𝜏f kırılmayı gösteren kayma mukavemetini, c kohezyonu, σ 
toplam normal gerilmeyi ve ∅ de iç sürtünme açısını ifade eder. Buna 
aynı zamanda mukavemet açısı da denmektedir. 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

12

Kırılma için lineer bir ifadenin kullanılması, mühendislik 
bakımından emniyetli tarafta kalması nedeni ile, bir karışıklık 
yaratmaz. (14) denklemi toplam gerilmeler cinsinden verilmiştir. Bu 
eşitliğe göre mukavemet, iç sürtünme ve danelerin kendi iç 
kilitlenmesinden kaynaklanmaktadır. Zemin katı bir cisim olarak 
kabul edilirse, daneleri bir arada tutan iç kuvvete kohezyon denilir. 
Oysa kohezyon gerçekte atomik ve moleküler yapıya sahip 
malzemeler için kullanılır. Bu nedenle bir kile ait kohezyon sahte ve 
zayıf kohezyondur. Zeminlerdeki kohezyon daha ziyade, zeminin 
üzerindeki basınç ve onun meydana getirdiği sıkışmadan 
kaynaklanır. Bu basınçlar ön konsolidasyon basıncı ve zeminin kendi 
ağırlığından kaynaklanan basınçlardır. 

p = γnz                                                                                                (15) 

gerçek kohezyon çimentolanma ile bağlanmış formasyonlarda 
görülür. 

Öte yandan, bir zemine gerilme uygulanması, boşluk suyu 
basıncının artmasına neden olur. Bundan dolayı, doygun zeminlerde, 
zeminin drenaj koşullarına bağlı olarak, efektif gerilmeler değişir. 

σ′ = σ − uw                                                                                         (16) 

Eğer kayma mukavemeti efektif gerilmelere göre verilecekse, kırılma 
zarfı, aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

𝜏𝜏f = c′ + (σ − uw  )tan∅′                                                                  (17) 

Bu ifadede c′ ve ∅′ gerçek kohezyon ve gerçek iç sürtünme açısı adını 
alır. Bu durum; birim ağırlık ve zemin boşluk oranı, kırılma işlemi 
boyunca aynı kalırsa geçerlidir. Genel olarak c ve ∅ ‘ye kayma 
mukavemeti parametreleri adı verilir. 

Kayma mukavemeti parametreleri sadece zemin cinsine bağlı 
değerler değildir. Bu parametreler zeminin su içeriğine, drenaj 
koşullarına ve tabiattaki yüklenme koşullarına da bağlı 
büyüklüklerdir. Sonuç olarak c′ ve ∅′ değerleri amprik olduğu 
varsayılan değerlerdir. Bu değerler zeminin temel özelliklerinden 
olmayan büyüklükleridir. Mukavemet parametreleri, zemin su içeriği 

ve birim ağırlığa bağlı olarak değiştiğine göre, yüklenmeden önceki 
değerler olmayıp, yüklenme ve kesme sırasında, drenaj koşullarına 
bağlı olarak aldıkları değerlerdir. 

İç sürtünme açısı üzerinde zemin plastisitesinin de etkisi 
mevcuttur. Normal konsolide bir kilde, plastisite indisi artarken iç 
sürtünme açısı azalır. 

Öte yandan (14) ve (17) numara ile verilen Coulomb doğruları 
limit durumu gösterir. Bu nedenle maksimum kayma gerilmesi, 
σ1 − σ3 deviator gerilmeye bağlıdır. 

Normal konsolide bir kilde, kayma zarfı orijin’den geçer. Ancak 
aşırı konsolide bir kil için kayma zarfı, farklı iki eğime sahip, iki ayrı 
doğrudan oluşur. Ön konsolidasyon basıncından daha küçük 
gerilmeler için, zarfın eğimi, düşey ekseni daha yatık keser. Ön 
konsolidasyon basıncından sonra ise, zarf’ın eğimi orijinden geçecek 
şekilde artar. 

Bir kilin permeabilitesi çok düşüktür. Bu nedenle killi zeminlerin 
su içeriğinin yıl içinde değişmediği kabul edilir. Üstelik yıl boyunca 
kümülatif karakter taşır. Sonuç olarak killi bir zemin, atmosferik 
etkilere maruz değilse, su içeriğini değiştirmez ve doygun kabul 
edilir. 

Bunların yanında; yanal deformasyonların mertebesi 10-3 den 
büyükse, zeminler mukavemetini kaybeder ve kırılma durumuna 
gelirler. Sonuçta aktif ve pasif durum ortaya çıkar. 
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2.3. Doygun Zeminlerdeki Mukavemet Gözlemleri 

Normal konsolide zeminlerde yanal deplasmanlara izin verilirse, 
deviatorik gerilmeler deformasyonlarla birlikte artar. Bu gerilme 
artımı residuel gerilme denen gerilme değerine asimtot olur. Ancak 
aşırı konsolide bir zeminde gerilme-deformasyon bağıntısı bir 
maksimumdan geçtikten sonra residuel gerilmeye asimtot olur (Şek. 
7). Bu durum zeminin sahip olduğu kritik boşluk oranı ile ilgilidir. 
Kritik boşluk oranı ise zeminin jeolojik geçmişine ve drenaj 
koşullarına bağlıdır. 

 

Şekil. 7. Gerilme Deformasyon Bağıntısı 

Ayrıca kumlu zeminler üzerinde yapılan mukavemet deneyleri, 
mukavemet parametreleri’nin çevre basınçlarından oldukça 
etkilendiğini de göstermiştir. Kumlu zeminlerin ∅ mukavemet açıları, 
daha çok rölatif sıkılığa bağlı olarak, değişme göstermektedir. Sıkı ve 
gevşek kumlarda, boşluk oranlarının kayma mukavemeti ile değişimi 
ele alındığı zaman, kritik bir boşluk oranına yaklaşıldığı görülür. Bu 
kritik boşluk oranına erişildiği zaman, hacim değişimi olmadan ∅cr 
gibi kalıcı bir iç sürtünme açısı ortaya çıkmaktadır (Şek.8).  

                                                                   
Şekil. 8. Kumlarda Deformasyon ve Boşluk Oranı Değişimi 

Şekilden de görüleceği gibi, ε deformasyonları yeter derecede 
büyüdükleri zaman, ultimate(son) veya residuel(kalıcı) bir (σ1 − σ3) 
gerilme farkına, yani bir deviator gerilmeye erişirler. 

Yine bir odömetre deneyinde, pc ön konsolidasyon basıncına 
kadar boşluk oranlarındaki değişme oldukça azdır. Bu nedenle boşluk 
oranlarındaki değişim ve konsolidasyon basıncındaki değişmeler, killi 
zeminlerdeki görünür kohezyonu pek etkilemez. Asıl etkilenme; 
zeminin gerçek kohezyonu ce üzerinde olur. (σ1 − σ3) deviator 
gerilme veya Mohr dairesi üzerindeki etki oldukça azdır. 

Öte yandan kohezif zeminler üzerinde yapılan pek çok deney, 
kırılma zarflarının boşluk oranı değişmelerinden etkilendiğini 
vermiştir. Zemine ait boşluk oranlarına bağlı olarak, Şek.9’da 
gösterildiği gibi, kırılma zarfları paralel kaymalar göstermektedir. 
Boşluk oranlarında görülen değişme, ∅ iç sürtünme açısını sabit 
bırakarak, ce kohezyonu üzerinde etkili olur. Bunlara göre; kohezif bir 
zemine ait ce gerçek kohezyonu, konsolidasyon basıncı ve boşluk 
oranından etkilenen bir mukavemet parametresidir.  
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Şekil. 9. Kırılma Zarfının Boşluk Oranı İle Değişimi  

Gerçek kohezyon ce’nin konsolidasyon basıncı ve boşluk oranı 
arasındaki değişimlerini göstermek amacı ile yapılan çalışmalar, 
gerçek kohezyonun, boşluk oranına karşı gelen ve bakir 
konsolidasyon eğrisi üzerindeki 𝑝𝑝 basıncı ile orantılı olduğunu 
vermiştir. 

ce = Xp                                                                                                      (18) 

Bu ifadede X’e kohezyon katsayısı adı verilmektedir(Şek.9). 

Şekil. 10. Gerçek Kohezyonun, Konsolidasyon Basıncı ve Boşluk Oranı Arasındaki Değişim 

Zeminin başlangıç boşluk oranı e0’a, bakir konsolidasyon eğrisi 
üzerinde karşılık gelen basınca 𝑝𝑝0 denilirse, buna göre kohezyonun 

değeri  ce = Xp0 olur. Bu durumda boşluk oranının değişmesi, asal 
kayma düzlemlerini değiştirir ki zeminin kayma açısı ile ilişkilidir. 
(Şek.10). 

Sonuç olarak boşluk oranı değişmelerinin kohezyonu etkilemesi 
nedeni ile, mukavemet parametreleri etkilenir. Aynı zamanda 
Seγw = γsω     temel eşitliği nedeni ile de zeminin doygunluk oranı ve 
dolayısı ile de zeminin su içeriği mukavemet parametrelerinin 
değişmesinde etkili olur. Sonuçta asal kayma düzlemlerinin oluşumu 
da zemin mukavemet parametreleri olan c ve ∅’yi etkiler. 

Zeminlerde gerilme-deformasyon bağıntıları, Şek.7 ve Şek.8 ‘de 
gösterildiği gibi toplam ve efektif gerilmelere bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Şek.7’deki eğrinin maksimumuna, çok küçük birim kısalma 
karşılık gelir. Yine zeminlerin gerilme-deformasyon bağıntılarının 
efektif gerilmelere göre değişimi Şek.11’de gösterildiği gibidir. 

                              
Şekil. 11. Efektif Gerilmelere Göre Gerilme-Deformasyon Bağıntısı 

Aynı şekil içinde, boşluk suyu basıncının ölçülen σ1 − σ3 ve 
σ1/σ3 değerlerinin değişimi de verilmiştir. Şekilden görülebileceği 
üzere, deformasyon arttıkça, deviator gerilme artım göstermektedir. 
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Oysa σ1/σ3 oranının, 𝜀𝜀’na göre değişimi, bir maksimumdan 
geçmektedir. Bu nedenle efektif gerilemelere göre zemin mukavemeti 
incelenirken σ1/σ3 oranının, maksimumdan geçtiği noktaya ait 
değerin, hesaba alınması daha anlamlı olur. Çünkü kırılmayı sağlayan 
deviator gerilme, toplam ve efektif gerilme durumunda değişiklik 
göstermez ve birbirine eşit çıkar. Bu durumda aşağıdaki ilişki 
yazılabilir. 

σ1′ −  σ3′ = (σ1−uw) − (σ3 − uw) = σ1 − σ3)                                 (19) 

Oysa bu ifade, aşağıdaki gibi verilecek olursa, deviator gerilmenin 
boşluk suyu basıncı ve σ1′/σ3′ oranıyla olan ilişkisini de gösterir. 

σ1′ −  σ3′ = σ3′ �
σ1′

σ3′
− 1� = (σ3 − uw)(σ1−uw

σ3−uw
− 1)                         (20.a) 

σ1′ −  σ3′ = �σ1
′

σ3′
− 1� (σ3 − uw)                                                          (20.b) 

Öte yandan; zemin mukavemeti üzerindeki drenajın etkisi, 
doyma derecesini de gündeme getirir. Zemin mukavemeti biraz da 
zeminin suya olan doygunluk derecesine bağlıdır. Zeminlerin 
doygunluk dereceleri artarken, efektif gerilmeler azalır. Bu nedenle 
zemin mukavemeti düşer. Sonuç olarak doygunluk derecesi, zemin 
mukavemetini etkileyen önemli bir faktördür. 

Yeraltı su seviyesinin altında kalan zeminler, doygun 
zeminlerdir. Yeraltı su seviyesinin üzerindeki zeminin bir parçası da 
kapiler doygun bölgeyi oluşturur. Bu bölge zeminin kapiler 
özelliklerine bağlı bir bölgedir. Bu durumda suya doygun ince daneli 
bir zeminin mukavemeti, boşluk suyu basıncından bağımsız olur. 
(Şek.12). 

                                    
Şekil. 12. Zeminlerdeki Doygunluk 

Öte yandan drenajlı deneylerde de toplam ve efektif gerilmeler 
birbirlerine eşittir. Sonuç olarak doyma derecesi, başlangıç gerilme 
durumu, gerilme geçmişi, zeminin drenaj ve yükleme durumu da 
mukavemet üzerine etki eden faktörlerdendir. 

Zeminlerin iç yapıları incelendiğinde, irili ufaklı danelerden 
oluştuğu görülebilir. Belli gerilme altında, şekil değiştirmeye 
zorlanan bir zeminde, daneler arası sürtünmenin olacağı ve bunun da 
zemin mukavemetini etkileyeceği söylenebilir. Yine kayma 
mukavemeti, normal gerilme ile doğrusal bir değişim göstermez. Zira 
zemin özellikleri nedeni ile, zemindeki bir noktadan geçen 
düzlemlerdeki kayma mukavemeti farklıdır. Oysa zeminin bir 
noktadaki kayma mukavemeti, bu noktadan geçen sonsuz sayıdaki 
düzlemlerin en zayıf olanının mukavemetidir.  

Yine; yüklenen ve konsolidasyon’a uğrayan bir zemin içindeki 
boşluk suyu basıncı, uygulanan yük nedeni ile basınç artımına uğrar. 
Artan basınç ile birlikte, zemin içindeki suyun hızı artar. Zemin bir 
taraftan otururken, diğer taraftan zemin içinde artan su hızı nedeni 
ile, boşluklardaki serbest zemin daneleri veya suyun kavitasyon 
özelliği nedeni ile, kopan ince daneler hıza bağlı olarak harekete 
geçer. Harekete geçen zemin daneleri boşlukları doldurarak zeminin 
mukavemet kazanmasına neden olur. Bu nedenle zemin oturarak 
konsolide olurken, aynı zamanda hıza bağlı olarak dispersif bir yapı 
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da söz konusudur. Bu konu zemin mekaniği bakımından ilk önce 
Tekinsoy tarafından ele alınmış ve aşağıdaki dispersiyon denklemi ile 
ifade edilmiştir. 

∂u
∂t

= vz
∂u
∂z

+ cv
∂2u
∂z2

  

vz = ∂cv
∂z

  

Verilen denklemin çözümlerinden biri, çift taraflı drenaj koşulları 
için, aşağıdaki gibidir.  

𝑢𝑢 = ∆𝑝𝑝
2

 [𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑧𝑧+𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2√𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

) + 𝑒𝑒−
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑐𝑐𝑣𝑣 . 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑧𝑧−𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡

2√𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
)] 

Bulunan çözüm; entegral formunda olup, hesaplanması oldukça 
zordur. Ancak aşağıdaki serisel formda hesabı, gerekli tolerans 
içinde, yeterli sonuçlar vermektedir. 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1 −
2
√𝜋𝜋

(𝑒𝑒 −
  𝑒𝑒3

3
+

  𝑒𝑒5

10
−

  𝑒𝑒7

42
+ ⋯ ) 

Bu eşitlikte x değerlerinin 𝑒𝑒1 = 𝑧𝑧+𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

  ve 𝑒𝑒2 = 𝑧𝑧−𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

  olarak alınması 

gerekir.Yine bu çözüm; konsolidasyon deneyindeki,  herhangi bir ∆𝑝𝑝 
basınç kademesindeki boşluk suyu basıncının nasıl değiştiğini 
gösterir. Bu durumda su hızı, oturma hızına eşit olup, aşağıdaki gibi 
elde edilmiştir.  

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑧𝑧
2𝑡𝑡

[1 − ( 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

)√ 𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑐𝑐

] 

Görüleceği gibi, herhangi bir basınç kademesi için, yükleme 
başlangıcında su hızı oldukça yüksek olup, zemin içinde kavitasyona 
ve serbest danelerin hıza bağlı olarak sürüklenip boşlukların dane ile 
dolmasına neden olur. Eşitlikte 𝑧𝑧𝑖𝑖 basınç kademesi başlangıcındaki 
zemin örneğinin ilk yüksekliğini, 𝑡𝑡𝑐𝑐  de konsolidasyon süresini ifade 
eder. 

Yine aynı denklemin başka değişik çözümleri de değişik sınır 
koşulları altında yapılmış ve hıza bağlı olarak sürüklenen zemin 
miktarının ne olacağı gösterilmiştir. Zeminlerin mukavemet kazanma 

mekanizması açıklanmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili ilişkiler Bölüm 
11.’de ele alınmış ve incelenmiştir. 

Elde edilen tüm çözümler; danelerin yönlenmesinin su hızına 
bağlı olduğunu gösterdiği gibi, drenaj yüzlerine yakın olan kesitlerde 
daha hızlı su boşalmasının olacağını da vermektedir. Bu nedenle 
drenaj yüzlerine yakın kesitlerde efektif gerilmeler hızla artar ve 
konsolidasyon olayında bir non-lineerlik görülür. 

Yukarıdaki çözümden görülebileceği gibi; boşluk suyu 
basıncındaki değişme, zeminin doygun olması nedeni ile, oturma 
hızının boşluk suyu hızına eşit olması sonucu, hıza bağlı olduğu 
kadar, zeminin tabaka kalınlığına da bağlıdır. Sonuçta zemin içindeki 
su akısı, porozite’ye bağlı olarak aşağıdaki gibi verilebilmektedir. 

Jw = vz n + cv
∂n
∂z

 

Burada vz oturma veya su hızını, n poroziteyi ve cv de klasik yoldan 

bilinen konsolidasyon katsayısını gösterir �𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝜔𝜔

�.  

Zeminin doygun olması nedeni ile 𝑛𝑛 = 𝜃𝜃 (𝜃𝜃=𝑠𝑠𝑟𝑟𝑛𝑛) olup, denklem 

Jw = vz 𝜃𝜃 + cv
∂𝜃𝜃
∂z

   şeklinde de yazılabilir. Eşitlikte birinci terim zemin 

içindeki su akımını, ikinci terim ise hacim değiştirmeyi veya oturmayı 
ifade eder. Eğer sulama projelerinde olduğu gibi zeminde hacim 
değişimi yoksa, ikinci terim ortadan kalkar ve infiltrasyon 
problemine gelinir. İnfiltrasyon probleminin çözümü, drenaj 
sorunlarının giderilmesinde özel öneme sahiptir. 

Azalan porozite ile birlikte, zeminin mukavemeti artar. Bu 
mukavemet artımı; dispersiyon çözümünden de görülebileceği gibi, 
zeminin cinsi kadar tabaka kalınlığına da bağlıdır. Çözüm iki 
terimden oluşmaktadır. Bunun birinci terimi tabaka kalınlığının 
etkisini, ikinci terim ise, drenaj yüzlerinden suyun boşalma etkisini 
verir. Sonuçta konsolidasyon olayı, birkaç olayın birleşmesi ile ortaya 
çıkan fiziksel bir olaydır. 
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Ayrıca; yüklenen bir ince daneli zemin içindeki gerilme veya 
basınç dağılımı ani olarak meydana gelmemekte, gerilmeler zaman 
içinde zemin suyunun kazandığı dinamik yapı gereği, normal 
dağılıma benzer, zamanın bir fonksiyonu olmaktadır. Gerilme 
değişimi bir maksimum’dan geçerek sönümlenmektedir. Sönen su 
basıncının sonunda, efektif gerilmeler oluşmaktadır. 

Killi zeminlerin çoğunda iç sürtünme açıları olmasına rağmen, 
drenajsız deneylerde, iç sürtünme açıları sıfıra eşittir. Bu durum 
serbest basınç deneyleri veya üç eksenli basınç deneyi sonuçlarından 
açıkça görülebilir. Kırılma zarfının durumu, Şek.13’de gösterildiği 
gibi, yatay bir hal alır. Sonuçta deviatör gerilme sabit kalarak Mohr 
dairesi ötelenir. Deviatör gerilmenin sabit kalması, (19) numaralı 
ifade ile verilmiş bulunmaktadır.  

 

                                             
Şekil. 13. Doygun Killerde Kırılma Zarfı 

Doygun ve drenajsız deneylerdeki mukavemet düzlemleri daima, 
zemin örneğinin ekseni ile 45°’den küçük açı yaparlar. Bu durumda iç 
sürtünme açısı ∅ = 0 olur ve asal gerilmenin yarısı, başka ifade ile 
kırılmayı temsil eden Mohr dairesinin yarıçapı, kırılma anındaki 
kayma gerilmesini gösterir. Maksimum asal gerilmenin etki ettiği 
düzlem ile kırılma düzlemi arasında 45°’lik açı bulunur.  

Eğer bir zemin numunesinin yanal deplasmanlarına izin 
verilirse, yanal 𝜎𝜎3𝑓𝑓 basınçları ortadan kalkar. Yani kırılma anında 
σ3f = 0 değerine sahiptir. Bu durumda kayma gerilmesi, maksimum 
asal gerilmenin yarısına eşit olur. 

 

Şekil. 14. Serbest Basınç İçin Kırılma Zarfı 

İç sürtünme sıfırdan büyük bir değere sahipse, kırılma düzlemi, 
maksimum asal gerilmeyi taşıyan düzlemle 45° + ∅/2’lik bir açı 
yapar. Bu durumda kırılma 45° − ∅/2’lik açı yapan düzlemler 
boyunca meydana gelir (Şek.14). Kırılma düzlemi üzerindeki kayma 
mukavemeti, kırılma mukavemetinden azdır. Sonuçta Şek.14’deki 
durum göz önüne alınarak aşağıdaki ilişkiler yazılabilir.  

sin∅ =

𝜎𝜎1𝑓𝑓
2

𝑐𝑐 cot∅ +
𝜎𝜎1𝑓𝑓
2

=
σ1f

𝜎𝜎1𝑓𝑓 + 2𝑐𝑐 cot∅
 

Bu eşitlik açılırsa 

2𝑐𝑐 cot∅ sin∅ + 𝜎𝜎1𝑓𝑓 sin∅ = 𝜎𝜎1𝑓𝑓 

2𝑐𝑐 cot∅ sin∅ + 𝜎𝜎1𝑓𝑓 (1 − sin∅ ) 

bulunur ve bu durumda kohezyon değeri, 

𝑐𝑐 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓(1−sin∅) 
2 cos∅

                                                                                 (21) 

olarak elde edilir. Zeminlerin doygun ve drenajsız deneylerinde ∅=0 
olacağından, kohezyon c = σ1f

2
= qu

2
 olarak elde edilir. 
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olarak elde edilir. Zeminlerin doygun ve drenajsız deneylerinde ∅=0 
olacağından, kohezyon c = σ1f

2
= qu

2
 olarak elde edilir. 
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Bunlara göre c ve ∅ mukavemet parametreleri bilinirse, 
𝜎𝜎1𝑓𝑓serbest basınç mukavemeti bulunabilir. Ancak serbest basınç 
mukavemetine yöneltilen en büyük eleştiri, zeminlerin doğal 
koşullarda σ3 = K0γnz gibi bir yanal gerilme altında dengede 
olduğudur. Oysa serbest basınç deneyinde yanal gerilmeler 
bulunmaz. Numune zeminden çıkarıldığı için, zemini konsolide eden 
basıncın ortadan kalkması nedeniyle negatif boşluk basınçları, yani 
emme basınçları oluşur. Doygun zeminlerde, 

σ3 = 1
3

(σv + 2σh) ≅ 0.70 − 0.90σz                                           (22) 

değerine eşdeğer çevre basıncı altında olduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle σ3 = 0 için efektif gerilme, boşluk suyu basıncına eşit olur. 
Çünkü üç eksenli basınç deneylerinde; doygun zeminlere, 𝜎𝜎3 yanal 
basıncı uygulandığı zaman, efektif gerilmelerde değişiklik meydana 
gelmez. Sonuç olarak kırılma zarfı, 𝜎𝜎 eksenine paralel çıkar. Buna 
göre serbest basınç deney sonuçlarının, üç eksenli aletle yapılan cu 

deneyi yerine geçebileceği kabul edilmiştir. 

Öte yandan gerek serbest basınç deneyinde, gerekse üç eksenli 
basınç aletinde, numunenin basınç kuvvetleri altında yanal 
genişlemesi nedeni ile, alan düzeltilmesi yapılır.  Bu düzeltmenin 
temel prensibi, katı cisimlerin göçme durumuna kadar, hacimlerini 
koruması temeline dayanır. Buna göre aşağıdaki ilişkiler yazılabilir. 

AfHf = A0H0 

Hf = H0 − ∆H 

Af(H0 − ∆H) = A0H0 

Af =
A0H0

H0 − ∆H
 

Af = A0
1−∆HH0

                                                                                                    (23) 

Burada A0 numunenin deney öncesi ilk kesit alanı, Af kırılma 
anındaki kesit alanını gösterir. 

Kırılma kuvveti Qf ise, kırılma kesit alanına bölünerek serbest 
basınç mukavemeti için aşağıdaki ilişki elde edilir. 

qu = Qf
Af

                                                                                              (24) 

Bu eşitlikte görülen Qf, aşırı konsolide zeminler için, gerilme-
deformasyon eğrisinin maksimumdan geçtiği noktaya karşı gelen 
kuvvettir. 

Öte yandan; zemin mukavemetinin, hacim değiştirme katsayısı 
ile gerçek deformasyonlar arasında, bir ilişkisi vardır. Mühendislik 
anlamında daha çok nominal deformasyonlar kullanıldığı için, 
konsolidasyon aletindeki durum da göz önüne alınmalıdır. 

Bir odömetre deneyinde hacim değiştirme katsayısı aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır. 

mv =
∆V

VσV
=

A∆H
AHσV

 

mv = ε1
σV

 ;ε1 = ∆H
H

                                                                                       (25) 

Odömetre kesit alanı A sabit alındığından, ε1 aynı zamanda, 
volümetrik ve asal deformasyonları gösterir. 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme 
katsayısıdır. Yukarıdaki ifadeden 

∆H
mV

 = σVH 

yazılabilir. Herhangi bir basınç kademesi için, σV düşey basıncı ve H 
numune ilk boyu sabit olduğundan, verilen eşitliğin diferansiyeli 
alınırsa, meydana gelen fiktif değişme için  

d �
∆H
mV

� = dσVH + σVdH = 0 

dσV
σV

= −dH
H

= dεg                                                                                       (26) 

yazılabilir. Bunun integrali alınırsa 

εg = −�
dH
H

= −ln
H

H0

H

H0
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εg = − ln(1 − ε1)                                                                             (27) 

çıkar. Buradan εg gerçek deformasyonu ile, ε1 nominal deformasyon 
arasındaki ilişki bulunmuş olur. Bulunan εg‘nin diferansiyeli alınır ve 
(26) numaralı ifadede yerine konulursa 

dσV
σV

=
dε1

1 − ε1
 

∫ dσV
σV

qu
qf

 =∫ dε1
1−ε1

εf
0  

lnqu − lnqf = −ln (1 − εf) 

qu = q𝑓𝑓
1−εf

                                                                                           (28) 

elde edilir. Bu ifade odömetredeki qf nominal gerilmesinden, gerçek 
gerilmenin daha büyük olduğunu gösterir.  

Öte yandan; gerçek kohezyonun boşluk oranlarındaki 
değişimlerle de ilgili olduğu Şek.9’da gösterilmiştir. Bu açıdan 
bakılacak olursa dH/H = de/1+e ilişkisi olduğu düşünülerek 

εg = −∫ de
1+e

= ln (1+e0
1+e

e
e0

  )                                                              (29) 

sonucuna ulaşılır. Bu sonuca göre zeminin gerçek deformasyonları, 
boşluk oranlarındaki değişmeye doğrudan bağlıdır. 

Öte yandan kuru birim ağırlığın 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝑠𝑠
1+𝑒𝑒

 diferansiyeli alınacak 

olursa 

dγk = −
γs

(1 + e)2 de = −
γs

1 + e
de

1 + e
 

dγk = − γk
de

1 + e
 

dγk
γk

= −  de
1+e

                                                                                         (30) 

ilişkisine erişilir. Sonuç olarak gerçek deformasyonların 

dγk
γk

= −  dH
H

= − de
1+e

= dεg                                                               (31) 

şeklinde bir ilişki içinde olduğu ve fenomelojik yansımasının kuru 
birim ağırlıktaki değişimler ile ortaya çıktığı sonucuna varılır. 

Öte yandan zemin numunesinin boy uzunluğunun da 
mukavemet üzerinde etkisi bulunur. Serbest basınç deneyinde 
numunenin, Şek.15’de görüldüğü gibi, iki ucu mafsallı bir çubuk 
olduğu düşünülürse, çubuğun burkulması, şekilde gösterildiği gibidir. 
Mukavemetten bilinen basit eğilme problemlerinde, çökmelerin 
ikinci türevi aşağıdaki gibi verilmektedir. 

Şekil. 15. Bir Çubuğun Burkulması 

y′′ = −M
EI

                                                                                                    (32) 

Burada M eğilme momentini ifade etmekte olup, P kuvvetine bağlı 
olarak M= Py şeklinde verilebilir. Bu değer (32) numaralı eşitlikte 
yerine konulmakla; ikinci dereceden, sabit katsayılı, homojen bir 
diferansiyel denklem elde edilir. 

y′′ + P
EI

y = 0  ve α2 = P
EI

                                                                   (33.𝑎𝑎) 

y′′ + α2y = 0                                                                                        (33.b) 
Bu denklemin genel çözümü aşağıdaki gibidir. 

λ2 + α2 = 0   (Karakteristik denklem) 
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λ = ±α√𝑖𝑖2  burada i2 = -1 dir. 

y = A cosαx + B sinαx                                                                       (34.a) 

Şek.15’e göre x=0 için y=0 olup, A=0 değeri bulunur. bu durumda 
çubuğun burkulmasını ifade eden denklem 

y = Bsinαx                                                                                             (34.b) 

şeklindedir. 

Yine Şek.15’den görülebileceği gibi x=𝑙𝑙 olduğunda, y çökmesinin 
sıfır değerine eşit olması için, 𝛼𝛼𝑙𝑙 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 değerine sahip olması gerekir. 
Eşitlikte 𝛼𝛼’nın (33.a)’dan eşidi konularak, burkulmaya neden olan 
kritik kuvvet aşağıdaki gibi çıkar (Euler halleri). 

�P
EI

 𝑙𝑙𝑘𝑘 = 𝑛𝑛𝑛𝑛  

Pk = n2π2EI
lk
2                                                                                               (34.c) 

Bu ifadede E elastisite modülünü, I da atalet momentini gösterir. 
Zemin gibi katılar birinci modda kırıldıklarından, n=1 alınabilir. 

Verilen (34.c) numaralı eşitliğin her iki yanı A alanına bölünürse 
ve I/A =i2 atalet yarıçapının karesini göstermek üzere, kritik gerilme 
için 

σk = n2E

(lki )2
        veya     λ=𝑙𝑙k/i olup, 

σk = π2E
(λ)2

= π2

mvλ2
                                                                              (34.d) 

eşitliğine varılır. Bu eşitlikte λ narinlik katsayısıdır. Çubuk 
boyutlarına bağlı olarak, çubuk kesidinin kısa kenarının, uzunluğuna 
oranı olarak tanımlanır. Bu durumda λ= 𝑙𝑙k/b olup, boyutları axb olan 
bir çubuktaki kesidin kısa kenarını gösterir. Narinlik, dairesel bir 
çubukta, b=D çapına eşit alınırsa 

λ=𝑙𝑙k/D                                                                                                          (35) 

bulunur. 

Yapılan pek çok deneyde λ’nın değeri λ=2 ise, burkulma durumu 
ortaya çıkmakta ve çubuk gerçek mukavemetinin altındaki bir 
gerilme değerinde kırılmaktadır. Bu nedenle bir serbest basınç 
deneyinde burkulma etkisinin olmaması ve mukavemetin gerçek 
değerine yaklaşılması için, kritik boy 𝑙𝑙𝑘𝑘 ≅ 2D kadar alınabilir. 

Sonuç olarak serbest veya üç eksenli basınç deneylerindeki 
zemin örneklerinin boyu, çapın iki katını geçmemesi gerekir. Örneğin 
serbest basınç deneyinde çap D= 3.75cm ise, numune boyu H≅ 7.6 
cm dolaylarında alınır. 
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3. BÖLÜM 

DOYMAMIŞ ZEMİNLERDE MUKAVEMET ZARFI 

3.1. GİRİŞ 

Zeminler doğada genellikle doymamış koşullarda bulunur. Bu 
nedenle; doymamış zeminler, hava ve su fazlarının yanında, 
boşluklarında hava-su ara yüzeylerini de birlikte içerirler. Bunun için 
zemin mukavemetine ait kırılma zarfındaki lineerlik tümden ortadan 
kalkar. Lineer olmamanın asıl nedeni emme (suction) basıncının 
artmasıdır. Emme basıncının artması, zemin danelerinin diziliş ve 
oryantasyon’una bağlı olan, matrik basıncın artmasına neden olur. Bu 
artım non-lineerdir. 

Doymamış zeminlerdeki mukavemet deneyleri pahalı ve zaman 
alıcı olduğundan, yine bu deneylerin karmaşık deneyler olması 
nedeniyle, zeminlerdeki emme mukavemeti, bazı ampirik ilişkiler ile 
ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar halen devam 
etmekte ve bu alanda epey yol alınmış bulunmaktadır. 

3.2. Doymamış Zeminlerin Mukavemeti  

Bir zemin doymamış koşullara yaklaşırken, su içeriği azalır. Bu 
durumda, azalan su içeriğine karşılık, zemindeki emme basıncı artar. 
Sonuçta zeminin katılığı artar. Matrik emmedeki artım, zemin 
mukavemetinin artmasına neden olur. Mukavemette görülen bu 
artım non-lineerdir. 

Bir doymamış zeminin kayma mukavemeti, iki gerilme değişkeni 
ile tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu değişkenlerden biri, net normal 
gerilme olan (σm − ua) ve diğeri (ua − uw)  matrik emmedir. Zemin 
mukavemeti üzerinde etkili olanın, bağımsız gerilme 
değişkenlerinden matrik emme olduğu varsayılmaktadır. 

Doymamış zeminlerin kayma mukavemeti deneylerinde, 
modifiye edilmiş üç eksenli basınç aletleri veya direkt kesme deneyi 
(kesme kutusu) gibi deney aletleri kullanılmaktadır. Bu deney 
aletlerinde, deney süresince, emme basıncını kontrol etmek amacı ile, 

eksen kaydırma tekniği (axis translation technique) kullanılır. Bu 
teknikte, yaklaşık olarak, boşluk-hava basıncı ua atmosferik basıncın 
üzerine çıkarak artar. Boşluk-hava basıncındaki bu artım, boşluk 
suyu basıncında, yani uw’da aynı miktarda bir artıma neden olur. Bu 
işlem sonunda suyun kavitasyon riski önlenmiş olur. 

Öte yandan; doymamış bir zeminin kayma mukavemetini 
değerlendirebilmek için, su-karakteristik(water-characteristic) 
eğrisine ihtiyaç duyulur. Bu eğri, zemin emmesi ile hacimsel su içeriği 
ve doygunluk derecesi arasındaki ilişkiyi belirler. Bir su –
karakteristik eğrisi, aynı zamanda, doyamamış bir zeminin davranışı 
üzerinde, suyun etkisini de belirler. Bu eğri, deneysel olarak, pressure 
membrane veya pressure plate denen aletler kullanılarak elde edilir. 
Su –karakteristik eğrisi, aynı zamanda, doygun bir zeminin kuruma 
işlemi sırasında, zeminin, hava- giriş değerine karşı gelen, emme 
basıncını tayin için de kullanılır. Sonuçta; doymamış zeminlerin 
emme basınçları, kısaca matrik emme olarak da adlandırılmaktadır. 
Ayrıca zemine hava girmesinin başlangıcını gösteren emme basıncına 
da, yine kısaca, hava-giriş değeri denir. 

Doymamış bir zeminin kayma mukavemeti için verilen en eski 
ifade, doygun zeminler için Skempton tarafından verilen, efektif 
gerilme prensibinin genişletilmesini içeren eşitliktir. Bu eşitlik, 

σ′ = (σ − ua) + χ(ua − uw)+…                                                   (36) 

ilişkisine dayanan ve (17) numaralı ifadenin aşağıdaki tarzda 
yazılmasından ibarettir. 

τf′ = c′ + [(σm − ua) + χ(ua − uw)]tan∅′                                (37) 

Burada (σm − ua) net normal gerilmeyi, (ua − uw) matrik emmeyi ve 
𝜒𝜒 ise sıfırla 1 arasında değer alan (0 ≤ χ ≤ 1); doygunluk derecesine 
bağlı bir parametredir. Eğer 𝜒𝜒 = 1 ise zemin doygun duruma gelmiş 
demektir. Doygun durum için zeminin efektif gerilmesi, σ′ = σ − uw 
değerine sahip olur. Zemin tümden kuru ise   𝜒𝜒 =0 değerine sahiptir. 
Ayrıca 𝜒𝜒 üzerinde gerilme izi de etkilidir. 
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3. BÖLÜM 
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Öte yandan (37) numaralı denklemin iki farklı durumu yansıttığı 
görülebilir. Bunlardan biri uw = ua dır ki doygun bir zeminin kayma 
mukavemetini verir. Buna göre doygun bir zeminde; boşluk suyu 
basıncı, boşluk hava basıncına eşit olur. Bu ise atmosferik basınca eşit 
olduğunu gösterir. Yani efektif gerilmelerin, yeraltı su seviyesindeki 
değerine eşit olduğunu gösterir. Bunlara göre; kayma mukavemeti, 
normal gerilmenin bir fonksiyonu olduğunu ifade etmektedir. Çünkü 
doygun zeminlerde c′ve ∅′ parametreleri sabittir. Bu parametreler 
doymamış zeminlerde olduğu gibi emmeden bağımsızdırlar.  Bu 
bağımsızlık deneysel olarak da ispatlanmış bulunmaktadır.  

Verilen (37) numaralı ifadenin yansıttığı ikinci durum, τus emme 
mukavemetidir ki matrik emmenin katkısını ifade eder. 

τus = χ(ua − uw) tan∅′                                                                   (38) 

Emme mukavemetine ait diğer bir denklem de, Frendlund ve ark. 
(1978) tarafından verilen, 

τus = (ua − uw) tan∅b                                                                    (39) 

denklemidir. Burada ∅b, kayma mukavemeti üzerindeki matrik 
emmenin katkısını açıklamaktadır.  Bu katkı daha çok  ∅b ‘nin 
tanjantı kadar olmaktadır. 

Verilen (37) den (39) ‘a kadar olan denklemlerden görüleceği 
gibi, matrik emmenin kayma mukavemetine olan katkısı lineer 
formdadır.  Oysa ilgili deneyler bu katkının non- lineer olduğunu 
vermiştir. (Şek.16) 

                                
Şekil. 16. Su-Karakteristik Eğrisi ve Kayma Mukavemeti Değişimi 

Eğer doygun bir zemin, pressure plate gibi bir alet kullanılarak, 
basınç altında kurutulursa, martik emmeye göre doygunluk 
derecesinin değişimi Şek.16.’da gösterilmiştir. Bu eğri zemin- su 
karakteristik eğrisidir. Şekilden görüleceği gibi eğri üç zondan 
oluşmaktadır. Bunlardan birincisi sınır etkisi zonu, ikincisi geçiş zonu 
ve residuel zon’dan oluşmaktadır. 

Sınır zonundaki zeminin doygun olduğu varsayılır. Bu kısımda 
kayma mukavemeti zarfının lineer olarak değiştiği kabul edilir. Bu 
nedenle,∅b açısı, hava giriş değerine kadar, efektif iç sürtünme 
açısına eşittir. (Şek.16). Hava giriş değeri aşıldıktan sonra, artan 
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matrik emmeye karşılık zemin su içeriği azalır. Bu zon geçiş zonudur. 
Yine bu zon içinde, zemine hava girmeye devam eder. Zemine ait 
kayma mukavemeti ise non- lineer olacak şekilde değişir. Bu non-
lineerlik, su içeriğinin residuel su içeriğine yaklaşması sonucu, matrik 
emme etkisini azaltır. Bu nedenle zemin su içeriğindeki azalma hızı 
düşer. Sonuçta sabit olduğu varsayılan θr hacimsel su içeriği değerine 
erişilir. Silt ve kumların kayma mukavemeti sabit kalırken, killi 
zeminlerde artım görülür. 

Doymamış zeminlerdeki; doygunluk derecesi, su içeriği, residuel 
su içeriği, hava giriş değeri ve matrik emmenin kalıcı değeri gibi 
verileri deneysel olarak elde etmek oldukça zordur. Bu amaçla, 
oldukça karmaşık ve pahalı deney yöntemleri kullanılır.  Kayma 
mukavemeti zarfının non-lineer kısmına karşılık gelen matrik 
emmenin deneysel olarak tayini, oldukça zahmetli olması nedeni ile, 
bu alanda bazı amprik ilişkiler ileri sürülmüştür. Hala en iyi ifade ve 
eşitliği elde etme çabaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede; aşağıdaki 
kısımda böyle bir yaklaşım verilmiş bulunmaktadır. 

3.3. Matrik Mukavemet Denklemi 

Kayma mukavemeti zarfı, matrik emmeye göre, non-lineerliğe 
sahip olması nedeni ile, emme mukavemetinin değişimi, bir 
logaritmik eğri ile gösterilebilir. 

𝜏𝜏us = m ln(ua − uw) + n                                                                 (40) 

Zemin emmesi üzerinde atmosferik basınç da etkili bir 
faktördür. Buna göre Şek.16’dan görüleceği üzere, zemin doygun 
duruma geldiği zaman, (ua − uw) matrik emmesinin değeri sıfıra eşit 
olmalıdır. Bu durumda; kayma mukavemeti, doygun durumdaki 
zeminin kayma mukavemetine eşit olur ve matrik mukavemet 
ortadan kalkar       (𝜏𝜏us = 0′dır). Eğer matrik emme pat miktarı kadar 
kaydırılacak olursa ve 𝜏𝜏us = 0 koşulu da doygun durum için 
kullanılırsa, aşağıdaki eşitlik elde edilir. 

m ln[(ua − uw) + pat] + n = 0 

n = −m lnpat 

Bu değer (40) numaralı eşitlikte yerine konularak, matrik emme 
bulunmuş olur. 

𝜏𝜏us = m ln[(ua−uw)+pat
pat

]                                                                    (41) 

Öte yandan, Şek.16’dan görülebileceği gibi, doymuş ve 
doymamış koşullara ait kısımlardaki eğimler, hava giriş değeri için, 
birbirlerine eşit olacaklardır. Bu nedenle, tan∅b=tan∅′ eşitliği 
(ua − uw) için yazılabilir. Eğer (41) numaralı eşitliğin (ua − uw)’ya 
göre türevi alınır ve eğimlerin de birbirlerine eşit oldukları 
düşünülürse, aşağıdaki ilişki elde edilebilir. 

d𝜏𝜏us
d(ua−uw)

= m
[(ua−uw)+pat]

= tan∅b=tan∅′                                        (42) 

Burada hava giriş değeri, ua − uw = (ua − uw)b ile gösterilir ve (42) 
numaralı eşitlikte yerine konulursa, m parametresi için bir ilişki 
bulunmuş olur. 

m = tan∅′[(ua − uw)b + pat]                                                         (43) 

Bulunan m değeri (41) numaralı eşitlikte yerine konulmakla matrik 
mukavemet değerine ulaşılır.    

τus = tan∅′[(ua − uw)b + pat]. ln[(ua−uw)+pat
pat

]                             (44) 

Bunlara ilave olarak, emme basıncı değerinin, sıfır ile hava giriş 
değeri arasındaki zon’da sahip olduğu değerler için, zeminin doygun 
olduğu varsayılır. Bu nedenle; emme mukavemeti zarfına ait eğimin 
sabit olduğu ve onun da tan∅′ ‘ye eşit olduğu kabul edilir. Gerçekten 
Şek.16’daki iki eğri incelenirse, bir değişkenlik olduğu görülebilir. Bu 
değişme (44) numaralı denklemle tespit edilebilir ki eşitlikte, matrik 
emme sıfır ile hava giriş değeri arasında lineer değişime sahiptir. 

Yine geçiş zonu için de, yukarıda verilen yöntemdeki gerekli 
değer, hava giriş değeridir. Bu nedenle zemin-su karakteristik 
eğrisinin tayinine ayrıntısı ile ihtiyaç yoktur. Fakat diğer amprik 
yöntemlerde karakteristik eğriye tümü ile ihtiyaç duyulur.  
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göre türevi alınır ve eğimlerin de birbirlerine eşit oldukları 
düşünülürse, aşağıdaki ilişki elde edilebilir. 

d𝜏𝜏us
d(ua−uw)

= m
[(ua−uw)+pat]

= tan∅b=tan∅′                                        (42) 

Burada hava giriş değeri, ua − uw = (ua − uw)b ile gösterilir ve (42) 
numaralı eşitlikte yerine konulursa, m parametresi için bir ilişki 
bulunmuş olur. 

m = tan∅′[(ua − uw)b + pat]                                                         (43) 

Bulunan m değeri (41) numaralı eşitlikte yerine konulmakla matrik 
mukavemet değerine ulaşılır.    

τus = tan∅′[(ua − uw)b + pat]. ln[(ua−uw)+pat
pat

]                             (44) 

Bunlara ilave olarak, emme basıncı değerinin, sıfır ile hava giriş 
değeri arasındaki zon’da sahip olduğu değerler için, zeminin doygun 
olduğu varsayılır. Bu nedenle; emme mukavemeti zarfına ait eğimin 
sabit olduğu ve onun da tan∅′ ‘ye eşit olduğu kabul edilir. Gerçekten 
Şek.16’daki iki eğri incelenirse, bir değişkenlik olduğu görülebilir. Bu 
değişme (44) numaralı denklemle tespit edilebilir ki eşitlikte, matrik 
emme sıfır ile hava giriş değeri arasında lineer değişime sahiptir. 

Yine geçiş zonu için de, yukarıda verilen yöntemdeki gerekli 
değer, hava giriş değeridir. Bu nedenle zemin-su karakteristik 
eğrisinin tayinine ayrıntısı ile ihtiyaç yoktur. Fakat diğer amprik 
yöntemlerde karakteristik eğriye tümü ile ihtiyaç duyulur.  
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Bunlara göre (44) numaralı eşitlik matrik emmenin, kayma 
mukavemetine olan katkısını göstermektedir. Böylece bu katkının 
doymamış bir zemine ait toplam kohezyon’un bir parçası olduğu 
söylenebilir. Sonuçta aşağıdaki ilişki verilebilir. 

𝑐𝑐toplam = c′ + tan∅′[(ua − uw)b + pat]. ln[(ua−uw)+pat
pat

]               (45) 

Verilen (44) numaralı eşitlik ile elde edilen değerler, deneysel 
sonuçlara oldukça yakındır. Bu nedenle, teklif edilen model, 
doymamış zeminler için kolaylıkla kullanılabilir. 

Pek çok araştırmacı; matrik emmenin arttığı durum için, matrik 
emme artarken, zeminin sıkışma miktarının azalabileceğini ifade 
etmişlerdir. Yine σv  düşey basıncı sabit kalırken, artan matrik 
emmenin, boşluk oranının artmasına neden olduğu görülmüştür. 
Buna göre matrik emmedeki bir artım, zemin mukavemetine ilave 
katkıda bulunmuş olur ve daha az oturmanın ortaya çıkması ile 
sonuçlanır. 

Bir doymamış zemine ait, konsolidasyon deneyi ile elde edilen 
boşluk oranı değişimi ve oturma eğrileri, doygun zeminlerdekine 
benzer şekilde elde edilirler. Mamafih, boşluk oranı eğrisinin eğimi, 
özel bir düşey basınç değerinden geçtikten sonra, tedrici olarak 
dikleşir. Bu olgunun nedeni, ön konsolidasyon basınç değeri olup, 
matrik emmenin artmasıdır. 

Kırılma zarfı; doymamış bir zeminin ölçülen düşey ve yatay 
basınçları arasında, doygun numunelerde görüldüğü gibi, lineer bir 
ilişkiye sahiptir. Bu eğrinin eğimi K0 = σh

σv
 değerini verir. Düşük düşey 

basınçlar için, bu lineer’likten bazı sapmalar görülebilir. Bu durumda; 
K0 değeri yüksek olarak elde edilebilir. Bunun nedeni olarak, düşük 
gerilmeler için, sabit emme basınçlarının yüksek doygunluğa neden 
olduğudur. 

Düşey basınçların sabit olduğu zaman, matrik emmedeki 
herhangi bir artım, K0 da bir azalmayla sonçlanır. Bu durumda daha 
küçük yanal basınç elde edilir. Böyle bir durumun sonucu olarak, 

zemin daha sert(katı) bir yapı kazanır. Bu nedenle; bir zemin içindeki 
gerilme transferi de, emme basıncından etkilenmiş olur. Başka bir 
ifade ile, matrik emme artarken, ön konsolidasyon basıncı da artar. 

Öte yandan, zemin iskeletinin su tutması için gerekli enerjiyi 
ifade eden ve su karakteristik eğrisi dediğimiz eğriler, farklı 
doygunluk derecesine sahip, emme potansiyellerini gösterirler. 
Düşey yükleme artarken, su karakteristik eğrisi yukarı doğru kayar. 
Yani sabit matrik emme için, artırılan düşey gerilme, doygunluk 
derecesini arttırır. Aynı zamanda, böyle bir durumda; zeminin birim 
ağırlığı artarken, boşluk çapları küçülür. Sonuçta sabit matrik emme, 
zemin iskeletinin daha fazla su tutmasına neden olur. Buna göre; 
düşey basınçların artması, doygunluk derecesinin artması ile 
sonuçlanır. 

Kuruyan bir zeminin rijitliği de artarak hacim değiştirme 
katsayısı azalır. Sonuçta düşey basınçların transferi azalır ve daha 
düşük yanal basınçlar elde edilir. 

3.4. Emme Deneyi İle Su Karakteristik Eğrisinin Elde 
Edilmesi 

Doymamış bir zemine ait matrik mukavemetin tayininde, su 
karakteristik eğrisi önemli bir role sahiptir. Bu güne kadar geliştirilen 
ölçme yöntemlerinin tümü sözü edilen eğriye ihtiyaç duyarlar. Su 
karakteristik eğrilerinin elde edilmesinde özel aletler 
kullanılmaktadır. Ancak bu eğriyi, emme deneyi yaparak da elde 
etmek mümkündür. Aşağıda bu yöntemin ayrıntıları anlatılarak, ilgili 
ilişkiler verilecektir. 

Doymamış bir zemin içindeki akım, kapiler akımdır. Zemin 
içindeki suyu akmaya zorlayan kuvvetler kapiler kuvvetlerdir. 
Kapiler kuvvetler de zeminin emme basıncına bağlıdır. Su, zemindeki 
potansiyeller arasında fark varsa akabilir. Bu nedenle kapilarite 
kuramında, basınç farklılıkları, aşağıdaki eşitlikte verildiği gibi, suyu 
akmaya zorlar. 

∆pC = ua − uw = 2σ
r

                                                                        (46) 
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Bunlara göre (44) numaralı eşitlik matrik emmenin, kayma 
mukavemetine olan katkısını göstermektedir. Böylece bu katkının 
doymamış bir zemine ait toplam kohezyon’un bir parçası olduğu 
söylenebilir. Sonuçta aşağıdaki ilişki verilebilir. 

𝑐𝑐toplam = c′ + tan∅′[(ua − uw)b + pat]. ln[(ua−uw)+pat
pat

]               (45) 

Verilen (44) numaralı eşitlik ile elde edilen değerler, deneysel 
sonuçlara oldukça yakındır. Bu nedenle, teklif edilen model, 
doymamış zeminler için kolaylıkla kullanılabilir. 

Pek çok araştırmacı; matrik emmenin arttığı durum için, matrik 
emme artarken, zeminin sıkışma miktarının azalabileceğini ifade 
etmişlerdir. Yine σv  düşey basıncı sabit kalırken, artan matrik 
emmenin, boşluk oranının artmasına neden olduğu görülmüştür. 
Buna göre matrik emmedeki bir artım, zemin mukavemetine ilave 
katkıda bulunmuş olur ve daha az oturmanın ortaya çıkması ile 
sonuçlanır. 

Bir doymamış zemine ait, konsolidasyon deneyi ile elde edilen 
boşluk oranı değişimi ve oturma eğrileri, doygun zeminlerdekine 
benzer şekilde elde edilirler. Mamafih, boşluk oranı eğrisinin eğimi, 
özel bir düşey basınç değerinden geçtikten sonra, tedrici olarak 
dikleşir. Bu olgunun nedeni, ön konsolidasyon basınç değeri olup, 
matrik emmenin artmasıdır. 

Kırılma zarfı; doymamış bir zeminin ölçülen düşey ve yatay 
basınçları arasında, doygun numunelerde görüldüğü gibi, lineer bir 
ilişkiye sahiptir. Bu eğrinin eğimi K0 = σh

σv
 değerini verir. Düşük düşey 

basınçlar için, bu lineer’likten bazı sapmalar görülebilir. Bu durumda; 
K0 değeri yüksek olarak elde edilebilir. Bunun nedeni olarak, düşük 
gerilmeler için, sabit emme basınçlarının yüksek doygunluğa neden 
olduğudur. 

Düşey basınçların sabit olduğu zaman, matrik emmedeki 
herhangi bir artım, K0 da bir azalmayla sonçlanır. Bu durumda daha 
küçük yanal basınç elde edilir. Böyle bir durumun sonucu olarak, 

zemin daha sert(katı) bir yapı kazanır. Bu nedenle; bir zemin içindeki 
gerilme transferi de, emme basıncından etkilenmiş olur. Başka bir 
ifade ile, matrik emme artarken, ön konsolidasyon basıncı da artar. 

Öte yandan, zemin iskeletinin su tutması için gerekli enerjiyi 
ifade eden ve su karakteristik eğrisi dediğimiz eğriler, farklı 
doygunluk derecesine sahip, emme potansiyellerini gösterirler. 
Düşey yükleme artarken, su karakteristik eğrisi yukarı doğru kayar. 
Yani sabit matrik emme için, artırılan düşey gerilme, doygunluk 
derecesini arttırır. Aynı zamanda, böyle bir durumda; zeminin birim 
ağırlığı artarken, boşluk çapları küçülür. Sonuçta sabit matrik emme, 
zemin iskeletinin daha fazla su tutmasına neden olur. Buna göre; 
düşey basınçların artması, doygunluk derecesinin artması ile 
sonuçlanır. 

Kuruyan bir zeminin rijitliği de artarak hacim değiştirme 
katsayısı azalır. Sonuçta düşey basınçların transferi azalır ve daha 
düşük yanal basınçlar elde edilir. 

3.4. Emme Deneyi İle Su Karakteristik Eğrisinin Elde 
Edilmesi 

Doymamış bir zemine ait matrik mukavemetin tayininde, su 
karakteristik eğrisi önemli bir role sahiptir. Bu güne kadar geliştirilen 
ölçme yöntemlerinin tümü sözü edilen eğriye ihtiyaç duyarlar. Su 
karakteristik eğrilerinin elde edilmesinde özel aletler 
kullanılmaktadır. Ancak bu eğriyi, emme deneyi yaparak da elde 
etmek mümkündür. Aşağıda bu yöntemin ayrıntıları anlatılarak, ilgili 
ilişkiler verilecektir. 

Doymamış bir zemin içindeki akım, kapiler akımdır. Zemin 
içindeki suyu akmaya zorlayan kuvvetler kapiler kuvvetlerdir. 
Kapiler kuvvetler de zeminin emme basıncına bağlıdır. Su, zemindeki 
potansiyeller arasında fark varsa akabilir. Bu nedenle kapilarite 
kuramında, basınç farklılıkları, aşağıdaki eşitlikte verildiği gibi, suyu 
akmaya zorlar. 

∆pC = ua − uw = 2σ
r

                                                                        (46) 
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Burada (ua − uw) matrik emme, σ su için kapiler sabit ve r ise 
kapiler yükselmede etkili olan boşluk yarı çapıdır. Bu eşitlikte 𝛼𝛼 
ıslanma açısının sıfıra eşit olduğu varsayılmıştır. Bu nedenle 
cosα = 1 değerine sahiptir. Verilen (46) numaralı eşitliğin 
çıkarılmasında, suyun kapiler hareketinin bir silindir tüp içinde 
olduğu kabul edilmiştir. 

Öte yandan, doygun olmayan bir zemin, kapiler doygun duruma 
geldiğinde su emmeyi durdurur. Başka bir ifadeyle, doymamış bir 
zemin su emmeyi durdurmuş ise, kapiler doygun hale gelmiş 
demektir. Eğer zemin doygun duruma gelmiş ise, ağırlığı sabit kalır. 
Doymamış bir zeminin kapiler su yüksekliği, aşağıdaki eşitlikle 
hesaplanır. 

IC = Q
A

                                                                                                (47) 

Burada Q zemin tarafından emilen toplam su ağırlığı veya hacmini, A 
da zeminin kesit alanını gösterir. IC kapiler su yüksekliğidir. 

Eğer bir zeminin başlangıç su içeriği 𝜃𝜃i ise, zc kapiler yükselmesi 
için emilen su yüksekliği 

IC = zc(θ − θ i)                                                                                (48) 

Şeklinde verilebilir. 

Kapiler su yüksekliği, herhangi bir tarla amenajmanı’nda, drenaj 
borularının hesabı ve don sırasında zemin mukavemetinin nasıl 
değişeceği açısından önemlidir. Bu ise, yer altı kapiler su akımı için 
verilen süreklilik denkleminden, aşağıdaki gibi elde edilir. 

𝐽𝐽𝜔𝜔 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑑𝑑𝐶𝐶 =  ∫ 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃 =  ∫ 𝐽𝐽𝜔𝜔𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝑡𝑡
0  𝜃𝜃

𝜃𝜃𝑖𝑖
  

Bu ifadelerde görülen 𝐽𝐽𝜔𝜔 değeri, zemine infiltrasyon yolu ile giren 
veya zeminden dışarı atılan su akısını gösterir. Su akısı, hız 
boyutunda olup, birim zamanda, zeminin birim kesitinden geçen su 
miktarıdır. Su akısının nasıl bir değişim gösterdiği; sulama 

problemlerinde, drenaj sorunlarının çözümünde ve hidrolojik 
etütlerde önem arz eder. 

Bu konu infiltrasyon bahsinde ele alınıp, zeminlerin kapiler 
doygun hale nasıl geldikleri incelenmektedir. 𝐽𝐽𝜔𝜔 akısının nasıl 
değiştiği, kapiler su yüksekliğinin ne olduğu, zemin su içeriğinin nasıl 
değiştiği, hep infiltrasyon problemi ile çözülmeye çalışılmaktadır. Bu 
amaçla Edward denklemi verilmiştir. Bu denklem aşağıdaki gibi olup, 
non-lineer bir denklemdir ve türev altında indüktif bir terimi içerir. 
Bilindiği gibi su akımı, zemin mukavemeti üzerinde etkili birer 
faktördür. Özellikle baraj ve su yapılarında göz önüne alınması 
gerekli bir öğedir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

=  
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 (𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝐾𝐾) 

Verilen bu denklemin değişik sınır koşullarına göre, farklı 
çözümleri ve buradan da  𝐽𝐽𝜔𝜔 akısı elde edilmektedir. Eşiklikte; D 
difüzivite katsayısını, K da hidrolik geçirgenliği ifade etmektedir. 
Difüzivite katsayısı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾 
𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝜕𝜕

 

Burada K ve h, hacimsel su içeriği 𝜕𝜕 ′nın unique birer 
fonksiyonudurlar. Dolayısı ile D = D(𝜕𝜕) şeklinde de ifade edilebilir.  

Herhangi bir zeminin infiltrasyon özellikleri, infilitrometre 
deneyleri ile elde edilir. Bu deneyler sonucunda; Şek. 17.’ de 
görüldüğü gibi, zemin doydukça akı hızla azalarak sabit bir 𝐽𝐽0 akısına 
asimtot olur.  𝐽𝐽0 su akısı sabit bir değer olmayıp, zeminin sahip 
olduğu, ilk 𝜕𝜕𝑖𝑖  su içeriğine ve zemin cinsine bağlı, mevsimlik olarak 
değişim gösterebilen bir değerdir.  
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Burada (ua − uw) matrik emme, σ su için kapiler sabit ve r ise 
kapiler yükselmede etkili olan boşluk yarı çapıdır. Bu eşitlikte 𝛼𝛼 
ıslanma açısının sıfıra eşit olduğu varsayılmıştır. Bu nedenle 
cosα = 1 değerine sahiptir. Verilen (46) numaralı eşitliğin 
çıkarılmasında, suyun kapiler hareketinin bir silindir tüp içinde 
olduğu kabul edilmiştir. 

Öte yandan, doygun olmayan bir zemin, kapiler doygun duruma 
geldiğinde su emmeyi durdurur. Başka bir ifadeyle, doymamış bir 
zemin su emmeyi durdurmuş ise, kapiler doygun hale gelmiş 
demektir. Eğer zemin doygun duruma gelmiş ise, ağırlığı sabit kalır. 
Doymamış bir zeminin kapiler su yüksekliği, aşağıdaki eşitlikle 
hesaplanır. 

IC = Q
A

                                                                                                (47) 

Burada Q zemin tarafından emilen toplam su ağırlığı veya hacmini, A 
da zeminin kesit alanını gösterir. IC kapiler su yüksekliğidir. 

Eğer bir zeminin başlangıç su içeriği 𝜃𝜃i ise, zc kapiler yükselmesi 
için emilen su yüksekliği 

IC = zc(θ − θ i)                                                                                (48) 

Şeklinde verilebilir. 

Kapiler su yüksekliği, herhangi bir tarla amenajmanı’nda, drenaj 
borularının hesabı ve don sırasında zemin mukavemetinin nasıl 
değişeceği açısından önemlidir. Bu ise, yer altı kapiler su akımı için 
verilen süreklilik denkleminden, aşağıdaki gibi elde edilir. 
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Bu ifadelerde görülen 𝐽𝐽𝜔𝜔 değeri, zemine infiltrasyon yolu ile giren 
veya zeminden dışarı atılan su akısını gösterir. Su akısı, hız 
boyutunda olup, birim zamanda, zeminin birim kesitinden geçen su 
miktarıdır. Su akısının nasıl bir değişim gösterdiği; sulama 

problemlerinde, drenaj sorunlarının çözümünde ve hidrolojik 
etütlerde önem arz eder. 

Bu konu infiltrasyon bahsinde ele alınıp, zeminlerin kapiler 
doygun hale nasıl geldikleri incelenmektedir. 𝐽𝐽𝜔𝜔 akısının nasıl 
değiştiği, kapiler su yüksekliğinin ne olduğu, zemin su içeriğinin nasıl 
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non-lineer bir denklemdir ve türev altında indüktif bir terimi içerir. 
Bilindiği gibi su akımı, zemin mukavemeti üzerinde etkili birer 
faktördür. Özellikle baraj ve su yapılarında göz önüne alınması 
gerekli bir öğedir.  
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Verilen bu denklemin değişik sınır koşullarına göre, farklı 
çözümleri ve buradan da  𝐽𝐽𝜔𝜔 akısı elde edilmektedir. Eşiklikte; D 
difüzivite katsayısını, K da hidrolik geçirgenliği ifade etmektedir. 
Difüzivite katsayısı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾 
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Burada K ve h, hacimsel su içeriği 𝜕𝜕 ′nın unique birer 
fonksiyonudurlar. Dolayısı ile D = D(𝜕𝜕) şeklinde de ifade edilebilir.  

Herhangi bir zeminin infiltrasyon özellikleri, infilitrometre 
deneyleri ile elde edilir. Bu deneyler sonucunda; Şek. 17.’ de 
görüldüğü gibi, zemin doydukça akı hızla azalarak sabit bir 𝐽𝐽0 akısına 
asimtot olur.  𝐽𝐽0 su akısı sabit bir değer olmayıp, zeminin sahip 
olduğu, ilk 𝜕𝜕𝑖𝑖  su içeriğine ve zemin cinsine bağlı, mevsimlik olarak 
değişim gösterebilen bir değerdir.  
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Şekil. 17. Zeminlerde Su İnfiltrasyonu 

Bu konuda Green and Ampt, Philip, Parlange, Knite, Tekinsoy 
gibi değişik pek çok araştırıcıların verdiği, farklı koşullar için 
kullanılan, değişik çözümler bulunmaktadır. Tekinsoy’un  yapmış 
olduğu çözüme göre su akısı, aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

𝐽𝐽𝜔𝜔 =  𝐽𝐽0      �
𝜃𝜃𝑆𝑆 − 𝜃𝜃
𝜃𝜃 − 𝜃𝜃İ

� + 𝐽𝐽0       

Burada 𝐽𝐽𝜔𝜔 akıyı, 𝐽𝐽0      doygun durumdaki sabit akıyı, 𝜃𝜃𝑆𝑆 doygun su 
içeriğini, 𝜃𝜃𝑖𝑖 de zeminin başlangıç su içeriğini gösterir.  

Eğer zeminin doygunluk su içeriği θs ise, bu durumdaki kapiler 
su yüksekliği 𝑧𝑧0 olur. Buna göre, 𝑧𝑧0 ‘a karşı gelen ortalama boşluk 
yarıçapı 𝑟𝑟0 değeri, (46) numaralı eşitlik kullanılarak 

r0 = 2σ
γwz0

                                                                                           (49) 

şeklinde elde edilir. Bu bulunan yarı çap, kapiler yükselmede etkili 
olan, fiktif boşluk yarı çapıdır. Hesaplarda boşlukların silindir olduğu 
varsayılmıştır. Sonuç olarak, eğer boşluk sayısı n ise, doygun 
durumdaki yarıçap r0 ve kapiler yükseklik z0 olmak üzere, kapiler 
olarak doymuş bulunan toplam boşluk hacmi aşağıdaki gibidir. 

Vb = nπr02z0                                                                                     (50) 

Bu durumda doygunluk derecesi Sr = Vw
Vb

 olarak tanımlandığına göre, 

boşluklardaki su hacmi 

Vw = SrVb = Srnπr02z0                                                                    (51) 

değerine sahiptir. 

Zeminin başlangıç doygunluk derecesi Si ise ve su emme yoluyla 
doygun koşullara ulaşmış ise, boşluklardaki artan su ağırlığı 
aşağıdaki gibidir. 

Ww = nπr02z0(S − Si )γw                                                                 (52) 

Buradaki S nihai doygunluk derecesini gösterir ve n değeri de 
porozite’yi ifade eder. Kapilarite yolu ile emilen su miktarının ağırlığı, 
hacimsel su içeriğinin θ = Sn olduğu göz önünde bulundurularak, 
aşağıdaki gibi bulunur. 

Ww = πr02z0(θ − θi )γw                                                                  (53) 

Emilen bu su miktarı, boşluklarda, kapiler kuvvetler tarafından 
dengede tutulur. Suyun yüzey gerilim değeri 𝜎𝜎 = 0.074 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐  veya 
𝜎𝜎 = 74 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑐𝑐′ ye eşittir. Buna göre suyu dengede tutan toplam 
kuvvet 

Fc = 2πr0σn                                                                                     (54) 

dir. Bu kuvvet emilen su ağırlığını dengede tuttuğu için, (53) deki 
Wwdeğerine eşitlenir ve kapiler basıncın da pc = z0γw olduğu 
düşünülürse, kapiler emme basıncı için 

pc = 2nσ
r0(θ−θi )

                                                                                     (55) 

değerine ulaşılır. Eğer zeminin doygunluk su içeriği 𝜃𝜃𝑠𝑠 ise, kapiler 
doygunluğa eriştiğinde, kapiler basınç değeri aşağıdaki gibi olur. 

p0 = 2nσ
r0(θs−θi )

                                                                                   (56) 
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Şekil. 17. Zeminlerde Su İnfiltrasyonu 

Bu konuda Green and Ampt, Philip, Parlange, Knite, Tekinsoy 
gibi değişik pek çok araştırıcıların verdiği, farklı koşullar için 
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𝜃𝜃 − 𝜃𝜃İ
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Burada 𝐽𝐽𝜔𝜔 akıyı, 𝐽𝐽0      doygun durumdaki sabit akıyı, 𝜃𝜃𝑆𝑆 doygun su 
içeriğini, 𝜃𝜃𝑖𝑖 de zeminin başlangıç su içeriğini gösterir.  

Eğer zeminin doygunluk su içeriği θs ise, bu durumdaki kapiler 
su yüksekliği 𝑧𝑧0 olur. Buna göre, 𝑧𝑧0 ‘a karşı gelen ortalama boşluk 
yarıçapı 𝑟𝑟0 değeri, (46) numaralı eşitlik kullanılarak 

r0 = 2σ
γwz0

                                                                                           (49) 

şeklinde elde edilir. Bu bulunan yarı çap, kapiler yükselmede etkili 
olan, fiktif boşluk yarı çapıdır. Hesaplarda boşlukların silindir olduğu 
varsayılmıştır. Sonuç olarak, eğer boşluk sayısı n ise, doygun 
durumdaki yarıçap r0 ve kapiler yükseklik z0 olmak üzere, kapiler 
olarak doymuş bulunan toplam boşluk hacmi aşağıdaki gibidir. 

Vb = nπr02z0                                                                                     (50) 

Bu durumda doygunluk derecesi Sr = Vw
Vb

 olarak tanımlandığına göre, 

boşluklardaki su hacmi 

Vw = SrVb = Srnπr02z0                                                                    (51) 

değerine sahiptir. 

Zeminin başlangıç doygunluk derecesi Si ise ve su emme yoluyla 
doygun koşullara ulaşmış ise, boşluklardaki artan su ağırlığı 
aşağıdaki gibidir. 

Ww = nπr02z0(S − Si )γw                                                                 (52) 

Buradaki S nihai doygunluk derecesini gösterir ve n değeri de 
porozite’yi ifade eder. Kapilarite yolu ile emilen su miktarının ağırlığı, 
hacimsel su içeriğinin θ = Sn olduğu göz önünde bulundurularak, 
aşağıdaki gibi bulunur. 

Ww = πr02z0(θ − θi )γw                                                                  (53) 

Emilen bu su miktarı, boşluklarda, kapiler kuvvetler tarafından 
dengede tutulur. Suyun yüzey gerilim değeri 𝜎𝜎 = 0.074 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐  veya 
𝜎𝜎 = 74 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑐𝑐′ ye eşittir. Buna göre suyu dengede tutan toplam 
kuvvet 
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dir. Bu kuvvet emilen su ağırlığını dengede tuttuğu için, (53) deki 
Wwdeğerine eşitlenir ve kapiler basıncın da pc = z0γw olduğu 
düşünülürse, kapiler emme basıncı için 

pc = 2nσ
r0(θ−θi )

                                                                                     (55) 

değerine ulaşılır. Eğer zeminin doygunluk su içeriği 𝜃𝜃𝑠𝑠 ise, kapiler 
doygunluğa eriştiğinde, kapiler basınç değeri aşağıdaki gibi olur. 

p0 = 2nσ
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                                                                                   (56) 
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Pratikte suyun zemin tarafından, 0.33 Atm’lik basınçla 
tutulabildiği ve buna karşı gelen su içeriğinin de θs olduğu kabul 
edilmektedir. 

Eğer zeminde kapiler bir akım varsa, doygun ve doymamış 
olmak üzere, iki farklı zon’un olduğu varsayılabilir. Bu zonları ayıran 
yüzeye ıslak cephe adı verilir. Bu iki zon arasındaki kapiler basınç 
farkı zemindeki nem(rutubet) hareketini sağlar. Islak cephenin su 
içeriğine göre derinlikle değişimi Şek.18’de verilmiştir. Bu nedenle 
(55) ve (56) numaralı ifadeler arasındaki fark, emme basıncını verir. 
Bu basınç farkı, zemin neminin(rutubetinin) zemin içinde hareket 
etmesine neden olur.  

                                                     
Şekil.18. Islak Cephenin Derinlik İle Değişimi 

∆p = ua − uw =
2nσ

r0(θ − θi)
−

2nσ
r0(θ0 − θi)

 

ua − uw = u0(θs−θ
θ−θi

)                                                                        (57) 

Eşitlikte görülen u0 zeminin kapiler doygun olduğu zamandaki 
kapiler basıncını gösterir. Bu eşitlik her zemin için özel ve sabit bir 
değere sahiptir. 

Verilen (57) numaralı denklemden görüleceği gibi, doymamış bir 
zemin içindeki kapiler akıma neden olan kapiler basınç farkı, matrik 
emmeye eşit olacaktır. Yine, zemin- su potansiyeli, θ su içeriği ile 

yakın ilişkilidir. Bir zemin kururken θ su içeriği değeri, θi’ye yaklaşır 
ve matrik emme (ua − uw) değeri artar. Azalan su miktarını, 
zeminden çıkarmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. 

Matrik emmedeki değişimi elde etmek için, bir boru içine(tüp) 
konulan kuru ve bozulmamış bir zeminin tabanı, bir filitre taşı ve 
filitre kağıdı konularak suya batırılır. Zemin başlangıçta θi su 
içeriğine sahiptir. Başlangıç su içeriğinin değeri, rötre limiti üstünde, 
fakat onun civarında olması gerekir. Belli zaman periyotları içinde, 
zeminin ne kadar su emdiğini bulmak için, numune tartılır. Bu işleme 
numune ağırlığı sabit kalıncaya kadar devam edilir. Yukarıda verilen 
eşitlikler kullanılarak IC su yüksekliği, zc kapiler yükselme, z0 kapiler 
doygun yükseklik ve ortalama r0 kapiler yarıçap değerleri hesaplanır. 
Daha sonra;(56) numaralı denklem kullanılarak, kapiler doygunluğa 
karşı gelen pc = u0 kapiler basıncı bulunur. Bundan sonra da (57) 
numaralı eşitlik ile de matrik emme değişimi hesaplanır. Buna 
dayanılarak su-karakteristik eğrisi çizilebilir. Ancak emme ve üstten 
ıslatma ile elde edilen eğriler birbirlerinden farklıdır. Çünkü su-
karakteristik eğrisi, histerik bir eğridir. Bu ise kapiler suyu hareket 
ettirmek için harcanacak enerjilerin farklı olduğunu ifade eder. 

Bir zeminin kapiler su içeriklerindeki değişmeyi ve kapiler 
doygunluğunun tayini için, numune etüvde kurutulur. Deney 
başlangıcında ise hacimsel su içeriği belirlenmelidir. Daha sonra; 
doygun su içeriğinden başlamak üzere, ∆pc = ua − uw matrik 
emmesinin 10 tabanına göre logaritması alınarak, değişik θ su 
içerikleri için, Şek.16.a’da gösterildiği gibi su-karakteristik eğrisi 
çizilir. Bu eğri üzerinden hava giriş değeri belirlenir. Verilen (57) 
numaralı ifade gereğince; doymamış bir zeminin içindeki, kapiler 
akımı sağlayan boşluk basınçları u = f(θ) şeklinde su içeriğinin bir 
fonksiyonu olarak değişir. Bunlara ilave olarak, Darcy yasasının 
doymamış zeminlerde de geçerli olması nedeni ile, su akısı Jw ve 
zeminin hidrolik geçirgenliği K, zemin su içeriğinin bir fonksiyonu 
olarak karşımıza çıkar. Sonuçta matrik emme üzerinde de zemin su 
içeriği değişiminin önemli bir etkisi bulunur. 
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Pratikte suyun zemin tarafından, 0.33 Atm’lik basınçla 
tutulabildiği ve buna karşı gelen su içeriğinin de θs olduğu kabul 
edilmektedir. 

Eğer zeminde kapiler bir akım varsa, doygun ve doymamış 
olmak üzere, iki farklı zon’un olduğu varsayılabilir. Bu zonları ayıran 
yüzeye ıslak cephe adı verilir. Bu iki zon arasındaki kapiler basınç 
farkı zemindeki nem(rutubet) hareketini sağlar. Islak cephenin su 
içeriğine göre derinlikle değişimi Şek.18’de verilmiştir. Bu nedenle 
(55) ve (56) numaralı ifadeler arasındaki fark, emme basıncını verir. 
Bu basınç farkı, zemin neminin(rutubetinin) zemin içinde hareket 
etmesine neden olur.  

                                                     
Şekil.18. Islak Cephenin Derinlik İle Değişimi 

∆p = ua − uw =
2nσ

r0(θ − θi)
−

2nσ
r0(θ0 − θi)

 

ua − uw = u0(θs−θ
θ−θi

)                                                                        (57) 

Eşitlikte görülen u0 zeminin kapiler doygun olduğu zamandaki 
kapiler basıncını gösterir. Bu eşitlik her zemin için özel ve sabit bir 
değere sahiptir. 

Verilen (57) numaralı denklemden görüleceği gibi, doymamış bir 
zemin içindeki kapiler akıma neden olan kapiler basınç farkı, matrik 
emmeye eşit olacaktır. Yine, zemin- su potansiyeli, θ su içeriği ile 

yakın ilişkilidir. Bir zemin kururken θ su içeriği değeri, θi’ye yaklaşır 
ve matrik emme (ua − uw) değeri artar. Azalan su miktarını, 
zeminden çıkarmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. 

Matrik emmedeki değişimi elde etmek için, bir boru içine(tüp) 
konulan kuru ve bozulmamış bir zeminin tabanı, bir filitre taşı ve 
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numune ağırlığı sabit kalıncaya kadar devam edilir. Yukarıda verilen 
eşitlikler kullanılarak IC su yüksekliği, zc kapiler yükselme, z0 kapiler 
doygun yükseklik ve ortalama r0 kapiler yarıçap değerleri hesaplanır. 
Daha sonra;(56) numaralı denklem kullanılarak, kapiler doygunluğa 
karşı gelen pc = u0 kapiler basıncı bulunur. Bundan sonra da (57) 
numaralı eşitlik ile de matrik emme değişimi hesaplanır. Buna 
dayanılarak su-karakteristik eğrisi çizilebilir. Ancak emme ve üstten 
ıslatma ile elde edilen eğriler birbirlerinden farklıdır. Çünkü su-
karakteristik eğrisi, histerik bir eğridir. Bu ise kapiler suyu hareket 
ettirmek için harcanacak enerjilerin farklı olduğunu ifade eder. 

Bir zeminin kapiler su içeriklerindeki değişmeyi ve kapiler 
doygunluğunun tayini için, numune etüvde kurutulur. Deney 
başlangıcında ise hacimsel su içeriği belirlenmelidir. Daha sonra; 
doygun su içeriğinden başlamak üzere, ∆pc = ua − uw matrik 
emmesinin 10 tabanına göre logaritması alınarak, değişik θ su 
içerikleri için, Şek.16.a’da gösterildiği gibi su-karakteristik eğrisi 
çizilir. Bu eğri üzerinden hava giriş değeri belirlenir. Verilen (57) 
numaralı ifade gereğince; doymamış bir zeminin içindeki, kapiler 
akımı sağlayan boşluk basınçları u = f(θ) şeklinde su içeriğinin bir 
fonksiyonu olarak değişir. Bunlara ilave olarak, Darcy yasasının 
doymamış zeminlerde de geçerli olması nedeni ile, su akısı Jw ve 
zeminin hidrolik geçirgenliği K, zemin su içeriğinin bir fonksiyonu 
olarak karşımıza çıkar. Sonuçta matrik emme üzerinde de zemin su 
içeriği değişiminin önemli bir etkisi bulunur. 
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Kapiler emme deneyi özellikle don bölgelerinde yapılacak 
inşaatlarda ve böyle bölgelerden geçen yol ve hava meydanları 
inşaatlarında önemlidir. Eğer zemine ait kapiler boşluklar; 5µm den 
küçük çapa, 2cm den büyük uzunluğa sahip ise ve 24 saat içinde 𝑆𝑆𝑟𝑟 = 
%80 den fazla doygunluğa erişiyor ise, don olayı bakımından tehlikeli 
durum arz eder. Bu durumda, zemin mukavemetini kaybeder. Ayrıca 
yer altı su seviyesi yüzeye yakın ise, donmuş bölge ile su arasında 
potansiyel oluşarak su akımı başlar. Yukarı doğru emilen su donarak 
buz mercekleri oluşturur ve zeminin kabarmasına, erime sırasında da 
cıvıklaşmasına yol açar. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, herhangi bir don bölgesinde 
kullanılacak zeminler için emme deneyi yapılarak, Şek.19’ da 
gösterildiği gibi, kapiler emme grafikleri çizilir. 

                                                                                   
Şekil.19. Kapiler Su – Zaman Grafiği 

Çizilen bu grafiklere göre; 24 saatte kapiler olarak emilen su 
miktarı büyük yüksekliğe sahip zemin, ya ıslah edilir veya inşaat 
işlerinde kullanılmaz. Bu husus özellikle yol inşaatlarında özel öneme 
sahiptir. Kutuplarda veya don bölgesi oldukça derin bölgelerdeki 
inşaatlarda, yapı temellerinin don bölgesi içinde kalması, erime 
bölgesinin dışında olması istenir. 

Emme deneyi ile su karakteristik eğrisinin tayininde, zemine 
herhangi bir basınç uygulanmaz. Bu deneyde sadece matrik emme ile 
kapiler suyun arasındaki ilişki araştırılır. Oysa bir odöometre 

deneyinde, zemin örneğinin yüklenmesi ve hacim değişimi söz 
konusudur. Yüklenme nedeni ile zemin örneğinin su içeriği değişimi 
gündeme gelir. Konsolidasyon deneyi ile elde edilen su içeriği ve 
matrik emme arasındaki değişim, emme deneyi ile elde edilen su-
karakteristik eğrisinden farklıdır. Önemli olan nokta, su içeriklerinin 
ve efektif gerilmelerin, deney sırasında dikkatli ve doğru 
bulunmasıdır. 

Doymamış bir zeminin konsolidasyon deneyinde, zemin içinde 
oluşan su akımı, kapiler bir akımdır. Kapiler akım için de yine Darcy 
Yasası geçerlidir. Negatif işaret, emme basınçlarını göstermek üzere, 
rutubet akısı  

Jw = −K ∂ū
∂z

  

olarak tanımlanmıştır. Bu eşitlikte görülen K hidrolik geçirgenliği, ū 
da boşluk basıncını ifade eder. Zemin içindeki akımı sağlayan 
ū = u + z toplam basıncı, u boşluk suyunun yarattığı basınç, z de 
geometrik yük denilen, referans basıncıdır.  

Verilen akı ifadesi süreklilik denkleminde konularak, 
konsolidasyon deneyi için, doymamış zeminlere ait, konsolidasyon 
diferansiyel denklemi Tekinsoy tarafından elde edilmiştir. 

∂u
∂t

= ∂
∂z

(cv
∂u
∂z

) 

vz = ∂z
∂t

= ∂cv
∂z

  

cv = K
mvγw

  

Bu denklem, non-lineer difüzyon tipi bir denklemdir. K hidrolik 
geçirgenliği, θ su içeriğine bağlı K = f(θ) gibi bir fonksiyondur. mv 
hacim değiştirme katsayısı ise, ilerde gösterileceği gibi, mv = m/p 
gibi, p efektif gerilmelerinin bir fonksiyonu olup, yine değişen bir 
değere sahiptir. Sonuçta cv konsolidasyon katsayısı değişken bir 
parametre olup, su içeriğinin değişen değerine bağlı kalır. Bu nedenle 
türev içerisinde gösterilmiştir. 
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Kapiler emme deneyi özellikle don bölgelerinde yapılacak 
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potansiyel oluşarak su akımı başlar. Yukarı doğru emilen su donarak 
buz mercekleri oluşturur ve zeminin kabarmasına, erime sırasında da 
cıvıklaşmasına yol açar. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, herhangi bir don bölgesinde 
kullanılacak zeminler için emme deneyi yapılarak, Şek.19’ da 
gösterildiği gibi, kapiler emme grafikleri çizilir. 
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Bu denklem, non-lineer difüzyon tipi bir denklemdir. K hidrolik 
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Yukarıdaki non-lineer konsolidasyon denkleminin çift taraflı 
drenaj koşulları için, çözümlerinden biri aşağıda verildiği gibi elde 
edilmiştir. 
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Bu eşitliklerde 𝑢𝑢 boşluk basıncının, ∆𝑝𝑝 basınç kademesindeki 
değişmesini ifade etmektedir. Burada 𝑧𝑧𝑓𝑓, zemin örneğinin nihai 
yüksekliğini; başka ifade ile 𝑡𝑡𝑐𝑐  konsolidasyon süresi sonundaki zemin 
boyunu gösterir. Yine 𝑐𝑐𝑣𝑣 değeri, değişken konsolidasyon katsayısını 
ve 𝑣𝑣𝑧𝑧 de su veya zemin örneğinin oturma hızını belirtir.  

Verilen non-lineer konsolidasyon denkleminin, değişik sınır 
koşulları altındaki başka çözümleri de verilmiş ve uygulamada 
kullanılmıştır. Eğer zemin suya doygun olursa, cv’nin değeri sabit bir 
değere eşit olur. Bu durumda türev dışına çıkar ve bilinen lineer 
konsolidasyon denklemi elde edilmiş olur. 

Öte yandan; bir killi zeminin doygunluk derecesi %85’den az ise, 
zeminden suyun mekanik yollarla drene edilmesi mümkün değildir. 
Zemin suyu, etüvde buharlaştırılarak azaltılabilir. Bir konsolidasyon 
deneyinde, yükleme 1600 kpa kadar yapılabilmektedir. Bu 
sınırlamanın nedeni, 2000 kpa’ı aşan gerilmelerin, zemin danelerini 
kırması ve ezmesi sonucu uygun olmayan sonuçların elde 
edilmesidir. Yine doymamış bir zeminin odömetre deneyinde, 
gravimetrik su içeriği azalmasına rağmen, aynı zemin suyuna ait 
hacimsel su içeriği artabilir. Ağırlıkça ve hacimsel su içerikleri 
arasındaki ilişkiler aşağıdaki gibi verilebilir. 

γwθ = γkw                                                                                    (58.a) 

θ = Srn                                                                                          (58.b) 

Yüklemeden dolayı; zeminin hacmi azalırken, kuru birim ağırlığı 
artar. Çünkü zemin örneğinin dane ağırlığı sabit olduğuna göre, daha 
küçük hacme daha fazla dane girmiş olur. Bu sayede zemin örneği 
daha kompakt bir hal alır. Kuru birim ağırlığın deformasyonlara bağlı 
olarak artması aşağıdaki gibi gösterilebilir. 
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= −
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γk = γk0eεg                                                                                        (59) 

Bu ifadelerde εg = −ln z
zi

 den hesaplanan gerçek deformasyonu; γk0 

ise, zeminin başlangıçtaki kuru birim ağırlığını ifade etmektedir. 
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4. BÖLÜM 

ODÖMETRE’DE OTURMALAR VE DENGE DURUMUNDA 
GERİLMELER 

4.1. GİRİŞ VE DENGE KAVRAMI 

Mekanikte; herhangi bir cismi hareket ettiren kuvvet, 
Newton’nun ikinci yasası ile tanımlanmış bulunmaktadır.  

�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚. �⃗�𝑎 

Burada m cismin kütlesini, �⃗�𝑎 ivmeyi ve �⃗�𝐹 ‘ de kuvveti gösterir. �⃗�𝑎 
ve �⃗�𝐹 vektörel büyüklükler, m ise skaler bir değerdir.  

Kuvvetlerin toplamı, vektörel toplam olarak verilirler. Bu 
toplamın bileşkesi sıfıra eşit ise, dengeden söz edilir. 

∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 𝑅𝑅�⃗     : Bileşke                                                               (59.1) 

∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 0    : Denge                                                                 (59.2) 

Kuvvetler de kendi aralarında; �⃗�𝐹𝑠𝑠 statik kuvvetler ve �⃗�𝐹𝑑𝑑 dinamik 
kuvvetler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Statik kuvvetler, harekete bağlı 
olmayan kuvvetlerdir. Eğer bir cismin üzerine etki eden kuvvetler bir 
𝑅𝑅�⃗  bileşkesini veriyor ise, bileşke kuvvetin etkisi ile, cisim harekete 
geçer. Bu nedenle dinamik kuvvetlere, hareket veya sürüklenme 
kuvvetleri adı da verilmektedir.  

Verilen (59.2) numaralı eşitlik her iki kuvvet türü için sağlanıyor 
ise hem statik hem de dinamik dengeden söz edilir. Statik kuvvetlere 
ait denge aşağıdaki gibi verilebilir.  

∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 = 0                                                                                (59.3) 

Statik kuvvetler; �⃗�𝐹𝑏𝑏
𝑠𝑠
 kütle kuvvetleri ve �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠
 değme kuvvetleri 

olarak ikiye ayrılır.  

Kütle kuvvetleri bir alan büyüklüğüdür. Oysa değme kuvvetleri, 
iki cismin birbirine değmesi sonucu, değme yüzeyinde oluşan 

kuvvetlerdir. Değme kuvvetleri farklı yapıdaki farklı iki cisim 
arasında olduğu gibi, aynı yapıdaki kütle içinde de meydana gelebilir. 
Aynı kütle içinde meydana gelen değme kuvvetlerine iç kuvvet adı 
verilir. İç kuvvetler, herhangi bir cismin içinde gerilmelerin meydana 
gelmesine neden olur. Zaten gerilmenin tanımı, birim alana gelen 
kuvvettir. Gerilme kavramı, cisimlerin kesit alanı kavramından 
bağımsız düşünülemeyeceği gibi, aynı zamanda, tansörel bir 
büyüklüktür.  

Uzayın her noktasına bir fiziksel büyüklük karşı geliyor ise, bu 
bölgeye alan adı verilir. Eğer söz konusu büyüklük; skaler ise skaler 
alandan, vektörel bir değer ise, vektör alanlarından söz edilir. Yine 
tanımlanan alan, zaman ile değişmiyor ise bu alana stasyoner alan adı 
verilir. Sonuçta alan büyüklüğü, bir fonksiyon ile ifade edilebilen bir 
kavramdır. Bu tanımlara göre, uzayda bir P(x,y,z) noktasına etki eden 
kuvvet, alan büyüklüğü olduğu için, aşağıdaki gibi verilebilir. 

�⃗�𝐹 = �⃗�𝐹(𝑃𝑃) = 𝚤𝚤 �⃗  𝐹𝐹𝑥𝑥(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) + 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) + 𝑘𝑘�⃗ 𝐹𝐹𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) 

Eğer cisim çekim alanı içinde bulunuyor ve dengede ise, çekimin 
ivmesi �⃗�𝑔 olamak üzere, yukarıda verilen Newton yasası gereğince, 
cismin her birim kütlesi, bu çekimin etkisi altında bulunur. Cismin 
dengede olması nedeni ile, etkinin tepkiye eşit ve zıt yönlü olması 
sonucu, cismi dengede tutan kuvvet, tüm kütle M olmak üzere 

�⃗�𝐹 = −𝑀𝑀�⃗�𝑔                                                                                    (59.4) 

ile ifade edilebilir. 

Ayrıca göz önüne alınan cisim katı bir cisim ise, cismin herhangi 
bir noktasındaki gerilme aşağıdaki gibi tanımlanabilir.  

𝑠𝑠 = lim𝛿𝛿𝛿𝛿→0
𝛿𝛿�⃗�𝐹
𝛿𝛿𝛿𝛿

= lim𝛿𝛿𝛿𝛿→0(�⃗�𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿

 )                                                     (59.5) 

Yapılan bu temel tanımlar çerçevesinde; mekanik ve mukavemet 
bilimleri (59.2), (59.3), (59.4) ve (59.5) numaralı ifadeler gereğince, 
katılıklarını koruyan cisimlerin, davranış biçimlerini incelerler. İç 
kuvvet dağılımlarının ne olduğunu, hangi durumlarda kırılmanın 
ortaya çıktığını araştırırlar. Sıvı hareketleri ile uğraşan akışkanlar 
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�⃗�𝐹 = −𝑀𝑀�⃗�𝑔                                                                                    (59.4) 

ile ifade edilebilir. 

Ayrıca göz önüne alınan cisim katı bir cisim ise, cismin herhangi 
bir noktasındaki gerilme aşağıdaki gibi tanımlanabilir.  

𝑠𝑠 = lim𝛿𝛿𝛿𝛿→0
𝛿𝛿�⃗�𝐹
𝛿𝛿𝛿𝛿

= lim𝛿𝛿𝛿𝛿→0(�⃗�𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿

 )                                                     (59.5) 

Yapılan bu temel tanımlar çerçevesinde; mekanik ve mukavemet 
bilimleri (59.2), (59.3), (59.4) ve (59.5) numaralı ifadeler gereğince, 
katılıklarını koruyan cisimlerin, davranış biçimlerini incelerler. İç 
kuvvet dağılımlarının ne olduğunu, hangi durumlarda kırılmanın 
ortaya çıktığını araştırırlar. Sıvı hareketleri ile uğraşan akışkanlar 
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mekaniği veya hidrolik bilimleri ise, �⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠
 kuvvetinin birim hacim için, 

basınç gradient’i yarattığını esas alarak sıvılar ile ilgili problemleri 
veya sorunları çözmeye çalışırlar.  

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

𝑉𝑉
= ∇𝑝𝑝 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑝𝑝                                                                     (59.6) 

Yoğunluğu 𝜌𝜌 olan bir sıvının kütlesi başına düşen �⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠
 kuvvetinin  

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

= − 1
𝜌𝜌
∇𝑝𝑝  

olduğu hesaplanarak, hidrodinamik problemlere çözüm getirmeye 
çalışırlar.  

Cismin tüm statik dengesi düşünüldüğü zaman,  

�
�⃗�𝐹𝑖𝑖
𝑠𝑠

𝑚𝑚
=
�⃗�𝐹𝑏𝑏

𝑠𝑠

𝑚𝑚
+
�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

𝑚𝑚

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

eşitliği yazılabilir. 

Sonuçta bir katı cisim üzerine bir kuvvet uygulandığı zaman, 
cismin içinde gerilme, sıvıya bir kuvvetin tatbiki ise basınç gradient’i 
yaratır. Olayların bu çerçeve içinde ele alınıp, incelenmesi gerekir. Bu 
eserde ilgili problemler sözü edildiği gibi ele alınmış ve tetkik 
edilmiştir.  

4.2. Zeminlerde Denge 

Klasik zemin mekaniği açısından bakıldığında, zemin 
mekaniğinde kullanılan kırılma hipotezleri, zeminlerin hacim 
değiştirme özelliğini ve zeminlerdeki mevcut gerilme durumunu göz 
ardı etmektedir. Zeminlerin konsolidasyon özelliğinin, kırılma 
üzerindeki etkileri, göz önüne alınmamaktadır. 

Yine üç eksenli basınç deneylerine bakıldığında, çevre 
basınçlarının, mukavemet üzerinde oldukça etkili olduğu görülebilir. 
Gerek maksimum kayma gerilmesi hipotezi, gerekse kırılma 
durumundaki Mohr gerilme daireleri, kırılma üzerinde deviatör 
gerilmenin etkili olduğunu ifade etmektedirler. Bu gerilmeler ise, 

zemin oturmalarından ve denge durumundaki mevcut gerilmelerden 
etkilenirler. Sonuçta denge ve kırılma durumları arasındaki ilişkilerin 
ne olduğu, yüklenme durumunda, zemin içindeki efektif gerilmelerin 
dağılım biçimi ve bu dağılımın oturmalarla olan ilişkilerinin ne 
olacağı hakkında bir fikir sahibi olma gibi önemli konuların da göz 
önünde bulundurulması gerekir. 

Yine zeminler denge durumunda iken yüklendiklerinde, dış 
kuvvetlerin yaptığı işin, enerji olarak zeminde depolanması ve bunun 
yaratacağı gerilme durumu, ortaya çıkan gerilmelerin, kırılmaya olan 
etkilerinin de bilinmesi gerekir. 

Sonuç olarak bu bölümde, oturmaların veya konsolidasyon’un 
deformasyonlar ve gerilmeler üzerine olan etkileri ele alınacaktır. Bu 
bakış açısı ile, odömetredeki deformasyon ve gerilme değişimleri, 
denge durumu için, incelenerek zemin mukavemeti için ön hazırlık 
yapılacaktır. 

4.3. Odömetre Hücresinde Deformasyon Değişimleri 

Odömetre deneylerinde, zemin numunelerinin başlangıçta 
homojen ve izotrop bir cisim olduğu varsayılarak deneylere başlanır. 
Yine gerçek zemin tabakası yanında, ölçülen zemin yer 
değiştirmelerinin veya oturmaların çok küçük olduğu kabul edilir. 
Sonuç olarak odömetre vasıtası ile bulunan deformasyonların da 

küçük olduğu ve gerçek deformasyon büyüklüğünün εg = ∆H
H

 şeklinde 

tanımlanabileceği kabul edilebilir. 

Gerçek deformasyon olarak verilen bu deformasyon, zemin 
örneğinin birinci asal deformasyon’udur ve 𝜀𝜀1 ile 
gösterilmektedir(Şek.20). 
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gerilmenin etkili olduğunu ifade etmektedirler. Bu gerilmeler ise, 

zemin oturmalarından ve denge durumundaki mevcut gerilmelerden 
etkilenirler. Sonuçta denge ve kırılma durumları arasındaki ilişkilerin 
ne olduğu, yüklenme durumunda, zemin içindeki efektif gerilmelerin 
dağılım biçimi ve bu dağılımın oturmalarla olan ilişkilerinin ne 
olacağı hakkında bir fikir sahibi olma gibi önemli konuların da göz 
önünde bulundurulması gerekir. 

Yine zeminler denge durumunda iken yüklendiklerinde, dış 
kuvvetlerin yaptığı işin, enerji olarak zeminde depolanması ve bunun 
yaratacağı gerilme durumu, ortaya çıkan gerilmelerin, kırılmaya olan 
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deformasyonlar ve gerilmeler üzerine olan etkileri ele alınacaktır. Bu 
bakış açısı ile, odömetredeki deformasyon ve gerilme değişimleri, 
denge durumu için, incelenerek zemin mukavemeti için ön hazırlık 
yapılacaktır. 

4.3. Odömetre Hücresinde Deformasyon Değişimleri 

Odömetre deneylerinde, zemin numunelerinin başlangıçta 
homojen ve izotrop bir cisim olduğu varsayılarak deneylere başlanır. 
Yine gerçek zemin tabakası yanında, ölçülen zemin yer 
değiştirmelerinin veya oturmaların çok küçük olduğu kabul edilir. 
Sonuç olarak odömetre vasıtası ile bulunan deformasyonların da 

küçük olduğu ve gerçek deformasyon büyüklüğünün εg = ∆H
H

 şeklinde 

tanımlanabileceği kabul edilebilir. 

Gerçek deformasyon olarak verilen bu deformasyon, zemin 
örneğinin birinci asal deformasyon’udur ve 𝜀𝜀1 ile 
gösterilmektedir(Şek.20). 
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Şekil. 20. Bir Zeminin Odömetredeki Otur zması 

Gerçekte (arazide) dengede olan bir numuneye karşı gelen, 
laboratuvar’daki odömetre deneyinde, yanal yer değiştirmeler 
kısıtlanmıştır. Bu nedenle zemin mekaniği literatüründe K0 

durumunun geçerli olduğu söylenir. Şek.20’de zemin örneğinin 
tabanı sabit kalırken, yüklenme durumunda, oturmalar üst yüzde 
oluşur. Bu durumda; Şek.20’de görülen ∅ eksenel açısının H numune 
yüksekliğine bağlı olarak değiştiği görülebilir. Sonuçta 
deformasyonlar da değişir. 

Deformasyon değişimini gösteren (odömetre için) Mohr dairesi 
Şek.21’de verilmiştir. Odömetrelerin silindirik yapısı nedeni ile, bir 
eksenel simetri de söz konusudur. Bu nedenle deformasyon 
problemi, iki boyutlu duruma indirgenmiş olur. Yatay yer 
değiştirmeler olmadığı için, ε2 = ε3 = 0 değerlerine sahiptir. Burada 
ε2 ve ε3 ile gösterilen deformasyonlar, ortanca ve küçük asal 
deformasyon’lardır. Kayma açısı 𝛾𝛾 ile ifade edilmiştir. Şek.21’den 
görülebileceği üzere, deformasyon bileşenleri, aşağıdaki şekilde 
verilebilir. 

                      
Şekil. 21. Odömetredeki Deformasyonların Mohr Dairesi 

εz =
ε1
2

+
ε1
2

cos2∅′ =
ε1
2

(1 + cos2∅′) 

cos2∅′ = 1+cos2∅′
2

 ve  sin2∅′ = 1−cos2∅′
2

 

εz = ε1cos2∅′;εr = ε1sin2∅′;  γrz
2

= ε1
2

sin 2∅′   γrz  = ε1 sin2∅′  (60) 

Verilen bu ifadelerde; tan∅ = r/H olup, birinci ve ikinci deformasyon 
invariant’larını sağlaması gerekir. 

Öte yandan, eğer εr , εz ve γrz ‘nin değerleri biliniyor ise; ε1, ε2  
asal deformasyonları ile  γ açısal deformasyonu bulunabilir. 

ε1 = εr+ εz
2

+ �εz−εr
2
� cos 2∅′ + γrz

2
sin 2∅′                                    (61.a) 

ε2 = ε3 = εr+ εz
2

− �εz−εr
2
� cos 2∅′ − γrz

2
sin 2∅′ = 0                 (61.b) 

γ
2

= �εz−εr
2
� sin 2∅′ − γrz

2
cos 2∅′ = 0                                            (61.c) 

Buradaki ∅′ açısı, ∅’nin komplamenter açısıdır. ∅′ + ∅ = π
2

 değerine 

eşittir. 
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Bunlara ilaveten εr , εz ve γrz zemin deformasyonları, 
deformasyon invariant’larını da sağlamalıdır. Bu invariant’lar aşağıda 
verilmiş olup, koordinat dönüşümlerinden etkilenmezler. 

I1 = εr + εz =ε1 + ε3  ve odömetrede    ε3 = 0 dır. 

ε1 = εr + εz                                                                                  (62.a) 

I2 = εrεz –γrz
2

4
= ε1ε3 olup, ε3 = 0 olması sonucu 

γrz = 2√εrεz                                                                                  (62.b) 

bulunur. Burada I1ve  I2, sırası ile birinci ve ikinci invariantı ifade 
eder. Eğer εr’nin değeri biliniyorsa,  εz =ε1 − εr den düşey 
deformasyon bulunabilir. 

Ayrıca (62.a)’dan 𝜀𝜀𝑟𝑟’nin değeri tespit edilir ve bu değer (62.b)’de 
yerine konulursa 

εz2 − ε1εz + γrz2

4
= 0                                                                         (63) 

ilişkisi elde edilir. Açısal deformasyon γrz’nin değeri, (62.b) numaralı 
eşitlikten bulunabildiği gibi, (61.c) numaralı eşitlikten de aşağıdaki 
gibi elde edilebilir. 

γrz = (εz − εr) tan 2∅′                                                                 (64) 

Bir konsolidasyon deneyindeki odömetre içinde bulunan 
zeminde meydana gelen deformasyonlar hacimsal (volümetrik) 
deformasyon’lardır. Odömetre hücresinin silindir şeklinde olması ve 
deformasyon’ların küçük olması nedeni ile, birinci deformasyon 
invariant’ının silindirik koordinat’lardaki ifadesi 

ε1 = εr + εθ + εz                                                                              (65) 

şeklindedir. Burada ε1düşey asal deformasyonu, εr radyal 
deformasyonu, εθ açısal deformasyonu ve εzde eksenel 
deformasyonu gösterir. 

Eksenel simetrik problemlerde εr = εθ’dır. Bu nedenle 
odömetrenin eksenel simetrisinden dolayı, birinci deformasyon 
invariant’ı, aşağıdaki şekli alır. 

ε1 = εz + 2εr                                                                                    (66) 

4.4. Odömetredeki Zemin Gerilmeleri 

Odömetre deneyi; uygulamada genellikle, doygun zemin 
koşullarına uygulanmaktadır. Bir konsolidasyon deneyinde, zemin 
örneğinin su içeriği, efektif gerilme değerlerini etkiler. Su içeriği 
değiştikçe, efektif gerilme değeri değişir. Ayrıca zemin örneğinin su 
içeriği azaldıkça matrik emme de artar. Bu artım zemin 
mukavemetinin artımı ile sonuçlanır. Sözü edilen bu koşul, özellikle 
doymamış zeminler için geçerlidir. 

Gerilme değişimlerini açıklayabilmek için, denge durumundaki 
bozulmamış bir zemin örneği düşünülmüş olsun. Bu zeminin emmesi 
S ile gösterilsin ve boşluk suyu basıncı ile emme basıncı arasındaki 
ilişki, doygun zemin örneği ile de açıklanabilir. 𝑢𝑢0’lık başlangıç 
basıncı, θ0 başlangıç su içeriğine sahip bir zemin için, zemin 
emmesinin boşluk suyu basıncı tarafından dengelenmesi nedeni ile, 
u0 = −𝑆𝑆 olarak alınabilir. Eğer zemine 𝜎𝜎 dış basıncı uygulanırsa, 
artan boşluk suyu basıncı, aşağıdaki şekli alır. 

𝑢𝑢w = u0 + σ = σ − S                                                                     (67) 

Bu durumda efektif gerilmeler, 

σ′ = σ − uw = σ − σ + S 

σ′ = S                                                                                                (68) 

emme gerilmesine eşit olmuş olur. Oysa pratikte 

S = ασ − uw                                                                                    (69) 

eşitliği yaygın bir kullanıma sahiptir. Buradaki 𝛼𝛼 parametresi, emme 
üzerinde etkili olan toplam basınç yüzdesini gösterir. Sıkıştırılabilen 
doygun killer için 𝛼𝛼 = 1 değerine sahiptir. Doygun durumda zeminin 
üzerine uygulanan basıncın tümünün, zemin daneleri tarafından 
alındığı kabul edilir. Böylece doygun zeminler için σ′ = S   olur ve 
efektif ve toplam gerilmeler 

σ′ = σ − uw 
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deformasyon’lardır. Odömetre hücresinin silindir şeklinde olması ve 
deformasyon’ların küçük olması nedeni ile, birinci deformasyon 
invariant’ının silindirik koordinat’lardaki ifadesi 

ε1 = εr + εθ + εz                                                                              (65) 

şeklindedir. Burada ε1düşey asal deformasyonu, εr radyal 
deformasyonu, εθ açısal deformasyonu ve εzde eksenel 
deformasyonu gösterir. 

Eksenel simetrik problemlerde εr = εθ’dır. Bu nedenle 
odömetrenin eksenel simetrisinden dolayı, birinci deformasyon 
invariant’ı, aşağıdaki şekli alır. 

ε1 = εz + 2εr                                                                                    (66) 

4.4. Odömetredeki Zemin Gerilmeleri 

Odömetre deneyi; uygulamada genellikle, doygun zemin 
koşullarına uygulanmaktadır. Bir konsolidasyon deneyinde, zemin 
örneğinin su içeriği, efektif gerilme değerlerini etkiler. Su içeriği 
değiştikçe, efektif gerilme değeri değişir. Ayrıca zemin örneğinin su 
içeriği azaldıkça matrik emme de artar. Bu artım zemin 
mukavemetinin artımı ile sonuçlanır. Sözü edilen bu koşul, özellikle 
doymamış zeminler için geçerlidir. 

Gerilme değişimlerini açıklayabilmek için, denge durumundaki 
bozulmamış bir zemin örneği düşünülmüş olsun. Bu zeminin emmesi 
S ile gösterilsin ve boşluk suyu basıncı ile emme basıncı arasındaki 
ilişki, doygun zemin örneği ile de açıklanabilir. 𝑢𝑢0’lık başlangıç 
basıncı, θ0 başlangıç su içeriğine sahip bir zemin için, zemin 
emmesinin boşluk suyu basıncı tarafından dengelenmesi nedeni ile, 
u0 = −𝑆𝑆 olarak alınabilir. Eğer zemine 𝜎𝜎 dış basıncı uygulanırsa, 
artan boşluk suyu basıncı, aşağıdaki şekli alır. 

𝑢𝑢w = u0 + σ = σ − S                                                                     (67) 

Bu durumda efektif gerilmeler, 

σ′ = σ − uw = σ − σ + S 

σ′ = S                                                                                                (68) 

emme gerilmesine eşit olmuş olur. Oysa pratikte 

S = ασ − uw                                                                                    (69) 

eşitliği yaygın bir kullanıma sahiptir. Buradaki 𝛼𝛼 parametresi, emme 
üzerinde etkili olan toplam basınç yüzdesini gösterir. Sıkıştırılabilen 
doygun killer için 𝛼𝛼 = 1 değerine sahiptir. Doygun durumda zeminin 
üzerine uygulanan basıncın tümünün, zemin daneleri tarafından 
alındığı kabul edilir. Böylece doygun zeminler için σ′ = S   olur ve 
efektif ve toplam gerilmeler 

σ′ = σ − uw 
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σ = σ′ + uw                                                                                      (70) 

değerlerine eşit olur. Bu sonuca göre; efektif gerilme ile boşluk suyu 
basıncı toplamı sabit olup, o da uygulanan dış basınca eşittir. 

Eğer 𝛼𝛼 = 0 ise, çok sıkı kum ve tebeşir gibi veya geçirgen kaya 
gibi, sıkıştırılamayan oluşumlar için geçerlilik gösterir. Bu durumda 
uygulanan basınç, tümüyle zemin daneleri tarafından alınır. Az 
sıkıştırılabilen zeminler için 𝛼𝛼’nın değeri, 0<𝛼𝛼 < 1, olur. Örneğin siltli 
killerde 𝛼𝛼 = 0.5, kumlu killer için 𝛼𝛼 = 0.15’dir. Pratikte, doygunluk 
derecesi %95 ve üzeri olan zeminlerin, doygun olduğu varsayılır. 

Doygun olmayan zeminlerde, doygunluk derecesi düşük olduğu 
için, zemin içindeki hava süreklilik kazanır ve bu nedenle atmosferik 
basınç veya hava basıncı efektif gerilmeler üzerine etki eder. Bununla 
ilgili eşitlik, (36) numaralı ifadede verilmiştir. 

Bir konsolidasyon deneyinde, sabit bir dış basınç altında olan 
zemin örneğinin, sabit su profiline sahip olduğu varsayılır. Bu 
durumda (sabit su profili ve stabil durum için) su dengesi terimi 
kullanılır. Bir su dengesi profilinde, su içeriğinin değişimi, boşluk 
oranı değişimi ile doğru orantılıdır. Yine su içeriği, zemin daneleri 
arasındaki basınca bağlı olarak değişim gösterir. Başka bir tanımla, 
zemin daneleri arasındaki basınç pozitif veya negatif boşluk suyu 
basıncını etkiler. Su dengesi problemi, zemin emmesi ile su içeriğinin 
(S ve w arasındaki ilişki) veya zemin daneleri ile boşluk oranları 
arasındaki ilişki ele alınarak çözülebilir. 

Su dengesi analizlerine hava meydanı inşaatlarında, sulama 
problemlerinde, arazi işletilmesinde ve zemin ıslahı gibi 
problemlerde ihtiyaç duyulur. Su dengesini çıkarmak için, genellikle 
üç iterasyon yeterli olmaktadır. Bunlara ek olarak, bir odömetre 
deneyinde, zemin örneğinin su dengesine sahip olduğu ve homojen 
su içeriği dağılımı bulunduğu kabul edilir (her basınç kademesi için). 

Öte yandan; odömetre içindeki bir zemin örneğinin, herhangi bir 
noktasına ait, radyal ve düşey gerilmeler ile, yatay ve düşey asal 
gerilmeler, birinci ve ikinci gerilme envariant’larını sağlamak 

zorundadır. Bu envariant’lar koordinat dönüşümlerinden 
bağımsızdırlar. 

I1 = σr + σz =σv + σh                                                                   (71.a) 

I2 = σrσz –τrz2 =σvσh                                                                     (71.b) 

Bu ifadelerde I1ve I2 sırasıyla, birinci ve ikinci gerilme 
envariant’larını, σr radyal gerilmeyi, σz düşey gerilmeyi, τrz kayma 
gerilmesini, σv düşey asal gerilmeyi ve σh ise yatay asal gerilmeyi 
gösterir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, odömetre’lerin eksenel 
simetriye sahip olmaları nedeni ile εr = εθ olup, bu koşuldan σr = σθ 
olduğu gösterilebilir. 

Öte yandan; deneysel çalışmaların ışığında, σh yatay asal 
gerilmesinin değeri, Şek.20’de gösterilen ∅ açısının artımı ile birlikte 
arttığı söylenebilir. Bu kez ∅ açısına ait değerin de zemin 
plastisitesine bağlı olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak; zemin 
kıvamının, her hangi bir basınç seviyesi için, H ve ∅  değerlerinin 
oluşmasında etkili role sahip olduğu söylenebilir. Yine, yüksek ön 
konsolidasyon basıncı için,  σh yanal asal gerilmesinin değeri ne 
kadar küçükse, sertliği veya katılığı o denli yüksektir. Sonuç olarak; 
aşırı konsolide ve sert zeminler için, ∅ açısının değeri az ve rölatif 
olarak, iç sürtünme o denli fazladır. Bu nedenle ön konsolidasyon 
basıncına kadar, zeminin elastik özellikleri daha ön plandadır. Ön 
konsolidasyon basıncı aşıldıktan sonra, iç sürtünme azalacağından, 
σh yanal basınç değerleri de büyür. Aşırı konsolide zeminlerin iç 
sürtünmesi, normal konsolide zeminlerden daha fazladır. Ön 
konsolidasyon basıncı aşıldıktan sonra, yanal basınçlarda bir artım 
görülür. Ancak ilk yükleme durumunda; yanal basınçların değeri, 
düşey basınç değerlerinden, sondaj işlemi sırasında veya şişme 
nedeni ile, daha büyüktür. 

Bir konsolidasyon deneyinde, herhangi bir basınç kademesi için, 
yükleme durumu ve gerimeler Şek.22’de gösterilmiştir. Zemin 
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gerilmesini, σv düşey asal gerilmeyi ve σh ise yatay asal gerilmeyi 
gösterir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, odömetre’lerin eksenel 
simetriye sahip olmaları nedeni ile εr = εθ olup, bu koşuldan σr = σθ 
olduğu gösterilebilir. 

Öte yandan; deneysel çalışmaların ışığında, σh yatay asal 
gerilmesinin değeri, Şek.20’de gösterilen ∅ açısının artımı ile birlikte 
arttığı söylenebilir. Bu kez ∅ açısına ait değerin de zemin 
plastisitesine bağlı olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak; zemin 
kıvamının, her hangi bir basınç seviyesi için, H ve ∅  değerlerinin 
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kadar küçükse, sertliği veya katılığı o denli yüksektir. Sonuç olarak; 
aşırı konsolide ve sert zeminler için, ∅ açısının değeri az ve rölatif 
olarak, iç sürtünme o denli fazladır. Bu nedenle ön konsolidasyon 
basıncına kadar, zeminin elastik özellikleri daha ön plandadır. Ön 
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sürtünmesi, normal konsolide zeminlerden daha fazladır. Ön 
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görülür. Ancak ilk yükleme durumunda; yanal basınçların değeri, 
düşey basınç değerlerinden, sondaj işlemi sırasında veya şişme 
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numunesinin düşey dengesinden, aşağıdaki sınır koşulları 
tanımlanabilir. 

Q = ∫ 2πrσzdr + ∫ 2πaτrzdzz=h
z=0

r=a
r=0                                                 (72) 

   
Şekil. 22. Odömetredeki Zemin Örneğine Ait Gerilmeler 

Bunlara ilave olarak, denge durumunda, diferansiyel denge 
denklemleri ile simultane olarak, uygunluk koşulu (kompatibilite 
koşulunu) ve (72) numaralı eşitlikte verilen sınır koşulu birlikte 
sağlanmalıdır. Eğer sınırda asal gerilme varsa, τ𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0 değerine sahip 
olur ki, (72) numaralı denklemde ikinci terim kalkar. 

Öte yandan, odömetre hücresindeki zemin örneği, dengesini 
koruduğuna göre, ∅ düzlemi üzerindeki gerilme bileşenleri, Şek.23’de 
gösterilen üçgen elemanın dengesi düşünülerek tayin edilebilir. Önce 
ABC üçgeni üzerinde R doğrultusundaki denge denklemi, σR 
gerilmesini verir. (tan∅ = 𝑎𝑎/ℎ) 

Şekil. 23. Odömetredeki Dengede Olan Zemin Örneğinde Gerilme Değişimleri 

σR = σv+σh
2

+ (σv−σh
2

) cos2∅′                                                    (73.a) 

σt = σv+σh
2

− (σv−σh
2

) cos2∅′                                                     (73.b) 

𝜏𝜏R∅ = (σv−σh
2

) sin 2∅′                                                                  (73.c) 

Şimdi de σr doğrultusundaki denge denklemi, gerilme değerlerinin 
σR,  σt ve τR∅ cinsinden ifadelerini verecektir. 

σr = σR+σt
2

− (σR−σt
2

) cos 2∅′ −  τR∅ sin 2∅′                          (74.a) 

σz = σR+σt
2

+ (σR−σt
2

) cos 2∅′ +  τR∅ sin 2∅′                          (74.b) 

Yukarıda verilen (73) numaralı ifadeler birbiriyle toplanırsa, 
birinci gerilme envarient’i σR + σt = σv + σh değeri elde edilir. Aynı 
gerilmelerin farkı tertiplenirse,  

σR − σt = (σv − σh) cos 2∅′ 
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Şimdi de σr doğrultusundaki denge denklemi, gerilme değerlerinin 
σR,  σt ve τR∅ cinsinden ifadelerini verecektir. 

σr = σR+σt
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− (σR−σt
2
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σz = σR+σt
2

+ (σR−σt
2
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Yukarıda verilen (73) numaralı ifadeler birbiriyle toplanırsa, 
birinci gerilme envarient’i σR + σt = σv + σh değeri elde edilir. Aynı 
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σR − σt = (σv − σh) cos 2∅′ 
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elde edilir. Bu değer (74.a) ve (74.b) numaralı eşitliklerde yerine 
konulursa σr,  σz ve τR∅ değerleri düşey ve yatay asal gerilmeler 
cinsinden değerleri bulunur. 

σz = σv+σh
2

+ �σv−σh
2

� cos2 2∅′ +  τR∅ sin2∅′                       (75.a) 

σr = σv+σh
2

− �σv−σh
2

� cos2 2∅′ −   τR∅ sin2∅′                     (75.b) 

  τR∅ = (σv−σh
2

) sin2∅′                                                                (75.c)  

Şek.23.c’de gösterilen üçgenin dengesinden de  τrz kayma 
gerilmesinin değişimi saptanır. 

 τrz = (σR−σt
2

) sin 2∅′ −   τR∅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅′                                       (76) 

Öte yandan σR,  σt ve  τR∅ belli iken, yatayla ∅ açısı yapan bir 
düzlem durumunda, yatay ve düşey asal gerilmeler, (74.a) ile (74.b) 
ve (76) numaralı ifadelerden, aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

σv = σR+σt
2

+ (σR−σt
2

) sin 2∅ +   τR∅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅                           (77.a) 

σh = σR+σt
2

− (σR−σt
2

) sin 2∅ −   τR∅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅                           (77.b) 

 τrz = (σR−σt
2

) cos2∅ −   τR∅sin2∅ = 0                                  (77.c) 

Düşey ve radyal gerilmelerin asal gerilmeler cinsinden 
değişimleri incelenecek olursa, σz veya σr gerilmelerinin, ikinci 
dereceden, bir parabolik değişim gösterdiği görülebilir. Bunu 
göstermek için, birinci ve ikinci gerilme envarient’leri kullanılabilir. 

Birinci gerilme envarient’i olan ve (71.a) numaralı eşitlikten 
σr’nin değeri çekilir ve (71.b)’de verilen ikinci gerilme envarient’inde 
değeri yerine konulursa, aşağıdaki ilişki elde edilir. 

(σv + σh)σz − σz2 − τrz2 − σvσh = 0                                           (78) 

Burada da  τrz kayma gerilmesinin değeri, Şek.20’de gösterilen 
komplamenter ∅ açısı kullanılarak, 

 τrz = (σv−σh
2

) cos 2∅                                                                       (79) 

olarak elde edilir. Bu değer (78) numaralı eşitlikte yerine konulursa, 
σz düşey gerilmesi için, bir ikinci derece parabolü elde edilmiş olur. 

σz2 − (σv + σh)σz − �(σv−σh
2

)2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐22∅ + σvσh� = 0              (80) 

Bulunan bu denklemin çözümü, hem gerilme envarient’lerini hem de 
düşey ve yatay gerilmelerin nasıl değiştiğini gösterir. 

İlerde açıklanacağı üzere, odömetre deneyi ile yanal gerilmelerin 
bulunmasında, verilen (80) numaralı ifadenin önemli bir işlevi 
olduğu görülecektir. Başka bir deyişle, K0 değerlerinin bulunmasında, 
oldukça yararlanılacak bir denklem olarak karşımıza çıkar. 

4.5. Odömetredeki Zeminlerin Gerilme İzi 

Bir odömetre deneyinde; yanal gerilmeler σ2 = σ3 = σhve düşey 
gerilmeler ise σ1 = σv asal gerilmeleri söz konusudur. Bu nedenle, bir 
zeminin gerilme durumu, konvensiyonel yolla, σ − τ düzlemi içinde, 
Mohr dairesi ile temsil edilebilir. Ancak σh gerilmesinin mevcudiyeti, 
gerilmelerin p-q sistemi ile verilme imkânını sunar. Bu durumda; 
zemindeki herhangi bir noktadaki gerilme durumu, bir daire ile 
gösterilirken, p-q sistemi içinde bir nokta ile ifade edilebilir. P ve q 
‘nun değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

P = σv+σh
2

 ve q = σv−σh
2

                                                                (81) 

Verilen bu ifadelerde p, Mohr dairesinde, daire merkezini 
gösterirken, q ise deviatör gerilmenin yarısını veya maksimum 
kayma gerilmesini ifade eder. Eğer noktalar p-q sistemi içinde 
birleştirilirse Şek.24’deki gibi bir doğru elde edilir ki, buna gerilme 
izi, adı verilmektedir. Gerilme izi bir konsolidasyon deneyi süresince, 
gerilme koşulunun nasıl değiştiğini gösterir. 
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elde edilir. Bu değer (74.a) ve (74.b) numaralı eşitliklerde yerine 
konulursa σr,  σz ve τR∅ değerleri düşey ve yatay asal gerilmeler 
cinsinden değerleri bulunur. 

σz = σv+σh
2

+ �σv−σh
2

� cos2 2∅′ +  τR∅ sin2∅′                       (75.a) 

σr = σv+σh
2

− �σv−σh
2

� cos2 2∅′ −   τR∅ sin2∅′                     (75.b) 

  τR∅ = (σv−σh
2

) sin2∅′                                                                (75.c)  

Şek.23.c’de gösterilen üçgenin dengesinden de  τrz kayma 
gerilmesinin değişimi saptanır. 

 τrz = (σR−σt
2

) sin 2∅′ −   τR∅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅′                                       (76) 

Öte yandan σR,  σt ve  τR∅ belli iken, yatayla ∅ açısı yapan bir 
düzlem durumunda, yatay ve düşey asal gerilmeler, (74.a) ile (74.b) 
ve (76) numaralı ifadelerden, aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

σv = σR+σt
2

+ (σR−σt
2

) sin 2∅ +   τR∅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅                           (77.a) 

σh = σR+σt
2

− (σR−σt
2

) sin 2∅ −   τR∅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅                           (77.b) 

 τrz = (σR−σt
2

) cos2∅ −   τR∅sin2∅ = 0                                  (77.c) 

Düşey ve radyal gerilmelerin asal gerilmeler cinsinden 
değişimleri incelenecek olursa, σz veya σr gerilmelerinin, ikinci 
dereceden, bir parabolik değişim gösterdiği görülebilir. Bunu 
göstermek için, birinci ve ikinci gerilme envarient’leri kullanılabilir. 

Birinci gerilme envarient’i olan ve (71.a) numaralı eşitlikten 
σr’nin değeri çekilir ve (71.b)’de verilen ikinci gerilme envarient’inde 
değeri yerine konulursa, aşağıdaki ilişki elde edilir. 

(σv + σh)σz − σz2 − τrz2 − σvσh = 0                                           (78) 

Burada da  τrz kayma gerilmesinin değeri, Şek.20’de gösterilen 
komplamenter ∅ açısı kullanılarak, 

 τrz = (σv−σh
2

) cos 2∅                                                                       (79) 

olarak elde edilir. Bu değer (78) numaralı eşitlikte yerine konulursa, 
σz düşey gerilmesi için, bir ikinci derece parabolü elde edilmiş olur. 

σz2 − (σv + σh)σz − �(σv−σh
2

)2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐22∅ + σvσh� = 0              (80) 

Bulunan bu denklemin çözümü, hem gerilme envarient’lerini hem de 
düşey ve yatay gerilmelerin nasıl değiştiğini gösterir. 

İlerde açıklanacağı üzere, odömetre deneyi ile yanal gerilmelerin 
bulunmasında, verilen (80) numaralı ifadenin önemli bir işlevi 
olduğu görülecektir. Başka bir deyişle, K0 değerlerinin bulunmasında, 
oldukça yararlanılacak bir denklem olarak karşımıza çıkar. 

4.5. Odömetredeki Zeminlerin Gerilme İzi 

Bir odömetre deneyinde; yanal gerilmeler σ2 = σ3 = σhve düşey 
gerilmeler ise σ1 = σv asal gerilmeleri söz konusudur. Bu nedenle, bir 
zeminin gerilme durumu, konvensiyonel yolla, σ − τ düzlemi içinde, 
Mohr dairesi ile temsil edilebilir. Ancak σh gerilmesinin mevcudiyeti, 
gerilmelerin p-q sistemi ile verilme imkânını sunar. Bu durumda; 
zemindeki herhangi bir noktadaki gerilme durumu, bir daire ile 
gösterilirken, p-q sistemi içinde bir nokta ile ifade edilebilir. P ve q 
‘nun değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

P = σv+σh
2

 ve q = σv−σh
2

                                                                (81) 

Verilen bu ifadelerde p, Mohr dairesinde, daire merkezini 
gösterirken, q ise deviatör gerilmenin yarısını veya maksimum 
kayma gerilmesini ifade eder. Eğer noktalar p-q sistemi içinde 
birleştirilirse Şek.24’deki gibi bir doğru elde edilir ki, buna gerilme 
izi, adı verilmektedir. Gerilme izi bir konsolidasyon deneyi süresince, 
gerilme koşulunun nasıl değiştiğini gösterir. 
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Şekil. 24. Odömetrede Gerilme İzi 

Herhangi bir basınç kademesi için p ve q arasında, aşağıdaki 
ilişki yazılabilir. 

P = q + σh                                                                                        (82) 

Gerilme izi aynı zamanda; laboratuvar’da bir zeminin yüklenmesi ile, 
ona karşı gelen arazi durumundaki, ilişkiyi de verir. 

Yine q değeri zeminin yüklenmesi durumunda deviatör gerilme 
kadar, maksimum kayma gerilmesinin de önemli olduğunu gösterir. 
Verilen (82) numaralı eşitlik bir lineer denklemdir. Kırılma 
durumunda, bu doğrunun eğimi 45°’dir. Bu nedenle p ekseni ile 
45°′lik açı yapar. (odömetredeki doygun zemin örneği için) 

Normal konsolide killer ve granüler zeminler kohezyon 
içermezler. Sonuçta, p − q sistemi içinde, kırılma zarfı aşağıdaki gibi 
olur ve birinci terim ortadan kalkar (a=c=0). Parantez içindeki c 
değeri kohezyonu göstermektedir. 

Qf = a + pf şekilden  tanα = q
p

= 1−K0
1+K0

 olup qf= a + pf tan α      (83) 

Buna göre gerilme izi orijinden geçen bir doğrudur. F harfi ise 
kırılmayı ifade eder. Ayrıca gerilme izi, gerilme değişimlerine ait, 
maksimum gerilmeleri birleştiren bir eğri olarak da tanımlanabilir. 

Eğer bir zemin örneğinin odömetre’deki yüklenmesi ele alınacak 
olursa, zemin rijit’liğinin başlangıçta daha fazla olduğu görülebilir. 
Yük arttırıldıkça gözlenen bu rijit’lik gözle görülebilecek şekilde 
azalır. Rijit’liğin değişmeye başladığı noktada, akmanın başladığı 
söylenebilir. Kil ve kumların akma davranışı birbirlerinden farklıdır. 
Killi zeminlerin akma davranışını anlamak için e − logp′ eğrisi 
kullanılmaktadır. Bu eğriye göre; ön konsolidasyon basıncı aşıldıktan 
sonra, eğrinin eğimi artar ve eğride bir kırıklık oluşur. Bu 
noktalardan sonra zemin rijit’liği azalmaya başlar. Sonuçta bu 
gözleme göre; ön konsolidasyon basıncı elastik davranışın sonu ve 
plastik davranışın başlangıcı olarak algılanabilir. Bu nedenle ön 
konsolidasyon basıncı, akmanın başlangıcı ve zemin mukavemetinin 
yenildiği nokta olarak kabul edilebilir. 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağına göre, zemin 
deformasyonları ile, zemin mukavemeti üzerinde maksimum kayma 
gerilmesi kadar, deviatör gerilmenin de önemli rolü bulunmaktadır. 
Ön konsolidasyon basıncı, zemin mukavemeti üzerinde, önemli bir 
kriter olarak gözükmektedir. Mukavemet hesaplarında bu husus 
mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. 

4.6. Üniversal Sıkışma Yasası ve Hacim Değiştirme Katsayısı 

Bir odömetre hücresine yerleştirilen zemin numunesi, 
yüklendiği zaman, hacmi değişir. Basınç artırıldığında numune hacmi, 
artan basınçla azalır. Hacim ordinatta, basınç da apsiste olmak üzere, 
Şek.25’de gösterildiği gibi, doğal logaritmaları alınarak  lnp − lnv 
grafiği çizilirse, azalan bir doğru elde edilir. Bulunan bu doğrunun 
eğimi −m ise, doğru denklemi için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  
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Şekil. 24. Odömetrede Gerilme İzi 

Herhangi bir basınç kademesi için p ve q arasında, aşağıdaki 
ilişki yazılabilir. 

P = q + σh                                                                                        (82) 

Gerilme izi aynı zamanda; laboratuvar’da bir zeminin yüklenmesi ile, 
ona karşı gelen arazi durumundaki, ilişkiyi de verir. 

Yine q değeri zeminin yüklenmesi durumunda deviatör gerilme 
kadar, maksimum kayma gerilmesinin de önemli olduğunu gösterir. 
Verilen (82) numaralı eşitlik bir lineer denklemdir. Kırılma 
durumunda, bu doğrunun eğimi 45°’dir. Bu nedenle p ekseni ile 
45°′lik açı yapar. (odömetredeki doygun zemin örneği için) 

Normal konsolide killer ve granüler zeminler kohezyon 
içermezler. Sonuçta, p − q sistemi içinde, kırılma zarfı aşağıdaki gibi 
olur ve birinci terim ortadan kalkar (a=c=0). Parantez içindeki c 
değeri kohezyonu göstermektedir. 

Qf = a + pf şekilden  tanα = q
p

= 1−K0
1+K0

 olup qf= a + pf tan α      (83) 

Buna göre gerilme izi orijinden geçen bir doğrudur. F harfi ise 
kırılmayı ifade eder. Ayrıca gerilme izi, gerilme değişimlerine ait, 
maksimum gerilmeleri birleştiren bir eğri olarak da tanımlanabilir. 

Eğer bir zemin örneğinin odömetre’deki yüklenmesi ele alınacak 
olursa, zemin rijit’liğinin başlangıçta daha fazla olduğu görülebilir. 
Yük arttırıldıkça gözlenen bu rijit’lik gözle görülebilecek şekilde 
azalır. Rijit’liğin değişmeye başladığı noktada, akmanın başladığı 
söylenebilir. Kil ve kumların akma davranışı birbirlerinden farklıdır. 
Killi zeminlerin akma davranışını anlamak için e − logp′ eğrisi 
kullanılmaktadır. Bu eğriye göre; ön konsolidasyon basıncı aşıldıktan 
sonra, eğrinin eğimi artar ve eğride bir kırıklık oluşur. Bu 
noktalardan sonra zemin rijit’liği azalmaya başlar. Sonuçta bu 
gözleme göre; ön konsolidasyon basıncı elastik davranışın sonu ve 
plastik davranışın başlangıcı olarak algılanabilir. Bu nedenle ön 
konsolidasyon basıncı, akmanın başlangıcı ve zemin mukavemetinin 
yenildiği nokta olarak kabul edilebilir. 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağına göre, zemin 
deformasyonları ile, zemin mukavemeti üzerinde maksimum kayma 
gerilmesi kadar, deviatör gerilmenin de önemli rolü bulunmaktadır. 
Ön konsolidasyon basıncı, zemin mukavemeti üzerinde, önemli bir 
kriter olarak gözükmektedir. Mukavemet hesaplarında bu husus 
mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. 

4.6. Üniversal Sıkışma Yasası ve Hacim Değiştirme Katsayısı 

Bir odömetre hücresine yerleştirilen zemin numunesi, 
yüklendiği zaman, hacmi değişir. Basınç artırıldığında numune hacmi, 
artan basınçla azalır. Hacim ordinatta, basınç da apsiste olmak üzere, 
Şek.25’de gösterildiği gibi, doğal logaritmaları alınarak  lnp − lnv 
grafiği çizilirse, azalan bir doğru elde edilir. Bulunan bu doğrunun 
eğimi −m ise, doğru denklemi için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  
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Şekil. 25. Hacimlerin Basınçla Değişimi 

lnV = − m lnp                                                                               (84.a) 

Bütün cisimler için, denge korunduğu sürece bu ilişki geçerlidir. 
Zeminler bakımından da; zeminin doygun veya doygun olmaması, 
doğrunun eğimini ve lnV değerlerini değiştirir. Eğimin m değeri 
zemin cinsine, strüktürüne, normal konsolide bir zemin olup 
olmamasına bağlı olarak değişik değerler alır. Dolayısı ile zemin 
tarihçesi de eğim üzerinde etkili olur. Sonuçta m cismin veya 
zeminlerin özelliklerine göre değişen ampirik bir parametredir. 
Deneyle bulunma zorunluluğu vardır. 

Eğer (84.a) numaralı ifadenin diferansiyeli alınacak olursa,  

dV
V

=  −m dP
P

                                                                                   (84.b) 

eşitliği bulunur. Bu eşitlikte dV
V

 terimi hacimsel deformasyonu veya 

hacim değişikliğini ifade eder. Eğer birim basınç başına düşen hacim 
değişimi bulunmak istenilirse, eşitlik 

mv = − dV
VdP

= m
P

= tanθ
P

                                                               (85) 

şeklinde tertiplenebilir. Eşitlikteki mv büyüklüğüne, hacim 
değişimini, yani hacimsel sıkışmayı ifade ettiği için, hacim değiştirme 

katsayısı adı verilmiştir. Bu eşitlik termodinamik’in ikinci yasasını 
sağlar ve bu nedenle de (84.a) numaralı eşitliğe, üniversal sıkışma 
yasası adı verilmiştir. 

Zeminler için ön yükleme veya ön konsolidasyon basıncı önemli 
olduğu için, Şek.25’de verilen doğru, çift eğimli olabilir. Fakat 
doğrunun lineer özelliği değişmez. Ön konsolidasyon basıncına 
kadar; zeminin elastik özellikleri, ön konsolidasyon basıncından 
sonra plastik özellikler baskın rol oynar. Eşitliklerde görülen p 
basıncı toplam veya efektif gerilmeleri de gösterir. Doygun veya 
doymamış zemin durumunda, odömetre hücresinde bulunan zemin 
örneğine uygulanan toplam basınçtır. Boşluk suyu basıncı 
sönümlendikten sonra, aynı basınç efektif gerilmeye eşit olacaktır.  

Bunlara ilaveten; mv hacim değiştirme katsayısı, (85) numaralı 
eşitliğe göre, aynı zamanda mv = m/p olup, değişimi Şek.26’da 
gösterildiği gibidir. Artan basınç değerleri karşısında mv’ nin değeri 
azalır ve bir non- lineer değişime sahip olur. 

                                                       
Şekil. 26. Hacim Değişme Katsayısının Değişimi 

Şimdi de (84.b) numaralı eşitliğin integrali alınırsa, aşağıdaki 
eşitlik çıkar. 
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Şekil. 25. Hacimlerin Basınçla Değişimi 

lnV = − m lnp                                                                               (84.a) 

Bütün cisimler için, denge korunduğu sürece bu ilişki geçerlidir. 
Zeminler bakımından da; zeminin doygun veya doygun olmaması, 
doğrunun eğimini ve lnV değerlerini değiştirir. Eğimin m değeri 
zemin cinsine, strüktürüne, normal konsolide bir zemin olup 
olmamasına bağlı olarak değişik değerler alır. Dolayısı ile zemin 
tarihçesi de eğim üzerinde etkili olur. Sonuçta m cismin veya 
zeminlerin özelliklerine göre değişen ampirik bir parametredir. 
Deneyle bulunma zorunluluğu vardır. 

Eğer (84.a) numaralı ifadenin diferansiyeli alınacak olursa,  

dV
V

=  −m dP
P

                                                                                   (84.b) 

eşitliği bulunur. Bu eşitlikte dV
V

 terimi hacimsel deformasyonu veya 

hacim değişikliğini ifade eder. Eğer birim basınç başına düşen hacim 
değişimi bulunmak istenilirse, eşitlik 

mv = − dV
VdP

= m
P

= tanθ
P

                                                               (85) 

şeklinde tertiplenebilir. Eşitlikteki mv büyüklüğüne, hacim 
değişimini, yani hacimsel sıkışmayı ifade ettiği için, hacim değiştirme 

katsayısı adı verilmiştir. Bu eşitlik termodinamik’in ikinci yasasını 
sağlar ve bu nedenle de (84.a) numaralı eşitliğe, üniversal sıkışma 
yasası adı verilmiştir. 

Zeminler için ön yükleme veya ön konsolidasyon basıncı önemli 
olduğu için, Şek.25’de verilen doğru, çift eğimli olabilir. Fakat 
doğrunun lineer özelliği değişmez. Ön konsolidasyon basıncına 
kadar; zeminin elastik özellikleri, ön konsolidasyon basıncından 
sonra plastik özellikler baskın rol oynar. Eşitliklerde görülen p 
basıncı toplam veya efektif gerilmeleri de gösterir. Doygun veya 
doymamış zemin durumunda, odömetre hücresinde bulunan zemin 
örneğine uygulanan toplam basınçtır. Boşluk suyu basıncı 
sönümlendikten sonra, aynı basınç efektif gerilmeye eşit olacaktır.  

Bunlara ilaveten; mv hacim değiştirme katsayısı, (85) numaralı 
eşitliğe göre, aynı zamanda mv = m/p olup, değişimi Şek.26’da 
gösterildiği gibidir. Artan basınç değerleri karşısında mv’ nin değeri 
azalır ve bir non- lineer değişime sahip olur. 

                                                       
Şekil. 26. Hacim Değişme Katsayısının Değişimi 

Şimdi de (84.b) numaralı eşitliğin integrali alınırsa, aşağıdaki 
eşitlik çıkar. 
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�
dV
V

= −m�
dp
p

p

p0

v

v0
 

p = p0 �
V0
𝑉𝑉
�
1/m

                                                                                 (86) 

Bulunan bu eşitlik, bir odömetre deneyinin adyabatik bir işlem 
olduğunu gösterir. Bir adyabatik işlemde sistemin içine veya dışına 
herhangi bir enerji transferi bulunmaz. İzole bir sistemdir. Elde 
edilen bu ilişki (86 numaralı ifade), sıkışan bir zeminde gerilme 
artımının nasıl olduğunu gösteren ifadedir. Aynı zamanda, sıkışan bir 
zeminde mukavemet artımının nasıl olacağını da belirtir. İfadede 
görülen hacim değerleri, zemin prizması kapsamında ele alınacak 
olursa, 𝑝𝑝 =  𝜎𝜎  ve 𝑝𝑝0 =   𝜎𝜎0  ile düşey gerilmeler gösterilerek aşağıdaki 
eşitlikler yazılabilir.  

𝜎𝜎 =  𝜎𝜎0(1+𝑒𝑒0
1+𝑒𝑒

)1/𝑚𝑚                                                                           (86.a) 

Burada 𝜎𝜎0 herhangi bir konsolidasyon’daki başlangıç gerilmesini ve 
𝑒𝑒0 da deney başlangıcındaki boşluk oranını gösterir. Üniversal 
sıkışma yasası ile elde edilen bu ifadeler, Şek.9’ da verilen ve Mohr 
düzleminde mukavemet zarfının, boşluk oranlarına bağlı olarak, 
paralel şekilde kaymasını da izah eder. Aynı eşitlik aşağıdaki gibi 
tertiplenir ise, sıkışan ve hacmi küçülen bir zeminde, gerilme 
değişimlerinin kuru birim ağırlığa nasıl bağlı olduğu gösterilebilir.     

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0 [(1+𝑒𝑒0
𝛾𝛾𝑠𝑠

)( 𝛾𝛾𝑠𝑠
1+𝑒𝑒

)]1/m     

𝜎𝜎 =  𝜎𝜎0( 𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘0

)1/𝑚𝑚                                                                            (86.b) 

Eşitlikte görülen 𝛾𝛾𝑘𝑘0 başlangıçtaki kuru birim ağırlığı, 𝛾𝛾𝑘𝑘 ise nihai 
kuru birim ağırlığı ifade etmektedir. Sonuçta mukavemet 
şartlarındaki değişim: 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 + 𝜎𝜎0(1+𝑒𝑒0
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)𝛽𝛽 . 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∅  ;      𝛽𝛽 = 1/𝑚𝑚                                    (86.d) 

olarak elde edilir. Verilen bu eşitliklerde görülen boşluk oranları veya 
kuru birim ağırlıklar, zeminin sahip olduğu su içeriği (su 
muhtevası)’ne dolayısı ile doygunluk derecesine bağlıdır. Bu 

durumda 𝑆𝑆𝑟𝑟 . 𝑒𝑒. 𝛾𝛾𝜔𝜔 =  𝜔𝜔. 𝛾𝛾𝑠𝑠  yahut 𝑒𝑒 = 𝜔𝜔 𝐺𝐺𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑟𝑟

  değerleri yerine konulacak 

olursa, mukavemet zarflarındaki değişim aşağıdaki gibi bulunur. 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 + 𝜎𝜎0(𝑆𝑆𝑟𝑟0+𝜔𝜔0𝐺𝐺𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑟𝑟+𝜔𝜔𝐺𝐺𝑠𝑠
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𝑚𝑚

                                  (86.e) 
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𝑚𝑚

                             (86.f) 

Bu eşitliklerden görüleceği gibi; bir killi zeminin mukavemeti, iç 
sürtünme açısı sabit kalırken, zemin dane özgül ağırlığı, su içeriği, yaş 
birim ağırlığı ve doygunluk derecesine bağlı olarak değişim 
gösterecektir. Zemin 𝜎𝜎0 normal gerilmesi altında sıkıştıkça su içeriği 
azalır ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 yaş birim ağırlığı artar. Bu nedenlerden dolayı zemin 
mukavemetinde bir artım görülür. Dolayısı ile zemine ait taşıma 
gücünde bir miktar artım söz konusudur. Bu artım kendini, kohezyon 
artımı olarak gösterecek ve mukavemet zarfı, ∅ iç sürtünme açısı 
sabit kalarak, paralel şekilde Mohr düzleminde yukarı doğru bir 
kayma ortaya çıkacaktır.  

Verilen ifadelerin genel ifadeler olması nedeni ile, elde edilen 
eşitlikler hem doygun hem de doymamış zeminlerde kullanılabilecek 
pratikliğe sahiptir. Yine killi zeminlerin su geçirgenliklerinin küçük 
veya kumlu zeminlerde geçirgenliğin yüksek olması sonucu, özellikle 
doymamış zeminler için, kesme kutusu deneyini cazip hale 
getirmektedir. Çünkü killi zeminlerde doygunluk derecesi 𝑆𝑆𝑟𝑟 =
%85’in altına indiği zaman, zeminden boşluk suyunun mekanik 
vasıtalar ile drene edilmesi hemen hemen olanaksız hale gelir. Sonuç 
olarak; 𝜎𝜎0 normal gerilmesi altındaki doymamış killi bir zeminin 
konsolidasyon’unda, su içeriğinde hissedilir bir şekilde değişiklik 
olmaz. Bu nedenle kesme kutusunda yapılan deneylerde; zemin 
örneği 𝜎𝜎 normal gerilmesi ile yüklendikten sonra, konsolidasyona 
bırakılıp, konsolidasyon sonlandıktan sonra kesilerek kayma 
mukavemeti zarfı tayin edilmelidir. Bu durumda daha gerçekçi bir 
mukavemet değeri elde edilir. Çünkü herhangi bir yapının oturduğu 
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Bulunan bu eşitlik, bir odömetre deneyinin adyabatik bir işlem 
olduğunu gösterir. Bir adyabatik işlemde sistemin içine veya dışına 
herhangi bir enerji transferi bulunmaz. İzole bir sistemdir. Elde 
edilen bu ilişki (86 numaralı ifade), sıkışan bir zeminde gerilme 
artımının nasıl olduğunu gösteren ifadedir. Aynı zamanda, sıkışan bir 
zeminde mukavemet artımının nasıl olacağını da belirtir. İfadede 
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Burada 𝜎𝜎0 herhangi bir konsolidasyon’daki başlangıç gerilmesini ve 
𝑒𝑒0 da deney başlangıcındaki boşluk oranını gösterir. Üniversal 
sıkışma yasası ile elde edilen bu ifadeler, Şek.9’ da verilen ve Mohr 
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Bu eşitliklerden görüleceği gibi; bir killi zeminin mukavemeti, iç 
sürtünme açısı sabit kalırken, zemin dane özgül ağırlığı, su içeriği, yaş 
birim ağırlığı ve doygunluk derecesine bağlı olarak değişim 
gösterecektir. Zemin 𝜎𝜎0 normal gerilmesi altında sıkıştıkça su içeriği 
azalır ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 yaş birim ağırlığı artar. Bu nedenlerden dolayı zemin 
mukavemetinde bir artım görülür. Dolayısı ile zemine ait taşıma 
gücünde bir miktar artım söz konusudur. Bu artım kendini, kohezyon 
artımı olarak gösterecek ve mukavemet zarfı, ∅ iç sürtünme açısı 
sabit kalarak, paralel şekilde Mohr düzleminde yukarı doğru bir 
kayma ortaya çıkacaktır.  

Verilen ifadelerin genel ifadeler olması nedeni ile, elde edilen 
eşitlikler hem doygun hem de doymamış zeminlerde kullanılabilecek 
pratikliğe sahiptir. Yine killi zeminlerin su geçirgenliklerinin küçük 
veya kumlu zeminlerde geçirgenliğin yüksek olması sonucu, özellikle 
doymamış zeminler için, kesme kutusu deneyini cazip hale 
getirmektedir. Çünkü killi zeminlerde doygunluk derecesi 𝑆𝑆𝑟𝑟 =
%85’in altına indiği zaman, zeminden boşluk suyunun mekanik 
vasıtalar ile drene edilmesi hemen hemen olanaksız hale gelir. Sonuç 
olarak; 𝜎𝜎0 normal gerilmesi altındaki doymamış killi bir zeminin 
konsolidasyon’unda, su içeriğinde hissedilir bir şekilde değişiklik 
olmaz. Bu nedenle kesme kutusunda yapılan deneylerde; zemin 
örneği 𝜎𝜎 normal gerilmesi ile yüklendikten sonra, konsolidasyona 
bırakılıp, konsolidasyon sonlandıktan sonra kesilerek kayma 
mukavemeti zarfı tayin edilmelidir. Bu durumda daha gerçekçi bir 
mukavemet değeri elde edilir. Çünkü herhangi bir yapının oturduğu 
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zemin, yüzeysel temel durumunda, yapı yükü altında oturacak ve 
mukavemet kazanacaktır. 

Boşluk oranları ve kuru birim ağırlıklar konsolidasyon’daki  

∆𝑒𝑒 = −𝛼𝛼log ( 𝜎𝜎
′

𝜎𝜎′0
) ifadesinden veya ∆𝐻𝐻

𝐻𝐻
= ∆𝑒𝑒

1+𝑒𝑒
  eşitliklerinden 

hesaplanabilir. Yine kuru birim ağırlıklar 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝑠𝑠
1+𝑒𝑒

 ‘den bulunabilir. 

Verilen (86) numaralı eşitlikte V0 ve p0 değerleri, sırası ile ilk 
hacim ve ilk basıncı gösterir. Hacim değişikliği  V = V0 − ∆V 
olacağından, bu değer (86) numaralı eşitlikte yerine konulur ve  
p = σv olarak alınırsa, odömetre’deki bir zemin numunesine ait 
gerilme-deformasyon bağıntısı elde edilir. 

σv = σv0
(1−εn)β    ;    β = 1

m
                                                                   (87) 

bu eşitlikte görülen εn değeri, nominal deformasyonu ifade eder. Eğer 
gerçek deformasyon’un  εg = −ln(1 − εn) olduğu hatırlanır ve 
(87)’de yerine konulacak olursa,  

σv = σv0 eβεg  ve β = 1
m

                                                                   (88) 

bulunur. Ön konsolidasyon basıncı pc , bir odömetre deneyinde sabit 
kalacağından, ön konsolidasyon basıncını aşan gerilmeler için 
deformasyonlar büyük değerler almaya başlar. Bu normal konsolide 
killer için, yükleme eğrisinin virgin eğriyle çakıştığını ifade eder.  

Öte yandan; bir malzemenin elastisite modülü, gerilme-
deformasyon eğrisinin eğimi olup, εn’ye göre türevine eşittir. Bu 
durumda aşağıdakiler yazılabilir. 

E = dσv
dεn

     ve    E = β � σv
1−ε

�                                                           (89) 

Elde edilen bu eşitlikten görülebileceği gibi, E elastisite modülü hem 
hacimsel deformasyon’lara hem de σv basınç değerine bağlı bir 
büyüklüktür. Bu nedenle zeminlerin elastik parametreleri, 
deformasyon karakterli büyüklükler olarak kabul edilirler. Katı 
cisimlerde olduğu gibi bağımsız parametre değildirler. 

Yine sıkışmanın veya konsolidasyon’un mukavemet üzerine olan 
etkisi yeniden ele alınacak olursa, (14) numaralı ifadede, (85) 
numaralı ifadenin  p = σv alınarak düzenlenmesi sonucunda 

σv = tanθ
mv

= m
mv

                                                                             (90.a) 

𝜏𝜏 = 𝑐𝑐 +( m
mv

)tan∅                                                                          (90.b) 

𝜏𝜏 = 𝑐𝑐 + � 1
mv
� tanθ tan∅                                                              (90.c) 

eşitlikleri yazılabilir. Verilen (90.c) eşitliğine göre, mv hacim 
değiştirme katsayısı ne denli küçükse, zeminin kayma mukavemeti o 
denli yüksek olacaktır. Yine  θ açısı, zeminin cinsi, strüktürü ve ön 
konsolidasyon basıncına bağlı olarak değiştiğine göre, zeminin 
mukavemeti de eğim açısına bağlı olarak artacaktır.     

Şimdi de (86.d) ve (86.f) numaralı eşitliklerde görülen; zemin su 
içeriğinin mukavemet üzerine olan etkisi düşünüldüğünde, su 
içeriğinin artmasının mukavemeti azalttığı söylenebilir. Buna ilave 
olarak; zemin mukavemeti üzerine suyun etkisini göstermek için, 
kompakte edilen bir zemine ait mukavemet değişimi göz önüne 
alındığı zaman Şek.26.a’da görülen durum ile karşılaşılmaktadır.  
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zemin, yüzeysel temel durumunda, yapı yükü altında oturacak ve 
mukavemet kazanacaktır. 
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olacağından, bu değer (86) numaralı eşitlikte yerine konulur ve  
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gerilme-deformasyon bağıntısı elde edilir. 

σv = σv0
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                                                                   (87) 

bu eşitlikte görülen εn değeri, nominal deformasyonu ifade eder. Eğer 
gerçek deformasyon’un  εg = −ln(1 − εn) olduğu hatırlanır ve 
(87)’de yerine konulacak olursa,  

σv = σv0 eβεg  ve β = 1
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                                                                   (88) 

bulunur. Ön konsolidasyon basıncı pc , bir odömetre deneyinde sabit 
kalacağından, ön konsolidasyon basıncını aşan gerilmeler için 
deformasyonlar büyük değerler almaya başlar. Bu normal konsolide 
killer için, yükleme eğrisinin virgin eğriyle çakıştığını ifade eder.  

Öte yandan; bir malzemenin elastisite modülü, gerilme-
deformasyon eğrisinin eğimi olup, εn’ye göre türevine eşittir. Bu 
durumda aşağıdakiler yazılabilir. 
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1−ε
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Elde edilen bu eşitlikten görülebileceği gibi, E elastisite modülü hem 
hacimsel deformasyon’lara hem de σv basınç değerine bağlı bir 
büyüklüktür. Bu nedenle zeminlerin elastik parametreleri, 
deformasyon karakterli büyüklükler olarak kabul edilirler. Katı 
cisimlerde olduğu gibi bağımsız parametre değildirler. 

Yine sıkışmanın veya konsolidasyon’un mukavemet üzerine olan 
etkisi yeniden ele alınacak olursa, (14) numaralı ifadede, (85) 
numaralı ifadenin  p = σv alınarak düzenlenmesi sonucunda 
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eşitlikleri yazılabilir. Verilen (90.c) eşitliğine göre, mv hacim 
değiştirme katsayısı ne denli küçükse, zeminin kayma mukavemeti o 
denli yüksek olacaktır. Yine  θ açısı, zeminin cinsi, strüktürü ve ön 
konsolidasyon basıncına bağlı olarak değiştiğine göre, zeminin 
mukavemeti de eğim açısına bağlı olarak artacaktır.     

Şimdi de (86.d) ve (86.f) numaralı eşitliklerde görülen; zemin su 
içeriğinin mukavemet üzerine olan etkisi düşünüldüğünde, su 
içeriğinin artmasının mukavemeti azalttığı söylenebilir. Buna ilave 
olarak; zemin mukavemeti üzerine suyun etkisini göstermek için, 
kompakte edilen bir zemine ait mukavemet değişimi göz önüne 
alındığı zaman Şek.26.a’da görülen durum ile karşılaşılmaktadır.  
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Şekil. 26.a Kompakte Edilen Killi Bir Zeminde Su İçeriği-Mukavemet Değişimi 

Verilen şekilde 𝑞𝑞𝑢𝑢 serbest basınç mukavemetini göstermektedir. 
Şekilden görülebileceği gibi, 𝜔𝜔 su içeriği arttıkça, zemin kompakte 
edilse bile, muakavette bir düşüş meydana gelmektedir. Yine 
optimum su içeriğine mukavemetin maksimum değeri karşı 
gelmemekte ve kuru birim ağırlığın maksimum olması, mukavemetin 
de maksimum değere sahip olacağı anlamını taşımamaktadır. 
Maksimum kuru birim ağırlık, su içeriği sabit kalarak, boşluk 
oranının azaltılması ve zemine verilen enerji ile ilgilidir. 
Kompaksiyon işlemi, doymamış bir zeminin içindeki hava miktarının 
atılarak, aynı hacme daha fazla dane miktarının sokulması anlamını 
taşır. Mukavemet kompaksiyon ile bir miktar arttırılmasına rağmen, 
yine su içeriğine ve dolayısı ile matrik emmeye bağlı bir değer olarak 
karşımıza çıkar. Bu durum üniversal sıkışma yasası ile elde edilen 
doğrunun eğimi olan m parametresi ile ilgilidir. Kompaksiyon 

sonucunda, eğim doğal haldeki eğime göre, değiştirilmiş olmaktadır. 
Yükleme durumunda kompakte olan zemin, daha az sıkışır ve 𝑚𝑚𝑣𝑣 
hacim değiştirme katsayısı küçülerek, sıkıştırma için daha yüksek 
şiddete sahip gerilmelere gerek duyulur. Verilen Şek.26.a aynı 
zamanda, stabilize yolların, yazın kuruyarak tozmasını da izah eder. 
Sonuç olarak zemin mukavemeti üzerinde, zemin su içeriği, danelerin 
yönlenme ve dizilişini temsil eden zemin matrisinin, dolayısı ile 
zemine ait matrik emmenin önemli bir rolü bulunur. Matrik 
potansiyel ise, infiltrasyon teorisinde, aşağıdaki gibi 
tanımlanmaktadır.  

𝜎𝜎′ = ∅ = � 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = � 𝐾𝐾𝐷𝐷ℎ = −𝑆𝑆
ℎ

ℎ𝑖𝑖

𝜃𝜃

𝜃𝜃𝑖𝑖
 

Burada ∅ = 𝜎𝜎′ matrik emmeyi, D difüzivite katsayısını, 𝐷𝐷 hacimsel su 
içeriğini, K hidrolik geçirgenliği ve ℎ da su yüksekliği cinsinden 
boşluk basıncını göstermektedir. Yukarıda verilen matrik potansiyel 
eşitliğindeki D difüzivite katsayısı, 𝐷𝐷 su içeriğinin unique bir 
fonksiyonu olup, D=D (𝐷𝐷) şeklindedir. Hidrolik geçirgenlik K ise, 
K=K(h) ve h=h(𝐷𝐷) biçiminde su içeriğinin bileşik bir fonksiyonu 
durumundadır. Eşitlikte hacimsel su içeriğinin kullanılması, 
zeminlerdeki kapiler akım teorisinde, kütle transfer denkleminin 
yazılmasında kolaylık getirmesi nedeni iledir. Matrik emme zemin 
doygun olsa dahi söz konusu olup, herhangi bir su yapısında viskoz 
hareketin başlamasına ve sonuçta da konsolidasyonda sekonder 
konsolidasyon olarak görünüm kazanmasına neden olur. Zeminlerin 
viskoz hareketi konusunda çalışmalar halen devam etmekte ve bir 
baraj yapısında hayati öneme sahip bulunmaktadır.  

Bunlara ilave olarak, konsolidasyon’a bırakılarak yapılan, bir 
kesme kutusu deneyinden hem  mv hacimsel sıkışma katsayısının 
değeri, hem de m = tanθ ‘dan eğim açısının büyüklüğü saptanabilir. 
Çünkü deney ile c ve ∅, kayma mukavemeti parametre’lerinin kolayca 
bulunma olanağı vardır. Ancak aşırı konsolide zeminlerde ön 
konsolidasyon basıncı 𝑝𝑝𝑐𝑐’ nin bulunabilmesi için en az dört ve 
emniyetli tarafta kalmak amacıyla beş deney yapılması gerekir. Farklı 
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eğimdeki doğruların kesim noktasına karşılık gelen düşey basınç ön 
konsolidasyon basıncını verir.  

Sonuç olarak (90) numaralı eşitlikler, zeminlerdeki sıkışmanın, 
mukavemet üzerine olan etkilerini gösteren ifadelerdir. Yapı yükü 
altında oturan bir zeminin, sıkışma sonundaki kayma mukavemetinin 
ne olacağı hesaplanabilir. Taşıma gücüne oturmaların ne denli etkili 
olacağı saptanabilir.  

Bunlara ek olarak; klasik bir odömetre deneyinde, boşluk 
oranlarının yüklemelere göre değişimi e − logσ′ eğrisi ile 
gösterilmektedir. Bu eğri boşluk oranı ile, efektif gerilmelerin 
logaritmaları arasında bir korelasyon olduğunu ifade eder. Bu 
korelasyonun nedeni, aşağıda açıklanmıştır. 

Odömetre’de deneye tabi tutulan bir zeminin deformasyon ve 
hacim değişimleri Bölüm.2’de tartışılmış bulunmaktadır. Yine 
yukarıda ifade edildiği gibi; efektif gerilmeler ile hacim değişimleri 
arasındaki ilişki, üniversal sıkışma yasası nedeni ile, lineer bir 
ilişkidir. Bir zeminin hacmi, boşluk oranı cinsinden, (1+e) olarak da 
zemin prizması yolu ile verilebildiğine göre, ikinci bölümdeki (31) 
numaralı ifadeler göz önüne alınarak, d𝜀𝜀 deformasyonları boşluk 
oranı cinsinden yazılabilmektedir. Eğer (84.a) numaralı ifadedeki V 
hacmi yerine (1+e) değeri konulursa, 

ln(1 + e) = −m lnσ′  

ilişkisi yazılabilir. 

Zemin mekaniğinde deformasyonların küçük olduğu 
varsayıldığından, ln(1+e) değeri seriye açılacak olursa, aşağıdaki 
eşitlik verilebilir. 

−1 < e ≤ 1 için  ln(1 + e) = e − e2

2
+ e3

4
− e4

4
 + . . .  

Bu eşitlikte ikinci ve yüksek dereceden terimler, e boşluk oranının 
yanında; serinin hem alternatif bir seri olması hem de kare ve küplü 
terimlerin küçülmesi nedeni ile, sonucu fazla etkilemezler. Böyle bir 
durumda, yukarıda verilen eşitlik için, e’nin değeri e ≅ ln (1 + e) 

olarak alındığında, e = −m lnσ′ eşitliği mühendislik bakımından, 
büyük bir sakınca yaratmaz. Bu eşitliğin diferansiyeli alınacak olursa 

de = −m dσ′

σ′
  

bulunur. Buradan integral alınarak, klasik yoldan bilinen boşluk oranı 
ve efektif gerilme değişim eğrisi elde edilir. 

∫ de = −m∫ dσ′

σ′
σ′

σ0′
e
e0

  

e − e0 = −m(lnσ′ − lnσ0′ )  

∆e = m ln �σ
′

σ0′
�  

Burada ∆e boşluk oranındaki değişmeyi, σ0′  ise başlangıçtaki basıncı 
gösterir. 

Öte yandan doymamış zeminlerde toplam hacimsel 
deformasyon, serbest değişken olarak kabul edilen; (σm − ua) net 
normal gerilme ve boşluk basıncı (uw − ua) cinsinden, cij sıkışma 
indisleri türünden aşağıdaki gibi verilebilmektedir. 

−𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

= −𝑐𝑐21(𝑑𝑑uw − dua) + 𝑐𝑐22(𝑑𝑑σm − dua) + 𝑐𝑐23(𝑑𝑑σ1 − dσ3) (91.a) 

burada cij parametreleri, zemin iskeletinin sıkışma özelliğini gösteren 

katsayılardır. σm ise, ortalama gerilme olup, 1
3

(𝜎𝜎1 + 2𝜎𝜎3) ile 

tariflenmiştir.   

Zeminlerdeki toplam hacimsel deformasyon, boşluk hacmindeki 
azalmaya eşit olup, deformasyon olarak, aşağıdaki gibi verilebilir. 

∆𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑0

= ∆𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑0

+ ∆𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑0

                                                                               (91.b) 

Burada  ∆𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑0

 suyun sıkışması ile meydana gelen hacimsel 

deformasyonu, ∆𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑0

 ise havanın sıkışması veya zemini terk etmesi 

sonucundaki hacimsel deformasyonu gösterir.   
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Bunlara ek olarak; klasik bir odömetre deneyinde, boşluk 
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korelasyonun nedeni, aşağıda açıklanmıştır. 

Odömetre’de deneye tabi tutulan bir zeminin deformasyon ve 
hacim değişimleri Bölüm.2’de tartışılmış bulunmaktadır. Yine 
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varsayıldığından, ln(1+e) değeri seriye açılacak olursa, aşağıdaki 
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durumda, yukarıda verilen eşitlik için, e’nin değeri e ≅ ln (1 + e) 
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Burada ∆e boşluk oranındaki değişmeyi, σ0′  ise başlangıçtaki basıncı 
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Öte yandan doymamış zeminlerde toplam hacimsel 
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Verilen (91.b) eşitliği gereğince de suyun sıkışması sonucu, 
meydana gelen hacim değişimi, sıkışma indisi türünden, aşağıdaki 
gibi verilebilir.  

−𝑑𝑑𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉

= −𝑐𝑐11(𝑑𝑑uw − dua) + 𝑐𝑐12(𝑑𝑑σm − dua) + 𝑐𝑐13(𝑑𝑑σ1 − dσ3) (91.c) 

Parametre’lere bağlı olarak verilen (91.a) ve (91.c) numaralı 
ifadelerden görüleceği üzere; gerek suyun zemini terk etmesi ve 
gerekse toplam hacim değişimi üzerinde, net normal gerilme ve 
matrik emmenin yanında, deviatorik gerilmenin de önemli rolü 
olduğu varsayılmaktadır. Toplam hacimsel deformasyon’un ∆p basınç 
artımına bölümü, hem toplam hacim değiştirme katsayısını, hem de, 
kısmi değişkenlerin sahip oldukları hacim değiştirme katsayılarını 
verir. Eğer matrik emme, net normal gerilme ve deviatorik gerilmeler 
ölçülmüş ise, cij katsayıları (91.a) ve (91.c) denklemleri kullanılarak, 
tüm basınç kademeleri için, En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak 
hesaplanabilir.  

Öte yandan boşluk oranının de değişimi, av kompressibilite’si 
kullanılarak aşağıdaki gibi, doygun zeminler için, yazılabilir.  

de = avd(σ − uw)                                                                            (92) 

Zemin doymamış bir zemin ise, yukarıdakilere benzer olarak, 
parametrelere bağlı bir şekilde de verilebilir.  

de = atd(σm − ua) + amd(ua − uw)                                      (93.a) 

dw = btd(σm − ua) + bmd(ua − uw)                                    (93.b) 

Bu ifadelerde; at ve bt katsayıları, zemin iskeleti veya matriks’inin net 
normal gerilmeden kaynaklanan değerlerini, am ve bm katsayıları ise, 
zeminin kapilarite özelliğinden kaynaklanan, hacim değiştirme 
katsayılarını gösterir. 

Bu ifadelerde, matrik emme veya kapiler suyun zemin içindeki 
hareketinde; mekanik kuvvetlerden ziyade, yüzey gerilim 
kuvvetlerinin etkili olduğunu ve termodinamik etkilerin başlıca rol 
oynadığını, aynı zamanda dengenin korunduğunu unutmamak 
gerekir. Hesaplanan hacimsel deformasyonların, kapilerite etkisiyle 

bulunan deformasyon’lar ile uyuşması gerekir. Doymamış zemin 
örneği kurudukça 20μ’dan büyük çapa sahip zemin boşluklarından, 
su serbest olarak akarken bir kısım su da kapiler boşluklara kaçarak, 
yüzey gerilim kuvvetleri tarafından tutulur. Bu nedenle doygun 
olmayan zeminler için özel deney teknikleri geliştirilmiştir.  

Verilen (93.a) ve (93.b) eşitliklerindeki dw ve de değerleri, her 
basınç kademesi için, ölçülen değerler ayrı ayrı alınarak, bir 
konsolidasyon deneyi için, ölçülen matrik emme ve net normal 
gerilmeler denklemde yerlerine konularak, tüm basınç kademeleri 
için denklem takımları yazılır. Denklem sayısı, bilinmeyenlerden fazla 
olması nedeni ile, En Küçük Kareler Yöntemi ile, normal denklemler 
kurulur ve  at, am veya bt , bm parametreleri hesaplanabilir. Ancak 
killi zeminlerde doygunluk derecesi %85’in, kumlu zeminlerde ise 
%15-20’nin altına düştüğünde zeminden mekanik vasıtalarla suyun 
çıkmayacağını ve ağırlıkça su içeriğinin değişmeyeceğini unutmamak 
gerekir. Bu nedenle hacimsel su içeriği ile çalışmak, 𝛾𝛾𝑤𝑤𝜃𝜃 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑤𝑤 
eşitliğinin geçerliliğinden yararlanmak, daha akılcıdır. Ayrıca killi 
zeminlerin rötre limitine kadar doygun olarak hacimlerini 
küçülttüğünü, ıslak cephe oluşmayınca kapiler bir akımın mevcut 
olmayacağını dikkate almak gerekir. Bu amaçla doymamış bir zemin 
için aşağıdaki ilişkiler kullanılabilir. 

Sreγw = wγs  

w = γw
γk
θ  

Sreγk = θγs ve Sr = 1 

θ = e γk
γs

= Srn                                                                                 (94) 

burada e boşluk oranını, 𝑆𝑆𝑟𝑟 doygunluk derecesini, w ağırlıkça su 

içeriğini, 𝜃𝜃 = 𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑉𝑉

  hacimsel su içeriğini, n poroziteyi ve 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim 
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Verilen (91.b) eşitliği gereğince de suyun sıkışması sonucu, 
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= −𝑐𝑐11(𝑑𝑑uw − dua) + 𝑐𝑐12(𝑑𝑑σm − dua) + 𝑐𝑐13(𝑑𝑑σ1 − dσ3) (91.c) 
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ölçülmüş ise, cij katsayıları (91.a) ve (91.c) denklemleri kullanılarak, 
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5. BÖLÜM  

DENGE DURUMUNDA GERİLME YAYILIŞI 

5.1. GİRİŞ 

Odömetre ile bir zemin örneği, konsolidasyon deneyine tabi 
tutulduğu zaman, ön konsolidasyon basıncına kadar, sanki elastik 
cisimmiş gibi davranış gösterdiği yukarıda ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak zemin ister elastik, isterse plastik davranış 
göstersin, tüm deney boyunca denge korunur. Buna ilave olarak; 
deneye tabi tutulan zemin, tabakalaşmadan dolayı, heterojenite de 
içerir. Ancak yapılan gözlemlerde, yatay ve düşey yöndeki dane 
dizilişi birbirinden belirgin şekilde farklılıklar gösterirler. Bu 
farklılığın hesaplarda göz önüne alınması gerekir. 

Sonuçta problem; elastik fakat anizotrop bir zemin varmış gibi 
düşünülüp ele alınmayı gerektirmektedir. Odömetre’de yanal yer 
değiştirmelerin olmadığı da göz önünde bulundurularak, denge 
durumunda, oturma ve gerilme durumlarının ne olduğu, gerilme ve 
oturmaların zemin derinliği ile nasıl değiştiği, yarı sonsuz uzay için 
verilmesi, problemin daha doğru tanımını verecektir. 

Bu bölümde; elastik fakat cross anizotrop bir zemine ait, gerilme 
dağılımı, yanal deplasmanların önlenmediği ve önlendiği durumlar 
için, yarı sonsuz uzayda nasıl bir değişim gösterdiği ele alınarak 
incelenecektir. Kısaca K0 durumu içindeki gerilme artımı problemi 
verilmeye çalışılacaktır. Doğal olarak dengede olan bir sistem 
çözülmeye çalışılacaktır. 

5.2. Kendi Ağırlığını Taşıyan Bir Zeminde Gerilme Dağılımı 

Herhangi bir cisim ister elastik, ister plastik ve isterse likit denge 
durumunda olsun, o cisme ait noktalarda yazılacak denge 
denklemleri sağlanır. Şek.27’deki elemanter küp üzerinde yazılacak 
moment denge denklemi, τyz=τzy ; τxy=τyx  ve  τzx=τxz ilişkilerini 
verir. Bu eşitliklerde birinci indis gerilmenin dik olduğu, ikinci indis 
ise gerilmelerin paralel oldukları eksenleri gösterir. 

              
Şekil. 27. Elemanter Zemin Kübü’ne Etki Eden Gerilmeler 

Eğer cisim içerisinde gerilmelerin değişimleri incelenecek 
olursa, yüzler üzerindeki gerilmelerin dik izdüşümlerinden, 
diferansiyel denge denklemleri denilen denklemler elde edilir. Bu 
denklemlerin hacim kuvvetlerini ve dinamik etkileri içeren en genel 
şekli aşağıda verilmiştir. 

∂σx
∂x

+ ∂τxy
∂y

+ ∂τxz
∂z

+ X = ρ ∂
2u
∂t2

                                                      (95.a) 

∂τyx
∂x

+ ∂σy
∂y

+ ∂τyz
∂z

+ Y = ρ ∂
2v
∂t2

                                                     (95.b) 

∂τzx
∂x

+ ∂τzy
∂y

+ ∂σz
∂z

+ Z = ρ ∂
2w
∂t2

                                                     (95.c) 

Bu ifadelerde 𝜏𝜏’lar kayma gerilmelerini, 𝜎𝜎’lar normal gerilmeleri, X,Y 
ve Z koordinat eksenleri doğrultusundaki hacim kuvvetlerini, 
denklemlerin sağ yanı ise yine koordinatlar doğrultusundaki dinamik 
kuvvetlerin değişimini gösterir. U, v ve w değerleri; koordinatlar 
doğrultusundaki deplasman’ları (yer değiştirmeleri) ifade ederler. 

Eğer bir zemin tabakası; kendi ağırlığı altında dengede ise, başka 
bir ifade ile zemin kendi yükünü taşıyorsa ve dinamik etkilerden uzak 
ise, denklemlerin sağ yanı sıfıra eşit olur. Zeminler üzerlerinde bir 
yapı yükü taşımadıkları zaman, bu koşul sağlanmış olur. Zemin 
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üzerine herhangi bir yük bindirildiği zaman, yükün etkisi ile oturur 
ve konsolide olur. 

Yine zeminler yer çekimi etkisi altında olduklarından, x ve y 
koordinat eksenleri doğrultusunda hacim kuvvetlerinin bileşenleri 
bulunmaz. Diferansiyel denge denklemleri birim hacim için 
yazıldıklarından, z koordinatı doğrultusundaki hacim kuvveti         
𝑍𝑍 = −𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal birim ağırlığı olacaktır. Yine zeminler çok uzun yıllar 
kompanse olarak dengeye geldiklerinden, düşey ve yatay gerilmeler 
belli değere sahip olurlar. Bu gerilmeler, asal gerilme durumundadır. 
Bu koşullar altında (95) numaralı denklemler aşağıdaki şekli alır. 

∂σx
∂x

= 0  ;  ∂σy
∂y

= 0  ve  ∂σz
∂z

− 𝛾𝛾𝑛𝑛 = 0                                            (96) 

bu denklemlerin integrali alınacak olursa 

σx = 𝑐𝑐1  ;  σy = 𝑐𝑐2  ve  σz = ∫ γndzz
0                                           (97) 

çözümleri bulunur. 

Eğer dengede olan zemin tabakası, yarı sonsuz uzay içinde, 
homojen ve üniform bir yapıya sahipse, γn doğal birim ağırlığı sabit 
olup, integral dışına çıkar ve düşey gerilme 

σz = γnz                                                                                         (98.a) 

şeklindedir. Σz düşey gerilmesi σz = σv = 𝑝𝑝 alındığında, kendi 
yükünü taşıyan zeminlerde, basıncın derinlikle değişimi bulunmuş 
olur. 

P = γnH                                                                                         (98.b) 

burada  z = H alınmıştır ve tabaka kalınlığını gösterir.  

Yapılan pek çok gözlem, (98.b) numaralı eşitliğin, homojen ve 
üniform tabakalar için, yaklaşık 7m’ye kadar geçerli olduğunu 
vermiştir. Çok derin olmayan kazılarda veya homojen tabakalar için, 
verilen eşitlik rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

Eğer zemin derinlikle bir değişim gösteriyor ve zemin tabakası 
üniform değilse, (97) numaralı eşitlikte, γn doğal birim ağırlığın 

derinlikle değişim fonksiyonu’nun bulunması ve düşey gerilmenin 
değeri, integral alınarak hesaplanmalıdır. 

P = ∫ γn(z)dzz
0                                                                               (98.c) 

burada γn(z) değeri, doğal birim ağırlığın derinlikle değişen 
fonksiyonunu göstermektedir. 

Öte yandan zeminin yarı sonsuz bir ortam olarak varsayılması 
nedeni ile, yanal yönde uzunluk sonsuza gittiği için, yanal 
deplasmanlar bulunmaz. Bu durumda K0 koşulları oluşur. Böyle bir 
durumda εx = εy = 0 olduğu için, Hooke yasaları kullanılarak      
𝜎𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝜎𝑦𝑦 eşitliği elde edilir. Eğer merkezi bir simetri varsa, yatay 
gerilmeler için σh = K0 σv eşitliği yazılabilir. Bu eşitlikte K0’a 
sükunetteki yanal toprak basınç katsayısı adı verilmektedir. Denge 
durumu söz konusu olduğu için, K0 durumu, sürtünmenin olmadığı 
bir ortam için, dengeyi ifade eder. Eğer yanal deformasyonların 
değeri 10−3’den büyük olursa, aktif veya pasif duruma gelinir ki, 
böyle bir durum kırılmayı veya plastik hale geçmeyi gösterir. 

Killi bir zeminin likit limit durumu aşıldığında ise zemin, kayma 
gerilmelerini taşıyamayacağı için, uygulanan bir düşey gerilme bütün 
yönlere intikal ederek akmaya başlar. Bu değer yaklaşık 5 kPa 
kadardır. 

Sonuçta kendi ağırlığı altında dengede olan herhangi bir zeminin 
derinlikle değişen ve artan düşey basıncı, (98) numaralı ifadelerle 
verilebilmektedir. 

5.3. Yanal Deplasmanların Olmadığı Durumda Elastik 
Anizotropi (Tekinsoy Yöntemi) 

Bu problem önce Kartezyen koordinat’larda ele alınacak ve 
gerilmelerin durumu incelenecektir. Kartezyen koordinatlardaki, 
elemanter bir zemin küp’üne etki eden gerilmeler, Şek.27’deki 
gibidir. Odömetre’de K0 koşulları geçerli olduğu için, yanal yöndeki 
u ve v deplasman’ları bulunmaz. Bu koşul içinde; aşağıdaki 
deformasyon ilişkileri yazılabilir. 
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5.3. Yanal Deplasmanların Olmadığı Durumda Elastik 
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u = v = o  ve  εx = εy = γxy = 0                                                 (99) 

Odömetre’deki K0 koşulları için, hacimsel deformasyonlar söz 
konusudur. Elastisite’de düşey deformasyonlar 

εz = ∂w
∂z

                                                                                               (100) 

olarak tanımlanmıştır. Verilen ifadelerde; 𝜔𝜔 düşey; u ise x yönündeki; 
v de y yönündeki deplasman’ları (yer değiştirmeleri) gösterir. X ve y 
yönündeki deformasyon’lar, sırasıyla, εxve εy sembolleri ile ifade 
edilmiştir. Kayma deformasyon’ları γxy ile gösterilmiştir. 

Zeminlerin yatay yönde sonsuza gittiği kabul edilirse, yanal 
hareketler kısıtlanmış olur. Bu da odömetre’deki duruma, yani yanal 
deplasman’ların kısıtlanmasına karşılık gelir. K0 koşulları içinde 
dengede olan anizotropik bir zeminin yatay gerilmeleri, zeminlerin 
elastik bir cisim kabul edilmesi nedeniyle, aşağıdaki gibi verilebilir. 

σx = K0xσz ve  σy = K0yσz                                                        (101) 

Bunlara ilave olarak, bir odömetre deneyi için, 𝜎𝜎𝑧𝑧 düşey gerilmeleri, 
hacim değiştirme katsayısı ve düşey deformasyon cinsinden 

εz = mvzσz  ve  σz = εz
mvz

= 1
mvz

∂w
∂z

                                          (102) 

olarak ifade edilebilir. İfadelerde görülen 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧 değeri, düşey 
doğrultudaki hacim değiştirme katsayısını göstermektedir. 

Ayrıca; K0 problemi efektif gerilmeler için tanımlandığı için, σx , 
σy ve σz gerilmeleri, efektif gerilmeleri ifade eder. Buraya kadar 
verilen tanımlar altında, (101) numaralı eşitlikler, hacim değiştirme 
katsayıları cinsinden yazılabilir. 

σx = K0x
mvz

∂w
∂z

    ve  εx = mvxσx                                                 (103.a) 

σy = K0y
mvz

∂w
∂z

    ve  εy = mvyσy                                                (103.b) 

Verilen bu eşitliklere, (99) numaralı ifadelerdeki εx = εy koşulu 
uygulanacak olursa, anizotropi’yi tanımlayan, aşağıdaki ilişkiler elde 
edilir. 

Mvx
mvy

= σy
σx

        ve  mvx
mvy

= K0y
K0x

                                                          (104) 

Öte yandan, belli bir z derinliği için, w oturması ve bu oturmanın 

derinliğe göre değişimi bilinebilir. Başka bir ifade ile; ∂w
∂z

   eğimi, belli 

bir z derinliği için sabittir. Bu nedenle   σx ve σy gerilmeleri de belli 
değerlere sahiptir. Sonuç olarak (104) numaralı eşitliklerde verilen 
oranlar sabit kalır. Yine,  K0  koşulları için kayma gerilmeleri, 
deplasmanlara bağlı olarak 

τxz = Gxz(∂w
∂x

)   ve  τyz = 𝐺𝐺yz(∂w
∂y

    )                                         (105) 

şeklinde verilebilir. Burada görülen  Gxz ve  Gyz değerleri sırasıyla, x 
ve y yönündeki kayma modüllerini belirtirler. Bu modüller, 
anizotropi’den dolayı farklı değerlere sahiptir. 

Kartezyen koordinatlardaki diferansiyel denge denklemleri ise 
aşağıdaki gibidir. 

∂σx
∂x

+ ∂τxy
∂y

+ ∂τxz
∂z

= 0                                                                 (106.a) 

∂τyx
∂x

+ ∂σy
∂y

+ ∂τyz
∂z

= 0                                                                 (106.b) 

∂τzx
∂x

+ ∂τzy
∂y

+ ∂σz
∂z

= 0                                                                 (106.c) 

Yukarıda verilen (99) numaralı eşitliğin bir sonucu olarak, γxy = 0  ve  
τxy = τyx = 0       eşitlikleri yazılabilir. Bu koşullar için diferansiyel 
denge denklemleri 

∂σx
∂x

+ ∂τxz
∂z

= 0                                                                              (107.a) 

∂σy
∂y

+ ∂τyz
∂z

= 0                                                                              (107.b) 

∂τzx
∂x

+ ∂τzy
∂y

+ ∂σz
∂z

= 0                                                                  (107.c) 

şeklini alır. Burada da (102) ve (103) numaralı eşitlikler yerine 
konulacak olursa, 



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

81

u = v = o  ve  εx = εy = γxy = 0                                                 (99) 

Odömetre’deki K0 koşulları için, hacimsel deformasyonlar söz 
konusudur. Elastisite’de düşey deformasyonlar 

εz = ∂w
∂z

                                                                                               (100) 

olarak tanımlanmıştır. Verilen ifadelerde; 𝜔𝜔 düşey; u ise x yönündeki; 
v de y yönündeki deplasman’ları (yer değiştirmeleri) gösterir. X ve y 
yönündeki deformasyon’lar, sırasıyla, εxve εy sembolleri ile ifade 
edilmiştir. Kayma deformasyon’ları γxy ile gösterilmiştir. 

Zeminlerin yatay yönde sonsuza gittiği kabul edilirse, yanal 
hareketler kısıtlanmış olur. Bu da odömetre’deki duruma, yani yanal 
deplasman’ların kısıtlanmasına karşılık gelir. K0 koşulları içinde 
dengede olan anizotropik bir zeminin yatay gerilmeleri, zeminlerin 
elastik bir cisim kabul edilmesi nedeniyle, aşağıdaki gibi verilebilir. 

σx = K0xσz ve  σy = K0yσz                                                        (101) 

Bunlara ilave olarak, bir odömetre deneyi için, 𝜎𝜎𝑧𝑧 düşey gerilmeleri, 
hacim değiştirme katsayısı ve düşey deformasyon cinsinden 

εz = mvzσz  ve  σz = εz
mvz

= 1
mvz

∂w
∂z

                                          (102) 

olarak ifade edilebilir. İfadelerde görülen 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧 değeri, düşey 
doğrultudaki hacim değiştirme katsayısını göstermektedir. 

Ayrıca; K0 problemi efektif gerilmeler için tanımlandığı için, σx , 
σy ve σz gerilmeleri, efektif gerilmeleri ifade eder. Buraya kadar 
verilen tanımlar altında, (101) numaralı eşitlikler, hacim değiştirme 
katsayıları cinsinden yazılabilir. 

σx = K0x
mvz

∂w
∂z

    ve  εx = mvxσx                                                 (103.a) 

σy = K0y
mvz

∂w
∂z

    ve  εy = mvyσy                                                (103.b) 

Verilen bu eşitliklere, (99) numaralı ifadelerdeki εx = εy koşulu 
uygulanacak olursa, anizotropi’yi tanımlayan, aşağıdaki ilişkiler elde 
edilir. 

Mvx
mvy

= σy
σx

        ve  mvx
mvy

= K0y
K0x

                                                          (104) 

Öte yandan, belli bir z derinliği için, w oturması ve bu oturmanın 

derinliğe göre değişimi bilinebilir. Başka bir ifade ile; ∂w
∂z

   eğimi, belli 

bir z derinliği için sabittir. Bu nedenle   σx ve σy gerilmeleri de belli 
değerlere sahiptir. Sonuç olarak (104) numaralı eşitliklerde verilen 
oranlar sabit kalır. Yine,  K0  koşulları için kayma gerilmeleri, 
deplasmanlara bağlı olarak 

τxz = Gxz(∂w
∂x

)   ve  τyz = 𝐺𝐺yz(∂w
∂y

    )                                         (105) 

şeklinde verilebilir. Burada görülen  Gxz ve  Gyz değerleri sırasıyla, x 
ve y yönündeki kayma modüllerini belirtirler. Bu modüller, 
anizotropi’den dolayı farklı değerlere sahiptir. 

Kartezyen koordinatlardaki diferansiyel denge denklemleri ise 
aşağıdaki gibidir. 

∂σx
∂x

+ ∂τxy
∂y

+ ∂τxz
∂z

= 0                                                                 (106.a) 

∂τyx
∂x

+ ∂σy
∂y

+ ∂τyz
∂z

= 0                                                                 (106.b) 

∂τzx
∂x

+ ∂τzy
∂y

+ ∂σz
∂z

= 0                                                                 (106.c) 

Yukarıda verilen (99) numaralı eşitliğin bir sonucu olarak, γxy = 0  ve  
τxy = τyx = 0       eşitlikleri yazılabilir. Bu koşullar için diferansiyel 
denge denklemleri 

∂σx
∂x

+ ∂τxz
∂z

= 0                                                                              (107.a) 

∂σy
∂y

+ ∂τyz
∂z

= 0                                                                              (107.b) 

∂τzx
∂x

+ ∂τzy
∂y

+ ∂σz
∂z

= 0                                                                  (107.c) 

şeklini alır. Burada da (102) ve (103) numaralı eşitlikler yerine 
konulacak olursa, 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

82

(K0x
mvz

+ Gxz) ∂
∂x
�∂w
∂z
� = 0                                                            (108.a) 

(K0y
mvz

+ Gyz) ∂
∂y
�∂w
∂z
� = 0                                                            (108.b) 

Gxz
∂2w
∂x2

+ Gyz
∂2w
∂y2

+ 1
mvz

∂2w
∂z2

= 0                                             (108.c) 

denklemleri elde edilir. Daha önce sözü edildiği üzere; εz = ∂w
∂z

’nin 

değeri, belli derinlikte sabit olduğu için, ilk iki denklemin 
sağlanabilmesi için, parantez içindeki terimlerin sıfıra eşit olması 
gerekir. Bu koşul altında, aşağıdaki anizotropi’yi temsil eden, 
eşitlikler elde edilir. 

Gyz
Gxz

= K0y
K0x

= mvx
mvy

                                                                              (109) 

Verilen (108) numaralı eşitliklerden üçüncü denklemde 

X = X
�Gxz

 ; Y = Y
�Gyz

 ; Z = �mvz z                                              (110) 

dönüşümleri yapılarak, Laplace diferansiyel denklemi bulunmuş olur. 

∂2w
∂X2

+∂
2w
∂Y2

+ ∂2w
∂Z2

= 0                                                                       (111) 

Eğer bir odömetre’deki eksenel simetri ve silindir şeklindeki 
geometrisi göz önünde bulundurulursa, elde edilen Laplace 
diferansiyel denkleminin silindirik koordinatlara dönüştürülmesi 
daha anlamlı olur. Bu amaçla; 

X = R cos∅; Y = R sin∅                                                            (112.a) 

R = √X2 + Y2 ; ∅ = arctan Y
Z

                                                   (112.b) 

dönüşümleri yapıldığında, aşağıdaki diferansiyel denklem elde edilir. 

∂2w
∂R2

+ 1
R2

∂2w
∂∅2

+ 1
R
∂2w
∂R

+ ∂2w
∂Z2

= 0                                                    (113) 

Ortamın yarı sonsuz olduğunun varsayımı ve eksenel simetri kabulü, 
denklemde ∅’ye bağlı terimlerin ortadan kalkmasına neden olur. 
Başka ifade ile w oturmalarının radyal bileşenleri, açısal bileşenlerine 
eşit olur. Bu durumda denklem 

∂2w
∂R2

+1
R
∂w
∂R

+ ∂2w
∂Z2

= 0                                                                      (114) 

haline gelir. Şimdi; bu denklemin özel bir çözümünün, w = R1
nΨn 

olduğu başlangıç olarak kabul edilsin. Verilen çözümde Ψn 
fonksiyonu, herhangi bir Ψ açısının fonksiyonudur. Kabul edilen w 
çözümünün gerekli türevleri alınıp, denklemde yerine konulmakla, 
aşağıdaki diferansiyel denkleme gelinir. 

∂2w
∂R12

+ 2
R1

∂w
∂R

+ 1
R12

cotΨ∂w
∂Ψ

+ 1
R12

∂2w
∂Ψ2 = 0                                    (115.a) 

1
sinΨ

∂
∂Ψ
�sinΨ∂Ψn

∂Ψ
� + n(n + 1)Ψn = 0                                (115.b) 

Şimdi de bu denklemlere R1 =1 ve X= cosΨ dönüşümleri 
uygulandığı zaman, Legendre diferansiyel denklemi elde edilir. 

(1 − X2) ∂
2Ψn
∂X2

− 2X ∂Ψn
∂X

+ n(n + 1)Ψn = 0                            (116) 

Eğer Ψn fonksiyonu için 

Ψn = a1Xm1 + a2Xm2 + a3Xm3 + ⋯                                         (117) 

Polinom’unun durumu göz önüne alınırsa, Ψn için çözümler; a1 
katsayısı cinsinden, m1 = −(n + 1) değerlerini ele alarak ve bulunan 
bu değerler, w = R1

nΨn’de yerlerine konularak, aşağıdaki dönüşümler 
uygulandığında  

X = cosΨ; R1X = Z  ve R1 = √R2 + Z2                                  (118) 

çözümleri elde edilmiş bulunur. Bu durumda, n’nin n=-1; -2;-3;… gibi 
negatif değerleri için özel çözümler 

w1 = A1(R2 + Z2)−1/2 

w2 = A2Z(R2 + Z2)−3/2 

şeklindedir. 

Şimdi de, özel olarak w1 çözümü ele alınırsa, σz’nin değeri (102) 
numaralı eşitlikten saptanır. Bulunan bu sonuçta da Z = z�mvz 
dönüşümü yapılarak 
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σz =
1

mvz

∂w
∂z

=
1

mvz

∂w
∂Z

∂Z
∂z

 

σz = − A1
�mvz

Z
(R2+Z2)3/2                                                                  (119) 

düşey gerilme değeri elde edilir. Denge durumunda; iç kuvvetlerin 
toplamı, dış kuvvetlerin toplamına eşit olması gerekir. Böylece 
gerilme dağılımı için, tekil kuvvet için: 

P = ∫ 2πRdRσZ(R, Z0)∞
R=0                                                             (120) 

eşitliği yazılabilir. Bu integral kullanılarak, (119) numaralı ifadede 

verilen integrasyon katsayısı A1 = P �mvz

2π
 olarak hesaplanır. 

İntegrasyon katsayısının bu değeri ile birlikte Z ve R’nin (110) ve 
(118) numaralı eşitliklerde verilen değerleri yerlerine konulursa, 
yani ters dönüşüm yapılırsa, aşağıda verilen düşey gerilme ifadesine 
ulaşılır. 

σz = −�
PGxz

3/2Gyz
3/2mvz

1/2

2π
� � z

(Gyzx2+Gxzy2+GxzGyzmvzz2)3/2�           (121) 

Bu ifadede negatif işaret, gerilmenin basınç gerilmesi olduğunu 
göstermektedir. 

5.4. Tek Kayma Modülü Durumunda Gerilme Artımı 
(Tekinsoy Yöntemi) 

Yukarıda (121) numaralı eşitlikte verilen haliyle, gerilmelerin 
bulunuşu oldukça zordur. Çünkü yatay ve düşey yöndeki kayma 
modüllerinin bulunması veya ölçümü, verilen ifade için zorluk 
yaratır. Bu nedenle bazı makul basitleştirmelerin ve kabullerin 
yapılma zarureti doğar. Sonuçta; problemin özünden ve 
geometrisinden uzaklaşmadan, gerekli basitleştirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Bu amaçla bir odömetre’deki eksenel simetri göz 
önüne alınır ve deneye tabi tutulan zemin örneğinin, zemin tabakası 
yanında çok küçük olduğu da düşünülürse, her iki yöndeki farklı 
kayma modüllerinin, çok küçük deney örneği için, birbirlerine eşit 
olduğu varsayımı yapılabilir. Yine zemin depozit’lerinin düşey 
yöndeki konsolidasyon’u sonunda şekillendiği düşünülerek, yatay 

yönde oldukça farklı özelliklerin, odömetre’deki zemin numunesi 
için, belirginleşmeyeceği söylenebilir. Bu kabullerin yanında, 
hacimsel değişme katsayısının, her basınç kademesi için, 
hesaplanabileceği de göz önünde tutulursa, olayın açıklanması daha 
da kolaylaşır. Odömetre’deki eksenel simetri nedeni ile εx = εy 
eşitliği yazılabilmektedir. Böyle bir durum için; ifadelerde 
Gxz = Gyz = G alınması, hesap kolaylığı sağlayacaktır. Sonuçta (108.c) 
numaralı diferansiyel denklem, aşağıdaki şekle girecektir.. 

∂2w
∂x2

+∂
2w
∂y2

+ 1
Gmvz

∂2w
∂z2

= 0                                                              (122) 

Burada da Z=z�Gmvz dönüşümü uygulanarak, denklem aşağıdaki 
Laplace diferansiyel denklemine dönüştürülür. 

∂2w
∂r2

+1
r
∂w
∂r

+ ∂2w
∂Z2

= 0                                                                      (123) 

Bu denklem Laplace diferansiyel denkleminin silindirik 
koordinatlardaki verilmiş ifadesini göstermektedir. Yine; yukarıdaki 
ayrıtta olduğu gibi, aynı yöntem uygulanarak oturmalar için  

w=A2(r2 + Z2)−1/2                                                                     (124) 

sonucu elde edilir. Buradan da 

σz = 1
mvz

∂w
∂Z

∂Z
∂z

  

ilişkisi kullanılarak, düşey gerilmeler için 

σz = −A2G z
(r2+Gmvzz2)3/2                                                            (125) 

eşitliğine gelinir. A2 integrasyon sabitini tayin için yine, (120) 

numaralı eşitlik kullanılırsa, A2 = P √α
2πG

 değeri elde edilir. Sonuç 

olarak; oturmalar ve düşey gerilme dağılımı için, eşitlikler aşağıdaki 
gibi bulunur. 

w = P √α
2πG

� 1
√r2+αz2

�                                                                  (126.a) 

σz = −  𝑃𝑃
2π
� z√α

(r2+αz2)3/2�                                                              (126.b) 
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Bu eşitliklerde, α =  Gmvz değerine eşittir. Bu katsayı bir bakıma, 
anizotropi’yi temsil eden ve zemindeki tabakalaşmanın ne olduğunu 
gösteren bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlara ilaveten, (126.b) numaralı gerilme ifadesi, Cross 
anizotropi’ye sahip, elastik bir cismin içindeki gerilme yayılışını 
göstermektedir. Zemindeki dengenin korunduğu durum için gerilme 
yayılışını ifade eder. Yine bu gerilme, toplam gerilme miktarını da 
göstermektedir.  

Daha önce üçüncü bölümde verilen ve doymamış zeminlerdeki 
efektif gerilme değişimini gösteren (36) numaralı eşitlik, toplam 
gerilme cinsinden yazılacak olursa, aşağıdaki şekilde tertiplenebilir. 

σ = σ′ + χ �uw + �1−χ
χ
�ua�                                                      (126.I) 

Bu ilişki de χ  katsayısı doygunluk derecesine bağlı bir katsayı olup, 
sıfır ile bir (0 ≤ χ ≤ 1) arasında değişen değerler alır. Zemin doygun 
iken χ = 1, tümüyle kuru iken χ = 0 değerlerine sahiptir. Doygun bir 
killi zemin için toplam gerilme miktarı σ = σ′ + uw olan ve bilinen 
klasik değer elde edilir. Zeminin doygun olması durumunda uw 
boşluk suyu basıncını gösterir. Eğer zemin doymamış bir zemin ise, 
doygunluk derecesine bağlı olarak χ değeri değişir. Buna göre toplam 
gerilme miktarı, efektif gerilme ile boşluk basıncının toplamına 
eşittir. Sonuçta boşluk basıncı için 

u = χ �uw + �1−χ
χ
�ua�                                                              (126.II) 

eşitliği yazılabilir. Bu durumda toplam basınç, efektif gerilmeler ile 
boşluk basınçlarının toplamına eşittir. 

σ = σ′ + u                                                                                 (126.III) 

Eğer zemin kuru bir zemin ise χ’nın değeri χ = 0’a eşittir. Bu 
durumda toplam gerilme değeri efektif gerilmeler ile hava basıncının 
toplamına eşit olur. Böyle bir durum için kuru killi zeminlerde 
yapılan ölçümlerde, matrik emme değerinin 250000 Atm olduğu 
görülebilmiştir. Bu basınç oldukça yüksek bir değere sahiptir. Oysa 
zeminler; infiltrasyon gereği, dışardan müdahale edilmediği takdirde, 

tam kuru hale, doğal durumda, gelmezler. Mutlaka bir residüel θr 
hacimsel su içeriğini içerirler. Bu nedenle (126.I) denklemi 
geçerliliğini korur.  

Ayrıca kendi ağırlığı ile dengede olan bir zemin, ilave bir yük ile 
yüklendiği zaman (Bu bir yapı yükü olabilir), konsolide olarak bir 
miktar oturur. Bu oturma sonunda gerek boşluk suyu basıncı, 
gerekse boşluk basıncı sönümlenerek, ilave yük efektif gerilmeler 
tarafından taşınır. Bu taşınma işlemi üzerinde; zeminin hem poroz 
yapısı, hem de anizotropi’si önemli bir etkiye sahiptir. 

Efektif gerilmeler; zemin danelerinin taşıdıkları gerilmeleri ifade 
ettiğine göre, zeminlerdeki gerilme yayılışı, zemin kompasitesine 
bağlı kalır. Kompasite ne denli yüksek ise, gerilmedeki yayılma ve 
daneden daneye geçme, o denli fazla olur. Bu nedenle gerilmenin 
toplam değeri mühendislikte, gerçek gerilme ve nominal gerilme 
olarak ayrılmaktadır. Deneylerde ölçülen toplam gerilmeler, nominal 
gerilme durumundadır. Gerilme hesaplanırken tüm geometrik alan 
düşünülür. Boşlukların durumu düşünülmez. Buna göre; gerçek 
gerilmeyi hesaplayabilmek için, zeminin yüklendiğindeki kesit 
değişmelerinin göz önüne alınması gerekir. Bu durumda zemin 
danelerinin, gerilme yayılışında etkili olan alanı, A − Ab şeklinde 
ifade edilebilir. Böylece P yükü ile yüklenmiş olan bir kesitin gerçek 
gerilme değeri aşağıdaki gibi olur. 

σGZ = P
A−Ab

= P

A�1−
Ab z
A z �

= P

A�1−
Vb
V �

                                     (126.IV.a) 

Bu eşitlikte A, zeminin yüklendikten sonraki şekil değiştirmiş tüm 
kesit alanı, Ab tüm zemin kesitindeki boşluklara rastlayan kesit alanı, 
z zemin derinliği, Vb ise z derinliğine kadar olan sıkışmış boşluk 
hacmi, V de z derinliğine kadar olan tüm hacmi gösterir. 

Yine (126.IV.a) eşitliğinde görülen Vb
V

 oranı porozite’ye eşit olup, 

n = Vb
V

  değeri yerine konulur ve c = 1 − n  değerinin de kompasite’ye 

eşit olduğu hatırlanırsa, nominal gerilmenin σNZ = P
A

  olduğu göz 

önüne alınarak, 
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σNZ = c σGZ   

yazılabilir. Zemin parametreleri bakımından, kompasitenin değeri   
c = γk

γs
  olup, yerine konulmakla 

σNZ = γk
γs

 σGZ                                                                          (126.IV.b) 

elde edilir. 

Yeniden (126.b) numaralı gerilme ifadesine dönülürse; bu 
bulunan gerilme, cross-anizotropi’yi içeren, tabakalı elastik bir 
zeminin gerilme yayılışını gösteren ifadedir. Bu nedenle (126.IV.b) 
numaralı ifadede yerine konulmakla, yarı sonsuz uzay kabul edilen 
bir zemine ait gerilme yayılışını gösteren eşitliği elde etmiş oluruz. 

σNZ = −γk
γs

 𝑃𝑃
2𝜋𝜋

 � 𝑧𝑧√𝛼𝛼
(𝑟𝑟2+𝛼𝛼𝑧𝑧2)3/2�                                                    (126.c) 

Bu ifadede γk kuru birim ağırlığı, γs dane birim ağırlığını ve σNZ de 
deneylerde ölçülen, nominal toplam gerilmeyi gösterir. 

Öte yandan; bir odömetre deneyi göz önüne alınırsa, 
oturmaların, zemin üst yüzünden ölçüldüğü ve w = ∆H olduğu 
görülebilir. Verilen ifadeler, zeminin herhangi derinliğindeki, oturma 
ve gerilme artımını tekil kuvvet için veren ifadelerdir. Verilen (126) 
numaralı ifadelerde belli bir P = πr2σvyükü için, oturma sabit 
kalırken, gerilme değeri Green fonksiyonu olarak değişir. Bu nedenle 
dairesel yüklü bir alanın altındaki gerilme yayılışını bulmak için, σz 
gerilmesinin sıfırla, dairesel alanın yarıçapı arasında integrali 
alınmalıdır. Sonuçta; oturma ve gerilmeler için  

w = √𝛼𝛼 σv
2G
� a2

√a2+αz2
�                                                                  (127.a) 

σz = −γk
γs

 σv �1 −
z√𝛼𝛼

√a2+αz2
�                                                       (127.b) 

ifadeleri elde edilir. Burada a değeri dairesel yüklü alanın yarıçapını 
ve 𝛼𝛼 da anizotropi’yi ifade eden katsayıyı gösterir. 

Konsolidasyon deneyindeki oturma ve gerilme ölçümleri, zemin 
numunesinin üst yüzünden yapıldığı için, z=0 değeri konularak, 

değişimin ne olduğuna bakılmalıdır. Bu durumda (z=0 için), hacim 
değiştirme katsayısı da mvz =mv değerine sahip olacaktır. Sonuçta 
düşey gerilme σz = −σv basınç gerilmesine eşit olurken, oturma 
değeri de w = ∆H olup, (127.a) numaralı eşitlikten 

∆H = �
σvamv

2√α
� 

değeri bulunur. Buna göre 𝛼𝛼 izotropik parametre’sinin değeri, ölçülen 
toplam oturma değerlerinden aşağıdaki gibi elde edilir. 

α = �σvamv
2∆H

�
2

                                                                                  (128) 

Elde edilen bu sonuçlara göre; odömetre deneylerinden, yani 
konsolidasyon deney sonuçlarına dayanarak, zemin anizotropi’si 
konusunda fikir sahibi olunabilir. Bu anizotropik değer, zeminin 
elastik cisim kabulü nedeni ile, gerçek anizotropik malzemeden az da 
olsa farklılık gösterecektir. Ancak büyük bir yaklaşıklıkla zemin 
hakkında fikir verir. Bu farklılık aynı zamanda Gxz = Gyz = G gibi tek 
kayma modülü kabulünden de gelmektedir.  

Öte yandan, zeminin elastik ve homojen bir malzeme olarak 
kabulü, elastik parametre’lerin de, ölçülen değerler cinsinden ifade 
edilme olanağını sağlar. Buna göre hacim değiştirme katsayısı, E 
elastisite modülü ve µ poisson oranı cinsinden 

mv = (1+µ)(1−2µ)
E(1−µ)                                                                              (129) 

şeklinde verilebilir. Bu eşitliğin pay ve paydası 2 ile çarpılıp, kayma 

modülünün G = E
2(1+µ) olduğu düşünülürse 

G = 1−K0
2mv

                                                                                         (130) 

olarak ifade edilebilir. Eşitliklerde;K0’ın elastik cisim için değerinin 
K0 = µ

1−µ
 olduğu göz önünde tutulmuştur. 

En son verilen eşitlikte görülen K0’ın tanımı, sürtünmesiz bir 
ortam için, yatay efektif gerilmenin, düşey efektif gerilmeye olan 
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σNZ = c σGZ   

yazılabilir. Zemin parametreleri bakımından, kompasitenin değeri   
c = γk

γs
  olup, yerine konulmakla 

σNZ = γk
γs

 σGZ                                                                          (126.IV.b) 

elde edilir. 
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σNZ = −γk
γs

 𝑃𝑃
2𝜋𝜋

 � 𝑧𝑧√𝛼𝛼
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Bu ifadede γk kuru birim ağırlığı, γs dane birim ağırlığını ve σNZ de 
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√a2+αz2
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�
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oranı, yani K0 = σh/σv olduğu hatırlanarak, bu değer eşitlikte yerine 
konulur ve Gmv = α olduğu da göz önüne alındığında  

α = σv−σh
2σv

                                                                                        (131) 

bulunur ki, burada σv − σh = σdev deviatör gerilmeyi, hem de 

𝜏𝜏max= σv−σh
2

  maksimum kayma gerilmesini gösterir. Buna göre bir 

zeminin anizotropi’si üzerinde, oluşumu sırasında, deviatör gerilme  
kadar, maksimum kayma gerilmesi de önemli role sahip olmaktadır. 
Yine (131) numaralı eşitlikten, yanal gerilme değerlerinin ne olduğu, 
odömetre ölçmeleri ile, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 

σh = σv(1 − 2α)                                                                          (132) 

Bulunan bu ifade ile hesaplanan yanal basınçlar, Thin 90all 
oedometer technique veya Bishop Ring’i gibi yöntemler kullanarak 
elde edilen ölçüm değerlerine çok yakın çıkmaktadır. Ancak; yukarıda 
da ifade edildiği gibi, zeminin elastik cisim olarak kabulü, ölçüm 
değerleri ile hesap değerleri arasında az da olsa bir farklılık 
göstermektedir. Bu farklılık istatistik olarak bir anlam taşımayacak 
seviyededir. Buna rağmen; ölçüm değerleri esas olduğu için, hesap 
değerlerinin mutlaka düzeltilerek, düzeltilmiş ve gerçek değerlerin 
bulunması gerekir. Düzeltilmiş değerler için ise, altıncı bölümde 
anlatılacak olan deformasyon enerjisinden yararlanılabilir. 

  

6. BÖLÜM 

DEFORMASYON ENERJİSİ VE YANAL BASINÇLARIN TAYİNİ 

6.1 GİRİŞ 

Bir zemin yüklendiği zaman hacmini ve şeklini değiştirir. Bu 
değişimler, zeminin drenaj koşullarına bağlıdır. Dış kuvvetlerin 
zorlaması sonucu, kuvvetin tatbik noktası, deplasmanlar nedeni ile, 
ilk tatbik noktasından olmak üzere, yer değiştirir. Uygulanan 
kuvvetin deplasmanı sonucu, malzeme üzerinde, bir iş yapılmış olur. 
Bu işe dış kuvvetlerin işi adı verilir. Yüklenme nedeni ile, dış 
kuvvetlerin yaptığı iş, zemin tarafından iç enerji olarak absorbe edilir.  
Absorbe edilen bu iç enerji, iç kuvvetler tarafından veya zemin 
gerilmeleri tarafından, birim kısalma yahut deformasyon’ların 
değişiminde kullanılır. Bu çerçevede ele alınan iç enerjiye, 
deformasyon enerjisi adı verilmektedir. 

Eğer malzemede bir enerji kaybı yoksa, yük kalktığı zaman, 
malzeme yeniden eski halini ve şeklini alır. Bu durumda; absorblanan 
enerji, malzeme tarafından geri salınır. Sonuç olarak; deformasyon 
enerjisinin, genellikle elastik bir cisim için, elastik enerji olduğu kabul 
edilir. Bunun yanında deformasyon enerjisi, herhangi bir malzemenin 
deforme olmuş şeklini tanımlayan bir büyüklüğe bağlı olduğunu da 
ifade eder. Gerçek durumda, zemin deformasyon’larının çok küçük 
bir kısmı, elastik deformasyon durumundadır. Sonuç olarak; 
zeminler, iç enerjinin büyük kısmını absorbe eder ve kendinde 
tutarlar. Absorb’lanan bu enerji, zeminler tarafından çoğu kez, 
mukavemet kazanmak ve ön konsolidasyon basıncını arttırmak için 
kullanılır. Enerji absorb’lama işlemi kritik boşluk oranına kadar 
sürer. 

Deformasyon enerjisinin hesabında, uygulanan kuvvetlerin ve 
bunların neden olduğu deplasmanların tedrici olarak, sıfırdan 
herhangi bir değere yükseldiği kabul edilir. Bu çerçevede, eğer bir 𝑃𝑃 
kuvveti s kadar yer değiştiriyor ise ve bu değerler ölçülebilmiş veya 
tayin edilebilmiş ise, yapılan iş aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 
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deforme olmuş şeklini tanımlayan bir büyüklüğe bağlı olduğunu da 
ifade eder. Gerçek durumda, zemin deformasyon’larının çok küçük 
bir kısmı, elastik deformasyon durumundadır. Sonuç olarak; 
zeminler, iç enerjinin büyük kısmını absorbe eder ve kendinde 
tutarlar. Absorb’lanan bu enerji, zeminler tarafından çoğu kez, 
mukavemet kazanmak ve ön konsolidasyon basıncını arttırmak için 
kullanılır. Enerji absorb’lama işlemi kritik boşluk oranına kadar 
sürer. 

Deformasyon enerjisinin hesabında, uygulanan kuvvetlerin ve 
bunların neden olduğu deplasmanların tedrici olarak, sıfırdan 
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Ud = ∫ P(s)dss0
0                                                                              (133) 

Burada Ud , dış kuvvet tarafından yapılan işi, s0 ise zemin 
oturmalarına neden olan kuvvetin nihai değeri olan P0 değerine karşı 
gelen oturmaları göstermektedir. Herhangi bir kuvvet, genel olarak, s 
yer değiştirmelerinin P(s) şeklinde, değişken karakterdeki bir 
fonksiyonu olduğu varsayılır.  

Öte yandan; bir odömetre deneyindeki, herhangi bir basınç 
kademesi için, uygulanan kuvvet basınç kademesi sonuna kadar sabit 
kalır. Bu nedenle dış kuvvetlerin yaptığı iş, aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir. 

Ud = U0 + P0s0                                                                              (134) 

Burada U0 , dış kuvvetlerin daha önce yaptığı toplam işi 
göstermektedir. 

Bunlara ilaveten, sertlik kavramı ile de karşılaşılır. Sertlik katı 
malzemenin birim hacmine düşen ve ortalama iş olarak ölçülen 
büyüklüğe verilen addır. Bu durumda yük-oturma eğrisinin bir 
parabol olduğu ve bu kabuller altında işin, 

∫ pdy = 2pgyg
3

yg
0                                                                               (135) 

ile tanımlanabildiği, malzeme kitaplarından görülebilir. Bu ifadede Pg  
kuvvetin nihai değeri ve yg de bu nihai kuvvete karşı gelen nihai 
oturmayı ifade eder. 

6.2. Deformasyon Enerjisi 

Herhangi bir malzemenin iç enerjisini tanımlayabilmek için, 
toplam hacmin dV gibi küçük hacimlerin toplamı olduğunu 
düşünelim. Eğer birim hacme düşen enerji ui ise, dV hacmine düşen 
enerji miktarı ui dV olacaktır. Böylece toplam hacmin sahip olduğu 
enerji miktarı, bir integral ile gösterilebilir.  

Ui = ∫ uidV𝑉𝑉                                                                                  (136) 

Buradaki Ui , malzeme tarafından, malzememiz zemin olduğu için, 
zemin tarafından, absorb’lanan toplam enerjiyi gösterir. Yine ifadede 
görülen ui ise, enerji konsantrasyonu’nu ifade eder ki buna 
deformasyon enerjisi adı verilir. 

Enerji konsantrasyon’u ui; birim hacme düşen enerji miktarı 
olduğuna göre, bunun değeri malzemelerin gerilme ve deformasyon 
durumlarıyla yakından ilişkilidir. Bu özelliği gösterebilmek için, 
Şek.28’deki elemanter prizmayı göz önüne alalım. 

                                                                 
Şekil.28. Deformasyon Enerjisinin Tanımlanması 

Bu şekle göre, uygulanan gerilme σ1 ise, bunun yarattığı σ1 
doğrultusundaki deformasyon ε1 olacaktır. Bu durumda 
deformasyona neden olan kuvvet  bcσ1 olup, buna ait deplasman (yer 
değiştirme) aε1 olur. Sonuçta, yapılan toplam iş, 

Ui = aε1(bc)σ1 = σ1ε1abc                                                         (137) 
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şeklinde verilebilir. Bu ifadede  V = abc prizmanın hacmi olduğuna 
göre, birim hacme düşen enerji miktarı, başka ifade ile enerji 
konsantrasyonu ui = Ui/V olacaktır. Böylece, yukarıdaki ifadeden 
enerji konsantrasyonu için 

ui = σ1ε1                                                                                        (138) 

elde edilir. Şekilden de görülebileceği gibi; ε1 deformasyonu, birinci 
(büyük) asal deformasyon’dur. Bir odömetre’de; asal 
deformasyon’ların değeri ε1 = ∆H/H ile hesaplanır ki bu 
deformasyon’lar, hacimsel deformasyon olup, ε1 = mvσ1 ile, hacim 
değiştirme katsayısı mv cinsinden de ifade edilebilir. Bu deformasyon 
değeri (138) numaralı eşitlikte yerine konulacak olursa, enerji 
konsantrasyonu için 

ui = mvσ12 = mvσv2                                                               (139.a) 

ui = ε12

mv
                                                                                         (139.b) 

ilişkileri yazılabilir. 

Şimdi de yeniden Şek.28’e dönülür ve basit kesme deneyinde 
olduğu gibi, kayma gerilmesi  𝜏𝜏’nun yarattığı enerji konsantrasyonu 
hesaplanırsa 

ui = (1x1). 𝜏𝜏. 1. γ = 𝜏𝜏. γ                                                               (140) 

ilişkisi elde edilir. 

Bu eşitlikler dikkatlice incelenir ve odömetre’deki yükleme 
koşulları göz önünde tutulursa, (138) numaralı ifadenin K0 
koşullarına karşı geldiği görülebilir. Çünkü yükleme üst yüzden 
yapıldığı için, zemin örneğinin üst yüzü, asal düzlem olup, kayma 
gerilmesi bulundurmaz. Bunlara karşılık; zemin örneğinin içine girilir 
girilmez εr , εz ve γrz  deformasyonları ile karşılaşılır. Buna karşılık 
gelen gerilmeler de σR ,σt , 𝜏𝜏R∅  gerilmeleri olacaktır. Bu gerilme ve 
deformasyonların anlamı ve değişimleri Bölüm 4’de ayrıntısı ile 
verilmiş bulunmaktadır.  Sonuç olarak; deformasyonların küçük 
olması nedeni ile, kısmi iç enerjilerin toplamı, toplam iç enerjiye eşit 
olacaktır. 

εz σt + εrσR + γrz  𝜏𝜏R∅ = σ1ε1                                                     (141) 

Bu eşitliğin doğruluğu, deneysel çalışmalarla defalarca gösterilmiştir. 

Öte yandan, önceki bölümlerde  εr = mvrσR;  εz = mvzσt ve  
ε1 = mvσ1 oldukları ve bunlarla ilgili eşitlikler çıkarılmıştı. Bu 
eşitlikler (141) numaralı ifadede yerlerine konulacak olursa 

mvzσt2 + mvrσR2 + γrz  𝜏𝜏R∅ = mvσv2                                 (142.a) 

εz 
2

mvz
+ εr 

2

mvr
+ γrz  𝜏𝜏R∅ = ε1 

2

mv
                                                        (142.b) 

eşitlikleri elde edilir. 

Şimdi de σz, σr ve  𝜏𝜏rz gerilmelerinin durumunu göz önüne 
alalım. Bu durumda deformasyon enerjisi için, aşağıdaki ilişki 
yazılabilir. 

εz σz + εr σr + γrz  𝜏𝜏rz = σvε1                                                    (143) 

Bu düşünüş tarzı içinde; bir zeminin gerilme-deformasyon 
durumu, yukarıda verilen eşitlikler yardımı ile çıkarılabilir. Ayrıca; 
(141) numaralı eşitlik, homojen gerilmelerin ikinci dereceden bir 
fonksiyonudur. Bu nedenle deformasyon’lara bağlı olarak, 
deformasyon enerjisinden, kısmi türev alınarak gerilmeler bulunur. 
Bu ilişkiler lineer olmayan(non-lineer) malzemeler için de geçerlidir. 

∂ui
∂εr 

= σR;   ∂ui
∂εz 

= σt                                                                       (144) 

6.3. Sükunetteki Basınç Katsayısının Deformasyon Enerjisi 
İle Bulunması (Tekinsoy Yöntemi) 

Sükunetteki basınç katsayısı, denge durumunu temsil eden ve 
sürtünmenin olmadığı bir ortamdaki küçük bir aralıkta geçerli olan 
bir katsayıdır. Zemin mekaniğinde K0 =σh/σv olarak, efektif 
gerilmeler cinsinden, tanımlanmaktadır. Bu tanım; elastik cisimlerde 
olduğu gibi, poisson oranı cinsinden verilen K0 =µ/(1 − µ) 
tanımından daha anlamlıdır. 

Ayrıca K0 ‘ın kırılma durumu ile de ilişkisi olup, iç sürtünme açısı 
∅ ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu durum Chezy tarafından, istatistik 
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şeklinde verilebilir. Bu ifadede  V = abc prizmanın hacmi olduğuna 
göre, birim hacme düşen enerji miktarı, başka ifade ile enerji 
konsantrasyonu ui = Ui/V olacaktır. Böylece, yukarıdaki ifadeden 
enerji konsantrasyonu için 

ui = σ1ε1                                                                                        (138) 

elde edilir. Şekilden de görülebileceği gibi; ε1 deformasyonu, birinci 
(büyük) asal deformasyon’dur. Bir odömetre’de; asal 
deformasyon’ların değeri ε1 = ∆H/H ile hesaplanır ki bu 
deformasyon’lar, hacimsel deformasyon olup, ε1 = mvσ1 ile, hacim 
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değeri (138) numaralı eşitlikte yerine konulacak olursa, enerji 
konsantrasyonu için 

ui = mvσ12 = mvσv2                                                               (139.a) 

ui = ε12

mv
                                                                                         (139.b) 

ilişkileri yazılabilir. 
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hesaplanırsa 

ui = (1x1). 𝜏𝜏. 1. γ = 𝜏𝜏. γ                                                               (140) 

ilişkisi elde edilir. 
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gelen gerilmeler de σR ,σt , 𝜏𝜏R∅  gerilmeleri olacaktır. Bu gerilme ve 
deformasyonların anlamı ve değişimleri Bölüm 4’de ayrıntısı ile 
verilmiş bulunmaktadır.  Sonuç olarak; deformasyonların küçük 
olması nedeni ile, kısmi iç enerjilerin toplamı, toplam iç enerjiye eşit 
olacaktır. 

εz σt + εrσR + γrz  𝜏𝜏R∅ = σ1ε1                                                     (141) 

Bu eşitliğin doğruluğu, deneysel çalışmalarla defalarca gösterilmiştir. 

Öte yandan, önceki bölümlerde  εr = mvrσR;  εz = mvzσt ve  
ε1 = mvσ1 oldukları ve bunlarla ilgili eşitlikler çıkarılmıştı. Bu 
eşitlikler (141) numaralı ifadede yerlerine konulacak olursa 

mvzσt2 + mvrσR2 + γrz  𝜏𝜏R∅ = mvσv2                                 (142.a) 
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eşitlikleri elde edilir. 

Şimdi de σz, σr ve  𝜏𝜏rz gerilmelerinin durumunu göz önüne 
alalım. Bu durumda deformasyon enerjisi için, aşağıdaki ilişki 
yazılabilir. 

εz σz + εr σr + γrz  𝜏𝜏rz = σvε1                                                    (143) 

Bu düşünüş tarzı içinde; bir zeminin gerilme-deformasyon 
durumu, yukarıda verilen eşitlikler yardımı ile çıkarılabilir. Ayrıca; 
(141) numaralı eşitlik, homojen gerilmelerin ikinci dereceden bir 
fonksiyonudur. Bu nedenle deformasyon’lara bağlı olarak, 
deformasyon enerjisinden, kısmi türev alınarak gerilmeler bulunur. 
Bu ilişkiler lineer olmayan(non-lineer) malzemeler için de geçerlidir. 

∂ui
∂εr 

= σR;   ∂ui
∂εz 

= σt                                                                       (144) 

6.3. Sükunetteki Basınç Katsayısının Deformasyon Enerjisi 
İle Bulunması (Tekinsoy Yöntemi) 

Sükunetteki basınç katsayısı, denge durumunu temsil eden ve 
sürtünmenin olmadığı bir ortamdaki küçük bir aralıkta geçerli olan 
bir katsayıdır. Zemin mekaniğinde K0 =σh/σv olarak, efektif 
gerilmeler cinsinden, tanımlanmaktadır. Bu tanım; elastik cisimlerde 
olduğu gibi, poisson oranı cinsinden verilen K0 =µ/(1 − µ) 
tanımından daha anlamlıdır. 

Ayrıca K0 ‘ın kırılma durumu ile de ilişkisi olup, iç sürtünme açısı 
∅ ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu durum Chezy tarafından, istatistik 
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olarak ilk kez, normal yüklenmiş zeminler için aşağıdaki gibi 
verilmiştir. 

K0 = 1 − sin∅                                                                               (145) 

Zira yanal deformasyon değerleri 10-3 mertebesini geçtiği takdirde, 
aktif ve pasif durum oluşmakta, zemin kırılma durumuna 
gelmektedir. K0 değerinin bulunuşu, doğrudan doğruya Hedron 
Odömetresi, Sağlamer Odömetresi, Thin Wall Odometer Technique 
veya Bishop Ring’i gibi aletlerle yanal basınçların ölçülmesi sonucu, 
düşey ve yatay gerilmeler birbirine oranlanarak bulunabilmektedir. 

Oysa odömetre içinde; yükleme sırasında, dengede olan zemin 
numunesinin, oluşan yanal basınçların bulunmasında, hesap yolu 
hala açıktır. Bu nedenle aşağıda; yanal basınçların hesabı ve K0 

değerinin bulunuşu anlatılacaktır. Bu yolla K0 ‘ın bulunmasında; daha 
önce anlatılan deformasyon ve gerilmelerin değişimi ile, 
deformasyon enerjisi göz önünde bulundurulacaktır. 

Eğer yanal σh basıncı ölçülmüş ve  σR ,σt , τR∅ gerilmeleri 
hesaplanmış ise ve yine  εr , εz ve γrz deformasyon’ları bulunmuş ise, 
(141) numaralı eşitlikle verilen ilişkinin sağlandığı görülecektir. 
Çünkü  ε1  asal deformasyonu ve σv düşey basıncının değerleri 
başlangıçta bilinir ve bunların oluşturduğu iç enerji hesaplanabilir. 
Eğer yukarıda zikredilen gerilme ve deformasyon’lar hesap yolu ile 
tahmin edilmiş ise, (yani yaklaşık değerleri bulunmuş ise) (141) 
numaralı eşitlik sağlanmayacaktır. Eşitliğin sağ ve sol yanında farklı 
değerler elde edilir. Bu durumda ∆ui kadar tahmin hatası bulunur. Bu 
tahmin hatasının En Küçük Kareler Yöntemi ile dengelenerek 
giderilmesi gerekir. Arada (141) numaralı bir ilişki olduğuna göre, 
uygulanacak problem, koşullu dengeleme problemidir. Bu amaçla 
önce εr , εz ve γrz değerleri, daha önce verilen 

εz = ε1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅′ ;   εr = ε1 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2∅′    ve  γrz = ε1 sin 2∅′ 

eşitliklerinden deformasyon bileşenleri hesaplanır. Bu deformasyon 
bileşenlerinin, 

εr + εz = ε1 ve γrz = 2√εr εz  

birinci ve ikinci deformasyon envarient’larını sağlaması gerekir. 
Verilen eşitliklerde görülen ∅′ açısı, tan∅ = R/H ile bulunan açının 
komplamenteri olan ∅′ = π

2
− ∅ açısıdır. Yine ε1 ise, odömetre’de 

ölçülen, ∆H oturmalarından bulunan, toplam ε1=∆H/H 

deformasyonu’dur. Oturmalara bağlı olarak mv = ∆H
H∆p

’den hacim 

değiştirme katsayısı ve α = �σvmvR
2∆H

�
2

ifadesinden de anizotropik 

katsayı bulunur. Yanal asal gerilmenin yaklaşık değeri  

σh = σv(1 − 2α) 

eşitliği ile hesaplanır ki bu değer, ölçülen yanal basınçlara oldukça 
yakındır. Ancak, kesin değer için, düzeltilmesi gerekir. Bu α değeri, 
denge durumu için çıkarıldığı ve cismin elastik cisim olarak kabul 
edilmesi nedeni ile; hacim değiştirme katsayılarının hesabında, pc ön 
konsolidasyon basıncından daha küçük basınçlar için, numune boyu 
H = H0 − ∆H şeklinde hesaplanarak hesaba sokulmalıdır. Ön 
konsolidasyon basıncını aşan yüklemelerde; plastik deformasyonlar 
hakim olup, α anizotopik parametresinin sabit değer alacağı 
düşünülerek, yanal basınçlar, ön konsolidasyon basıncından sonra, 
sabit α değeri kullanılarak hesaplanır. ΣR ,σt , τR∅ gerilmeleri için 

σR = �
σv + σh

2
� + �

σv − σh
2

� cos 2∅ 

σt = �
σv + σh

2
� − �

σv − σh
2

� cos2∅ 

  τR∅ = �
σv − σh

2
� sin 2∅ ′ 

eşitlikleri kullanılır. Sonra iç enerjinin dış enerjiye eşit olma 
prensibinden  

εz σt + εr σR + γrz  τR∅ = σvε1  

koşulunun sağlanması gerekir. Bu eşitlikte hatalar daha çok yatay 
gerilmenin ( σh’ın) tahmininden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
σR ,σt , τR∅ gerilmelerinin en olası değerlerinin, 

σ�t = σt + δσt  
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olarak ilk kez, normal yüklenmiş zeminler için aşağıdaki gibi 
verilmiştir. 

K0 = 1 − sin∅                                                                               (145) 

Zira yanal deformasyon değerleri 10-3 mertebesini geçtiği takdirde, 
aktif ve pasif durum oluşmakta, zemin kırılma durumuna 
gelmektedir. K0 değerinin bulunuşu, doğrudan doğruya Hedron 
Odömetresi, Sağlamer Odömetresi, Thin Wall Odometer Technique 
veya Bishop Ring’i gibi aletlerle yanal basınçların ölçülmesi sonucu, 
düşey ve yatay gerilmeler birbirine oranlanarak bulunabilmektedir. 

Oysa odömetre içinde; yükleme sırasında, dengede olan zemin 
numunesinin, oluşan yanal basınçların bulunmasında, hesap yolu 
hala açıktır. Bu nedenle aşağıda; yanal basınçların hesabı ve K0 

değerinin bulunuşu anlatılacaktır. Bu yolla K0 ‘ın bulunmasında; daha 
önce anlatılan deformasyon ve gerilmelerin değişimi ile, 
deformasyon enerjisi göz önünde bulundurulacaktır. 

Eğer yanal σh basıncı ölçülmüş ve  σR ,σt , τR∅ gerilmeleri 
hesaplanmış ise ve yine  εr , εz ve γrz deformasyon’ları bulunmuş ise, 
(141) numaralı eşitlikle verilen ilişkinin sağlandığı görülecektir. 
Çünkü  ε1  asal deformasyonu ve σv düşey basıncının değerleri 
başlangıçta bilinir ve bunların oluşturduğu iç enerji hesaplanabilir. 
Eğer yukarıda zikredilen gerilme ve deformasyon’lar hesap yolu ile 
tahmin edilmiş ise, (yani yaklaşık değerleri bulunmuş ise) (141) 
numaralı eşitlik sağlanmayacaktır. Eşitliğin sağ ve sol yanında farklı 
değerler elde edilir. Bu durumda ∆ui kadar tahmin hatası bulunur. Bu 
tahmin hatasının En Küçük Kareler Yöntemi ile dengelenerek 
giderilmesi gerekir. Arada (141) numaralı bir ilişki olduğuna göre, 
uygulanacak problem, koşullu dengeleme problemidir. Bu amaçla 
önce εr , εz ve γrz değerleri, daha önce verilen 

εz = ε1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅′ ;   εr = ε1 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2∅′    ve  γrz = ε1 sin 2∅′ 

eşitliklerinden deformasyon bileşenleri hesaplanır. Bu deformasyon 
bileşenlerinin, 

εr + εz = ε1 ve γrz = 2√εr εz  

birinci ve ikinci deformasyon envarient’larını sağlaması gerekir. 
Verilen eşitliklerde görülen ∅′ açısı, tan∅ = R/H ile bulunan açının 
komplamenteri olan ∅′ = π

2
− ∅ açısıdır. Yine ε1 ise, odömetre’de 

ölçülen, ∆H oturmalarından bulunan, toplam ε1=∆H/H 

deformasyonu’dur. Oturmalara bağlı olarak mv = ∆H
H∆p

’den hacim 

değiştirme katsayısı ve α = �σvmvR
2∆H
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ifadesinden de anizotropik 

katsayı bulunur. Yanal asal gerilmenin yaklaşık değeri  

σh = σv(1 − 2α) 

eşitliği ile hesaplanır ki bu değer, ölçülen yanal basınçlara oldukça 
yakındır. Ancak, kesin değer için, düzeltilmesi gerekir. Bu α değeri, 
denge durumu için çıkarıldığı ve cismin elastik cisim olarak kabul 
edilmesi nedeni ile; hacim değiştirme katsayılarının hesabında, pc ön 
konsolidasyon basıncından daha küçük basınçlar için, numune boyu 
H = H0 − ∆H şeklinde hesaplanarak hesaba sokulmalıdır. Ön 
konsolidasyon basıncını aşan yüklemelerde; plastik deformasyonlar 
hakim olup, α anizotopik parametresinin sabit değer alacağı 
düşünülerek, yanal basınçlar, ön konsolidasyon basıncından sonra, 
sabit α değeri kullanılarak hesaplanır. ΣR ,σt , τR∅ gerilmeleri için 
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eşitlikleri kullanılır. Sonra iç enerjinin dış enerjiye eşit olma 
prensibinden  

εz σt + εr σR + γrz  τR∅ = σvε1  

koşulunun sağlanması gerekir. Bu eşitlikte hatalar daha çok yatay 
gerilmenin ( σh’ın) tahmininden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
σR ,σt , τR∅ gerilmelerinin en olası değerlerinin, 

σ�t = σt + δσt  
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σ�R = σR + δσR  

  τR∅������ =  τR∅  + δ τR∅  

olduğu varsayılarak yerlerine konulursa 

εz δσt + εr δσR + γrzδ τR∅ = σvε1 − (εz σt + εr σR + γ𝑟𝑟𝑟𝑟 τR∅)  

εz δσt + εr δσR + γrzδ τR∅ = W  

Hata-koşul denklemi bulunur. Bu denklem elde edilirken, Taylor 
serisinin yüksek mertebeden terimleri ihmal edilmiştir. Eğer W 
kapanma hatası yeterli seviyede, yaklaşık olarak 10-3 seviyesinden 
küçük ise, yatay σh gerilmesinin doğru olduğuna karar verilir. Aksi 
takdirde hata-koşul denkleminin korelat değeri aşağıdaki gibi 
hesaplanır. 

k =
W

εZ2 + εr2 + γrz2
 

Buna göre gerilmelerin düzeltme değerleri 

δσt = kεz ; δσR = kεr ;  δ τR∅ = kγrz 

şeklindedir. Bulunan bu değerler, yaklaşık değerler ile toplanır ve 
kesin değerler bulunur. Maksimum kayma gerilmesi ise, düzeltilen 
gerilmelere göre 

 τmax = ��
σt − σR

2
�
2

+ τR∅2 

olarak hesaplanabilir. Düzeltilen σR,σt ,  τR∅ gerilmeleri kullanılarak, 
yatay ve düşey gerilmeler de aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

σz = �
σR + σt

2
� + �

σR − σt
2

� cos 2∅′ +  τR∅ sin 2∅′ 

σr = �
σR + σt

2
� − �

σR − σt
2

� cos 2∅′ −  τR∅ sin2∅′ 

τrz = �
σR − σt

2
� sin 2∅′ −  τR∅ cos2∅′ 

Yine bunlar ile de bulunacak maksimum kayma gerilmesi 

τmax = ��
σz − σr

2
�
2

+  τrz2 

değerine sahip olup, σR,σt , τR∅ cinsinden verilen  τmax’a eşit olması 
gerekir. Bulunan maksimum kayma gerilmesi kullanılarak, yanal 
gerilme σh = σv − 2 τmax dan hesaplanır. Hesaplanan yanal gerilme 
ve diğer gerilmeler hem Mohr dairesi, hem de deformasyon enerjisi 
ile kontrol edilir. 

6.4. Yanal Basınçların Bulunmasına Nümerik Bir Örnek 

Yanal basınçların bulunmasına örnek olması için, aşağıdaki 
çizelgede verilen, konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Çizelgede verilen 
yanal gerilmeler Thin Wall Oedometer Tecnique kullanılarak 
ölçülmüştür. Ölçme amacımız, hesap ile bulunan değerlerin, ölçüm 
değerleri ile karşılaştırılmasıdır. 

Çizelge. 1. Konsolidasyon Deney Sonuçları 

Düşey gerilme 𝜎𝜎𝑣𝑣 (kPa) Yanal gerilme 𝜎𝜎ℎ 

(kPa) 

Oturmalar ∆𝐻𝐻 

(mm) 

Zemin örneği özelliği 

50 36.85 0.729 𝐻𝐻𝑖𝑖 = 49𝑚𝑚𝑚𝑚 

     D=75mm 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = %55 

𝑤𝑤𝐿𝐿 = %75 

𝑤𝑤𝑃𝑃 = %32 

  𝑃𝑃𝑐𝑐 = 200𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘 

100 69.40 1.165 

200 135.40 1.910 

400 277.20 6.434 

800 539.20 11.060 

1000 676.00 12.963 

Önce açısal değerler hesaplanmıştır. Örnek olması bakımından 
σv = 50kPa lık düşey basınç için hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir. 

tan∅ = R
H

= 75/2
49−0.729

= 0.776864 ve ∅′ = π
2
− ∅ 

Bu açıya ait trigonometrik değerler: 

cos∅′ = 0.613491 ; cos2∅′ = 0.376371 
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σ�R = σR + δσR  

  τR∅������ =  τR∅  + δ τR∅  

olduğu varsayılarak yerlerine konulursa 

εz δσt + εr δσR + γrzδ τR∅ = σvε1 − (εz σt + εr σR + γ𝑟𝑟𝑟𝑟 τR∅)  

εz δσt + εr δσR + γrzδ τR∅ = W  

Hata-koşul denklemi bulunur. Bu denklem elde edilirken, Taylor 
serisinin yüksek mertebeden terimleri ihmal edilmiştir. Eğer W 
kapanma hatası yeterli seviyede, yaklaşık olarak 10-3 seviyesinden 
küçük ise, yatay σh gerilmesinin doğru olduğuna karar verilir. Aksi 
takdirde hata-koşul denkleminin korelat değeri aşağıdaki gibi 
hesaplanır. 

k =
W

εZ2 + εr2 + γrz2
 

Buna göre gerilmelerin düzeltme değerleri 

δσt = kεz ; δσR = kεr ;  δ τR∅ = kγrz 

şeklindedir. Bulunan bu değerler, yaklaşık değerler ile toplanır ve 
kesin değerler bulunur. Maksimum kayma gerilmesi ise, düzeltilen 
gerilmelere göre 

 τmax = ��
σt − σR

2
�
2

+ τR∅2 

olarak hesaplanabilir. Düzeltilen σR,σt ,  τR∅ gerilmeleri kullanılarak, 
yatay ve düşey gerilmeler de aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

σz = �
σR + σt

2
� + �

σR − σt
2

� cos 2∅′ +  τR∅ sin 2∅′ 

σr = �
σR + σt

2
� − �

σR − σt
2

� cos 2∅′ −  τR∅ sin2∅′ 

τrz = �
σR − σt

2
� sin 2∅′ −  τR∅ cos2∅′ 

Yine bunlar ile de bulunacak maksimum kayma gerilmesi 

τmax = ��
σz − σr

2
�
2

+  τrz2 

değerine sahip olup, σR,σt , τR∅ cinsinden verilen  τmax’a eşit olması 
gerekir. Bulunan maksimum kayma gerilmesi kullanılarak, yanal 
gerilme σh = σv − 2 τmax dan hesaplanır. Hesaplanan yanal gerilme 
ve diğer gerilmeler hem Mohr dairesi, hem de deformasyon enerjisi 
ile kontrol edilir. 

6.4. Yanal Basınçların Bulunmasına Nümerik Bir Örnek 

Yanal basınçların bulunmasına örnek olması için, aşağıdaki 
çizelgede verilen, konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Çizelgede verilen 
yanal gerilmeler Thin Wall Oedometer Tecnique kullanılarak 
ölçülmüştür. Ölçme amacımız, hesap ile bulunan değerlerin, ölçüm 
değerleri ile karşılaştırılmasıdır. 

Çizelge. 1. Konsolidasyon Deney Sonuçları 

Düşey gerilme 𝜎𝜎𝑣𝑣 (kPa) Yanal gerilme 𝜎𝜎ℎ 

(kPa) 

Oturmalar ∆𝐻𝐻 

(mm) 

Zemin örneği özelliği 

50 36.85 0.729 𝐻𝐻𝑖𝑖 = 49𝑚𝑚𝑚𝑚 

     D=75mm 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = %55 

𝑤𝑤𝐿𝐿 = %75 

𝑤𝑤𝑃𝑃 = %32 

  𝑃𝑃𝑐𝑐 = 200𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘 

100 69.40 1.165 

200 135.40 1.910 

400 277.20 6.434 

800 539.20 11.060 

1000 676.00 12.963 

Önce açısal değerler hesaplanmıştır. Örnek olması bakımından 
σv = 50kPa lık düşey basınç için hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir. 

tan∅ = R
H

= 75/2
49−0.729

= 0.776864 ve ∅′ = π
2
− ∅ 

Bu açıya ait trigonometrik değerler: 

cos∅′ = 0.613491 ; cos2∅′ = 0.376371 
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sin∅′ = 0.789702 ; sin2∅′ = 0.623629 ;sin2∅′ = 0.968950 

olarak elde edilir. Şimdi de deformasyon değerlerini bulalım. 

ε1 =
0.729

49 − 0.729
= 0.015102 

εz = ε1cos2∅′ = 0.015102 x0.376371 = 0.005684 = 5.684x10−3 

εr = ε1sin2∅′ = 0.015102 x0.623629 = 0.009418 = 9.418x10−3 

γrz = ε1sin2∅′ = 0.015102x0.968950 = 0.014633 = 14.633 x10−3 

Bulunan bu deformasyon değerleri, deformasyon envariant’larını 
sağlaması gerekir. 

εr + εz = ε1  olup  0.009418+0.005684=0.015102 

𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2√𝜀𝜀𝑟𝑟 𝜀𝜀𝑟𝑟  den 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2√9.418𝑥𝑥10−3𝑥𝑥5.684𝑥𝑥10−3 = 14.633𝑥𝑥10−3 

Yukarıdaki aynı değerler elde edilmiştir. Hacim değiştirme katsayısı: 

mv = ∆H
H∆P

= 0.729
(49−0.729)x0.50

= 0.030204 cm2/kg 

bulunur. Anizotropik patametre α’nın değeri ise; 

α = �
σvamv

2∆H
�
2

= �
0.50x0.030204x3.75

2x0.0729
�
2

= 0.1509 

olup yanal basıncın yaklaşık değeri 

σh = σv(1 − 2α) = 50(1 − 2x0.1509) = 34.91 kPa 

elde edilir. Dikkat edilirse bu yanal basınç, ölçülen σh = 36.85kPa 
değerine çok yakın, fakat farklı bir değerdir. 

Şimdi de σR,σt ve  τR∅’nin yaklaşık değerini bulalım. Yukarıda 
verilen ∅ açısına ait değerler ise 

cos2∅ = 0.247258 ve  sin2∅ = 0.968950  

olarak bulunur. Gerilme bileşenleri ise, aşağıdaki gibi hesaplanır.  

σR = �
σv + σh

2
� + �

σv − σh
2

� cos 2∅ 

      = �
50 + 34.91

2
� + �

50 − 34.91
2

� x0.247258 

      = 42.455 + 1.866 = 44.321 kPa 

σt = �
σv + σh

2
� − �

σv − σh
2

� cos2∅ 

     = �
50 + 34.91

2
� − �

50 − 34.91
2

� x0.247258 

     = 42.455 − 1.866 = 40.589 kPa 

  τR∅ = �
σv − σh

2
� sin 2∅′ = �

50 − 34.91
2

� x0.96895 = 7.311 kPa 

Bu gerilmelere göre ui deformasyon enerjisi hesaplanırsa,  

ui = εz σt + εrσR +  γrz  τR∅  

eşitliğine göre aşağıdaki değerler bulunur. 

ui = 5.684x10−3x40.589 + 9.418x10−3x44.321 + 14.633 x10−3x7.311 

ui = 0.2307 + 0.4174 + 0.1070 = 0.7181erg/cm3 

ui = σ1ε1 = 0.015102x50 = 0.7551erg/cm3 

W = 0.7551 − 0.7181 = 0.0369erg/cm3 

Bunlara göre korelat değeri; 

k = W
εZ
2+εr2+γrz2

= 0.0369
(5.684x10−3)2+(9.418x10−3)2+(14.633 x 10−3)2 =

110.1061erg/cm3 

bulunur ki, gerilmelere getirilecek düzeltmeler, aşağıdaki gibi elde 
edilir. 

δσt = 5.684x10−3x110.1061 =625.8431x10−3 =0.6258 kPa 

δσR = 9.418x10−3x110.1061 =1.0370 kPa 

δ τR∅ = 14.633 x10−3x110.1061 = 1.6112 kPa 

Düzeltilmiş gerilme değeri ise; 

σ�t = 40.589 + 0.626 = 41.215 kPa 
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sin∅′ = 0.789702 ; sin2∅′ = 0.623629 ;sin2∅′ = 0.968950 

olarak elde edilir. Şimdi de deformasyon değerlerini bulalım. 

ε1 =
0.729

49 − 0.729
= 0.015102 

εz = ε1cos2∅′ = 0.015102 x0.376371 = 0.005684 = 5.684x10−3 

εr = ε1sin2∅′ = 0.015102 x0.623629 = 0.009418 = 9.418x10−3 

γrz = ε1sin2∅′ = 0.015102x0.968950 = 0.014633 = 14.633 x10−3 

Bulunan bu deformasyon değerleri, deformasyon envariant’larını 
sağlaması gerekir. 

εr + εz = ε1  olup  0.009418+0.005684=0.015102 

𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2√𝜀𝜀𝑟𝑟 𝜀𝜀𝑟𝑟  den 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2√9.418𝑥𝑥10−3𝑥𝑥5.684𝑥𝑥10−3 = 14.633𝑥𝑥10−3 

Yukarıdaki aynı değerler elde edilmiştir. Hacim değiştirme katsayısı: 

mv = ∆H
H∆P

= 0.729
(49−0.729)x0.50

= 0.030204 cm2/kg 

bulunur. Anizotropik patametre α’nın değeri ise; 

α = �
σvamv

2∆H
�
2

= �
0.50x0.030204x3.75

2x0.0729
�
2

= 0.1509 

olup yanal basıncın yaklaşık değeri 

σh = σv(1 − 2α) = 50(1 − 2x0.1509) = 34.91 kPa 

elde edilir. Dikkat edilirse bu yanal basınç, ölçülen σh = 36.85kPa 
değerine çok yakın, fakat farklı bir değerdir. 

Şimdi de σR,σt ve  τR∅’nin yaklaşık değerini bulalım. Yukarıda 
verilen ∅ açısına ait değerler ise 

cos2∅ = 0.247258 ve  sin2∅ = 0.968950  

olarak bulunur. Gerilme bileşenleri ise, aşağıdaki gibi hesaplanır.  

σR = �
σv + σh

2
� + �

σv − σh
2

� cos 2∅ 

      = �
50 + 34.91

2
� + �

50 − 34.91
2

� x0.247258 

      = 42.455 + 1.866 = 44.321 kPa 

σt = �
σv + σh

2
� − �

σv − σh
2

� cos2∅ 

     = �
50 + 34.91

2
� − �

50 − 34.91
2

� x0.247258 

     = 42.455 − 1.866 = 40.589 kPa 

  τR∅ = �
σv − σh

2
� sin 2∅′ = �

50 − 34.91
2

� x0.96895 = 7.311 kPa 

Bu gerilmelere göre ui deformasyon enerjisi hesaplanırsa,  

ui = εz σt + εrσR +  γrz  τR∅  

eşitliğine göre aşağıdaki değerler bulunur. 

ui = 5.684x10−3x40.589 + 9.418x10−3x44.321 + 14.633 x10−3x7.311 

ui = 0.2307 + 0.4174 + 0.1070 = 0.7181erg/cm3 

ui = σ1ε1 = 0.015102x50 = 0.7551erg/cm3 

W = 0.7551 − 0.7181 = 0.0369erg/cm3 

Bunlara göre korelat değeri; 

k = W
εZ
2+εr2+γrz2

= 0.0369
(5.684x10−3)2+(9.418x10−3)2+(14.633 x 10−3)2 =

110.1061erg/cm3 

bulunur ki, gerilmelere getirilecek düzeltmeler, aşağıdaki gibi elde 
edilir. 

δσt = 5.684x10−3x110.1061 =625.8431x10−3 =0.6258 kPa 

δσR = 9.418x10−3x110.1061 =1.0370 kPa 

δ τR∅ = 14.633 x10−3x110.1061 = 1.6112 kPa 

Düzeltilmiş gerilme değeri ise; 

σ�t = 40.589 + 0.626 = 41.215 kPa 
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σ�R = 44.321 + 1.037 = 45.358 kPa 

 τR∅����� = 7.311 + 1.611 = 8.921 kPa 

elde edilir. Bu değerler deformasyon enerjisi ifadesinde yerine 
konulur ve ui hesaplanırsa 

ui = 5.684x10−3x41.215 + 9.418x10−3x45.358                             
+ 14.633x10−3x8.921 

ui = 0.2343 + 0.4272 + 0.1306 = 0.7921 > 0.7551 erg/cm3  

W = 0.7551 − 0.7921 = −0.04411bulunur. 

Yeniden korelat değeri hesaplanırsa, aşağıdaki değerler elde 
edilir. 

k = W
εZ
2+εr2+γrz2

= − 0.04411
(5.684x10−3)2+(9.418x10−3)2(14.633 x 10−3)2 =

−131.620erg/cm3 

δσt = 5.684x10−3x(−131.620)=-0.7481kPa;  

σ�t = 41.215 − 0.7481 = 40.467 kPa 

δσR = 9.418x10−3x(−131.620)=-1.239kPa; 

σ�R = 45.358 − 1.240 = 44.118 kPa 

δ τR∅ = 14.633 x10−3x(−131.620)  = −1.9200 kPa; 

  τR∅������ = 8.921 − 1.926 = 6.995 kPa 

Bulunan bu değerlere göre, maksimum kayma gerilmesi aşağıdaki 
gibidir. 

 τmax = ��
σR − σt

2
�
2

+  τR∅2 = ��
44.118 − 40.467

2
�
2

+ 6.9952

= 7.229 kPa 

Buna göre σh yanal gerilmesi için 

σh = σv − 2 τmax = 50 − 2x7.229 = 35.541 kPa 

değeri elde edilir. Şimdi de ikinci iterasyon yapılsın. Bu durumda; 
aşağıdaki hesaplamalar yapılır. 

σR = �
50 + 35.541

2
� + �

50 − 35.541
2

� x0.247258 

      = 42.7505 + 1.7876 = 44.5581 kPa 

σt = �
50 + 35.541

2
� − �

50 − 35.541
2

� x0.247258 = 42.7505 − 1.7876

= 40.9829 kPa 

  τR∅ = �
50 − 35.541

2
� x0.96895 = 7.0050 kPa 

ui = 5.684x10−3x40.9829 + 9.418x10−3x44.5581
+ 14.633x10−3x7.0050 

ui = 0.2329 + 0.4196 + 0.1025 = 0.7550 erg/cm3; 

ui = 0.015102x50 = 0.7551 erg/cm3 

W = 0.7551 − 0.7550 = −0.0001erg/cm3 

k = −
0.0001

(5.684x10−3)2 + (9.418x10−3)2(14.633 x 10−3)2 = −0.29839 

δσR = 5.684x10−3x(−0.29839) = −0.0017  kPa ; 

 σ�R = 44.5581 − 0.0017 = 44.556 kPa 

δσt = 9.418x10−3x(−0.29839) = −0.0028 kPa;  

σ�t = 40.9829 − 0.0028 = 40.980kPa 

δ τR∅ = 14.633 x10−3x(−0.29839) = −0.0044 kPa; 

  τR∅������ = 7.0050 − 0.0044 = 7.001 kPa 

 τmax = ��
σR − σt

2
�
2

+ τrz2 = ��
44.556 − 40.980

2
�
2

+ 7.0012

= 7.226 kPa 

σh = σv − 2 τmax = 50 − 2x7.226 = 35.5480 kPa 
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σ�R = 44.321 + 1.037 = 45.358 kPa 

 τR∅����� = 7.311 + 1.611 = 8.921 kPa 

elde edilir. Bu değerler deformasyon enerjisi ifadesinde yerine 
konulur ve ui hesaplanırsa 

ui = 5.684x10−3x41.215 + 9.418x10−3x45.358                             
+ 14.633x10−3x8.921 

ui = 0.2343 + 0.4272 + 0.1306 = 0.7921 > 0.7551 erg/cm3  

W = 0.7551 − 0.7921 = −0.04411bulunur. 

Yeniden korelat değeri hesaplanırsa, aşağıdaki değerler elde 
edilir. 

k = W
εZ
2+εr2+γrz2

= − 0.04411
(5.684x10−3)2+(9.418x10−3)2(14.633 x 10−3)2 =

−131.620erg/cm3 

δσt = 5.684x10−3x(−131.620)=-0.7481kPa;  

σ�t = 41.215 − 0.7481 = 40.467 kPa 

δσR = 9.418x10−3x(−131.620)=-1.239kPa; 

σ�R = 45.358 − 1.240 = 44.118 kPa 

δ τR∅ = 14.633 x10−3x(−131.620)  = −1.9200 kPa; 

  τR∅������ = 8.921 − 1.926 = 6.995 kPa 

Bulunan bu değerlere göre, maksimum kayma gerilmesi aşağıdaki 
gibidir. 

 τmax = ��
σR − σt

2
�
2

+  τR∅2 = ��
44.118 − 40.467

2
�
2

+ 6.9952

= 7.229 kPa 

Buna göre σh yanal gerilmesi için 

σh = σv − 2 τmax = 50 − 2x7.229 = 35.541 kPa 

değeri elde edilir. Şimdi de ikinci iterasyon yapılsın. Bu durumda; 
aşağıdaki hesaplamalar yapılır. 

σR = �
50 + 35.541

2
� + �

50 − 35.541
2

� x0.247258 

      = 42.7505 + 1.7876 = 44.5581 kPa 

σt = �
50 + 35.541

2
� − �

50 − 35.541
2

� x0.247258 = 42.7505 − 1.7876

= 40.9829 kPa 

  τR∅ = �
50 − 35.541

2
� x0.96895 = 7.0050 kPa 

ui = 5.684x10−3x40.9829 + 9.418x10−3x44.5581
+ 14.633x10−3x7.0050 

ui = 0.2329 + 0.4196 + 0.1025 = 0.7550 erg/cm3; 

ui = 0.015102x50 = 0.7551 erg/cm3 

W = 0.7551 − 0.7550 = −0.0001erg/cm3 

k = −
0.0001

(5.684x10−3)2 + (9.418x10−3)2(14.633 x 10−3)2 = −0.29839 

δσR = 5.684x10−3x(−0.29839) = −0.0017  kPa ; 

 σ�R = 44.5581 − 0.0017 = 44.556 kPa 

δσt = 9.418x10−3x(−0.29839) = −0.0028 kPa;  

σ�t = 40.9829 − 0.0028 = 40.980kPa 

δ τR∅ = 14.633 x10−3x(−0.29839) = −0.0044 kPa; 

  τR∅������ = 7.0050 − 0.0044 = 7.001 kPa 

 τmax = ��
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�
2
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2
�
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+ 7.0012
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σh = σv − 2 τmax = 50 − 2x7.226 = 35.5480 kPa 
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Yukarıda ifade edildiği gibi, ön konsolidasyon basıncı 
pc = 200 kPa olup, bu değere kadar yanal σh basınçlarının hesabı 
aşağıda verilmiştir. 

σv = 100 kPa ; σh = 69.40 kPa ; ∆H = 1.165 mm = 0.1165cm 

H=49-1.165=47.835 mm ;mv = 1.165
47.835x1.00

= 0.02435cm2/kg 

α = �1.00x0.02435x3.75
2x0.1165

�
2

= 0.1536   

σh = 100(1 − 2x0.1536) = 69.28 kPa 

σv = 200 kPa ; σh = 135.40 kPa ; ∆H = 1.910mm = 0.1910cm 

H=49-1.91=47.09 mm ;mv = 1.910
47.09x2.00

= 0.02028cm2/kg 

α = �2.00x0.02028x3.75
2x0.1910

�
2

= 0.1585  

σh = 200(1 − 2x0.1585) = 136.60 kPa 

Görüldüğü gibi hesaplanan değerler, ölçüm değerlerine oldukça 
yakındır. Ön konsolidasyon basıncının aşıldığı yükleme değerleri için 
α = 0.1585 değeri sabit kalır. Bununla aşağıdaki yaklaşık yanal 
basınçlar hesaplanmıştır. 

σv = 400 kPa için  σh ≅ 400(1 − 2x0.1585) = 273.20 kPa 

σv = 800 kPa için  σh ≅ 800(1 − 2x0.1585) = 546.40 kPa 

σv = 1000 kPa için  σh ≅ 1000(1 − 2x0.1585) = 683.00 kPa 

Bu yaklaşık değerler kullanılarak σR,σt ve  τR∅ gerilme değerleri, ui 
deformasyon enerjisi ve dengeleme hesabı yoluyla kesin değerlerin 
bulunuşu, yukarıdaki gibi yürütülür. Tüm düşey yüklemeler için 
hesaplamalar yapılmış ve bulunan kesin değerler Çizelge. 2’de 
gösterilmiştir. Ancak ön konsolidasyon basıncından sonra, α’nın sabit 
olması ve plastik deformasyon’ların hakim olması nedeni ile, 
hesaplarda nominal deformasyonlar kullanılmalıdır. 
Deformasyon’ların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı ise aşağıdaki 
ilişkilerle kontrol edilmelidir.  

εz = ε1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2∅′  ;  εr = ε1 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2∅′   ;  γrz = ε1 sin 2∅′ ve γrz = 2√εr εz  

Çizelge. 2. Hesap Yolu İle Bulunan Yanal Basınçlar 

             
K0=0.95-sinϕ'   

 
Düşey basınç  

 
Ölçülen  

yanal basınç  

 
Hesapanan  yanal 

basınç 

 
Ölçülen  

yanal basınç  

 
Hesaplanan 

 yanal basınç  0=σh /σv  
 

K0=0.6744 0=σh /σv  

σv 
(kPa) 

 
σh (kPa) 

    σh' 
(kPa) 

 
σh (kg/cm2) 

σh' 
(kg/cm2)    

σh=K0.σv 
  

            
(kPa) 

  

50 36.85 35.55 0.37 0.36 0.737 33.72 0.711 

100 69.40 69.28 0.69 0.69 0.694 67.44 0.693 

200 135.40 136.60 1.35 1.37 0.677 134.88 0.683 

400 277.20 273.20 2.77 2.73 0.693 269.76 0.683 

800 539.20 546.40 5.39 5.47 0.674 539.52 0.683 

1000 676.00 683.00 6.76 6.83 0.676 674.40 0.683 

 

 

  

Çizelgeden de görülebileceği gibi; ön konsolidasyon basıncından 
sonraki yanal basınç değerleri, her iki hesap yöntemi ile bulunan 
değerlerle, ölçüm değerleri oldukça yakındır. Ön konsolidasyon 
basıncından sonra, herhangi bir hesap yöntemi ile yanal basınç 
bulunarak, iç ve dış enerjinin eşit olma prensibine göre, yukarıdaki 
yolla dengelemeye tabi tutulabilir. Her iki hesap yöntemi ile bulunup, 
dengelendikten sonra, sonuçların ortalamaları alınabilir. Çünkü 
mühendislik bakımından, anlamlı farklılıklar elde edilmeyecektir. 

Hi=49 mm;D=75 mm; ωi=%55; ωL=%75; ωp=%32;Ip=%43 

Ön konsolidasyon basıncı pc= 200 kPa; (iç sürtünme açısı) ; ∅' =16° 
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Yukarıda ifade edildiği gibi, ön konsolidasyon basıncı 
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�
2
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7 BÖLÜM 

ZEMİN MUKAVEMETİNİN ODÖMETRE İLE 

BULUNUŞU 

(TEKİNSOY YÖNTEMİ) 

7.1 GİRİŞ 

Zemin mukavemetinin ölçümü; klasik yoldan bilindiği üzere, 
kesme kutusu, serbest basınç deneyi, üç eksenli basınç deneyleri ve 
Veyn kesme deneyi gibi yollarla yapılmaktadır. 

Bugüne kadar uygulanan yöntemlerde zemin mukavemeti; 
zemin oturmalarının hesaba katılmadan, doğrudan doğruya kayma 
gerilmelerinin alacağı değerlere bağlı kalmaktadır. Oysa zemin 
taşıma gücü ve dolayısı ile mukavemetleri üzerinde, zemin 
oturmalarının oldukça etkisi bulunmaktadır. Yine; zemin su 
içeriğinin, kırılma ve kayma mukavemetine etkisi mevcuttur. 
Zeminlerin drenaj koşulları ve suya olan doygunlukları, maksimum 
kayma gerilmesi veya kırılma zarfını belirleyen öğelerden bazılarıdır. 
Örneğin doymamış bir zeminin mukavemeti, özel yöntemler 
kullanılarak bulunmaya çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak, geçmişine 
bağlı bir şekilde, ön yükleme basınçlarının değerleri, kayma 
mukavemeti zarfının değişimi üzerinde önemli role sahiptir. 

Bu bölümde zemin mukavemetinin bulunmasında veya 
mukavemet parametrelerinin tespitinde, yukarıda sözü edilen, klasik 
yöntemlerden bahsedilmeyecektir. Bunlar yerine, mukavemet 
parametrelerinin odömetre veya konsolidasyon deney sonuçlarından 
yararlanılarak bulunması gösterilecektir. Verilen bu yöntemin, 
doygun zemin koşulları ile doymamış koşullardaki uygulanması 
sunulacaktır. Yine, zemin kırılması için, Mohr-Coulomb gerilme 
hipotezleri kullanılacaktır. Yöntemdeki temel prensip, denge ve 
kırılma arasındaki ilişkilerin tespitinden geçmektedir. Yöntem daha 
çok dengeleme hesabına dayanan, bir hesaplama yöntemidir. 

7.2. Doygun Zemin Mukavemet’inin Odömetre Deney 
Sonuçlarından Tayini 

Herhangi bir standart odömetre deneyi, doygun koşullarda 
yapılır. Yine bir odömetre deneyinde yanal deplasman’ların önlenmiş 
olması, sükunet koşulunu da yansıtır. Bu durumda ölçülen veya 
hesaplanan σh yanal gerilmeleri, denge durumundaki doygun bir 
zeminin, sükunet halindeki efektif asal gerilmeleridir. Yine bir 
odömetre deneyinde; drenaj’ın zemin cinsine bağlı olarak, sınırlı 
olması nedeni ile, her basınç kademesi sonunda, boşluk suyu 
basınçları sönümlenir. Bu durumdaki kırılma zarfı, yatay bir doğru 
durumuna gelir. 

Bir odömetre deneyi; sükunetteki denge koşullarını ifade 
ettiğine göre, her basınç kademesi sonunda ölçülen gerilmeler 
vasıtası ile çizilen Mohr daireleri, kırılma zarfının altında kalırlar. 
Zarf’a teğet olmazlar. Bu durumda; aynı merkezli dengeyi ve 
kırılmayı ifade eden, yani kırılma zarfına teğet olan ve olmayan, iki 
Mohr dairesi arasındaki ilişki, Şek.29’da gösterildiği gibi, kurulabilir. 

B

                   
Şekil.29. Bir Basınç Kademesi İçin Kayma Mukavemeti Zarfı Ve Sükunet Durumu 

Şekilde görülen σ1f ve σ3f gerilmeleri, kırılma durumunu ifade 
eden efektif gerilmelerdir. Bu durumda τf kırılmaya neden olan 
kayma gerilmesini gösterir. σv ve σh gerilmeleri ise, denge durumunu 
gösteren, her basınç kademesi sonundaki düşey ve yatay efektif 
gerilmeleri ifade eder. Denge ve kırılmayı ifade eden Mohr 
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dairelerinin her ikisinin de aynı merkezli olması nedeni ile, aşağıdaki 
eşitlik yazılabilir. 
σh+σv
2

= σ1f+σ3f
2

                                                                                (146) 

Kırılma durumundaki kayma gerilmesi için de 

τf = �c′cot∅′ + σh+σv
2

� sin∅′                                                    (147.a) 

τf = c′cos∅′ + σh+σv
2

sin∅′                                                      (147.b) 

eşitlikleri verilebilir. Şekildeki OB���� yarı çapı da denge durumundaki 
maksimum kayma gerilmesini gösterir. Bu nedenle Şek. 29’dan 
aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 

C′cos∅′ sin β + (σh+σv
2

) sin∅′ sin β = σh−σv
2

                         (147.c) 

Öte yandan; bir zemine ait mukavemet parametre’lerinin değeri, 
ön konsolidasyon basıncı değerine bağlı olup, pc ön konsolidasyon 
basıncına kadar olan yüklemeler, mukavemeti daha net yansıtırlar. 
Ön konsolidasyon basıncından büyük olan gerilmeler için, kırılma 
zarf’ının eğimi artar. Bu nedenle zarf’ın doğrultusu orijinden geçer. 
Konsolidasyon deneyi ile kayma mukavemeti parametre’lerinin 
tayinindeki diğer bir faktör de  β açısının değeridir. Bu açı için, 
(147.c) numaralı eşitlikten yararlanılarak 

sin β = �
σv−σh

2

c′cos∅′+
σh+σv

2 sin∅′
�                                                        (148) 

elde edilir. Doygun zeminler için bu açı 45°’ye eşittir. Açının kesin 
değeri iterasyon ile tayin edilir. Yine doygun zeminler için  β açısının 
değeri sabit olup, değişmez. Bu nedenle; standart bir konsolidasyon 
deney sonucundan, doygun bir zeminin mukavemet 
parametre’lerinin tayininde, başlangıç değeri olarak β = 45° ‘lik açı 
alınır. İterasyon için de en makul yol, En Küçük Kareler Yöntemi’dir. 

Oysa doymamış zeminler için β açısı, her basınç kademesi 
sonunda, farklı değerler alır. Bu nedenle doymamış zeminlerde de 
başlangıç değeri olarak, β = 45°’lik açı ile iterasyona başlanır. Elde 

edilen sonuçlar (148) numaralı eşitliğe konularak β açıları bulunur ve 
ikinci iterasyona başlanır. Sonuçta bulunan mukavemet 
parametreleri, (147.c) numaralı koşulu sağlaması gerekir. 

Yeniden Şek.29’daki koşullar göz önüne alınırsa, σ1f ve σ3f 
kırılmayı ifade eden gerilmeler için, aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 

�C′cot∅′ + σ1f+σ3f
2

� sin∅′ = σ1f−σ3f
2

                                                (149) 

Bu kez de (146) numaralı eşitlikten yazılabilecek olan σ3f =
(σh+σv) − σ1f  değeri, (147.c) numaralı eşitlikte yerine konulup, 
düzenlenirse, gerilmeler için 

σ1f = �σh+σv
2

� (1 + sin∅′) + c′cos∅′                                         (150.a) 

σ3f = �σh+σv
2

� (1 − sin∅′) − c′cos∅′                                         (150.b) 

eşitlikleri elde edilir. Görüldüğü gibi, buraya kadar anlatılanlardan, 
denge ve kırılma arasında bir ilişki mevcuttur. Bu ilişkinin sonucu 
olarak, herhangi bir odömetre deney sonuçlarına dayanarak, 
zeminlerin hidrolik ve mekanik özellikleri bir arada tayin edilebilir. 
Hesaplanan c′ ve ∅′ mukavemet parametre’lerinin değerleri, uzun 
süreli stabilite analizlerinde kullanılabilir. Çünkü odömetredeki 
oturmaları sağlayan σv  düşey basıncı ve σh yanal basınçları, efektif 
gerilmelerdir. 

7.3. Doygun Bir Zeminin Mukavemet Parametre’lerinin 
Tayini İçin Nümerik Örnek 

Yukarıda verilen ilişkilerin hem doğruluğunu, hem de bilinen 
yöntemler ile mukayesesini yapmak amacıyla, bulamaç halinde killi 
bir zemin örneği hazırlanmıştır. Bu killi zemin bulamacı, pc=200 
kPa’lık bir ön yükleme ile konsolide edilmiştir. Hazırlanan zemin 
örneğinden numuneler alınarak hem doygun koşullarda, hem de 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla üç eksenli alet ile, 
konsolidasyon’lu ve drenajlı deneyler yapılmıştır. Zemin örneğinin 
gerçek iç sürtünme açısının, üç eksenli deney sonundaki değeri 
∅′ = 16° olarak elde edilmiştir. Zemin örneğinin indeks özellikleri 
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� (1 − sin∅′) − c′cos∅′                                         (150.b) 

eşitlikleri elde edilir. Görüldüğü gibi, buraya kadar anlatılanlardan, 
denge ve kırılma arasında bir ilişki mevcuttur. Bu ilişkinin sonucu 
olarak, herhangi bir odömetre deney sonuçlarına dayanarak, 
zeminlerin hidrolik ve mekanik özellikleri bir arada tayin edilebilir. 
Hesaplanan c′ ve ∅′ mukavemet parametre’lerinin değerleri, uzun 
süreli stabilite analizlerinde kullanılabilir. Çünkü odömetredeki 
oturmaları sağlayan σv  düşey basıncı ve σh yanal basınçları, efektif 
gerilmelerdir. 

7.3. Doygun Bir Zeminin Mukavemet Parametre’lerinin 
Tayini İçin Nümerik Örnek 

Yukarıda verilen ilişkilerin hem doğruluğunu, hem de bilinen 
yöntemler ile mukayesesini yapmak amacıyla, bulamaç halinde killi 
bir zemin örneği hazırlanmıştır. Bu killi zemin bulamacı, pc=200 
kPa’lık bir ön yükleme ile konsolide edilmiştir. Hazırlanan zemin 
örneğinden numuneler alınarak hem doygun koşullarda, hem de 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla üç eksenli alet ile, 
konsolidasyon’lu ve drenajlı deneyler yapılmıştır. Zemin örneğinin 
gerçek iç sürtünme açısının, üç eksenli deney sonundaki değeri 
∅′ = 16° olarak elde edilmiştir. Zemin örneğinin indeks özellikleri 
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Çizelge. 3’de verilmiş bulunmaktadır. Zemine ait doğal boşluk oranı 
en = 1.48dir. Doygunluk derecesi ise Sr = 98.5% değerine sahiptir. 

Çizelge. 3.Örnek Zeminin İndeks Özellikleri 

Likit Limit(L.L) (%) 77 

Plastik  Limit(P.L) (%) 32 

Plastisite İndisi (IP) 45 

No:200’den geçen (%) 95 

Dane Birim Ağ.  (𝛾𝛾𝑆𝑆) (𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑐𝑐𝑐𝑐3� ) 2.65 

Grup Sembolü CH 

Hazırlanan zemin örneğine ait, doygun koşullarda yapılan 
konsolidasyon deney sonuçları, her basınç kademesi sonunda elde 
edilen değerler, Çiz.4’de verilmiş bulunmaktadır. Yanal σh  
gerilmeleri, Thin Wall Odeometer Tekniği ile ölçülmüş, efektif 
gerilmelerdir. Tahmin edilen σh yanal basınç değerleri ise, ölçülen 
değerlerden çok az fark ettiği için, burada verilmemiştir. Çünkü, 
mukavemet için, ön konsolidasyon basıncı pc=200 kPa’a kadar olan 
gerilmeler hesaplarda kullanılmıştır. Zira pc’den büyük olan basınçlar 
ve deformasyon’lar, daha önceden de anlatıldığı gibi, plastik 
mahiyettedir. Mukavemet kazanma, ön konsolidasyon basıncına 
kadar olabilmektedir. 

Çizelge. 4. Doygun Zemin Örneğinin Konsolidasyon Deney Sonuçları 

 

Düşey 
gerilme 
σv (kPa) 

 

Ölçülen 
yatay 
gerilme σh 
(kPa) 

 

Oturma ∆𝐻𝐻 

(mm) 

 

Boşluk oranı 

e 

(%) 

 

Sükunet. 

yanal 
basınç 
katsayısı 

K0 

50 36.85 0.729 1.443 0.737 

100 69.40 1.165 1.421 0.694 

200 135.40 1.910 1.383 0.677 

400 277.20 6.434 1.154 0.693 

800 539.20 11.060 0.920 0.674 

1000 676.00 12.963 0.824 0.676 

Zemin doygun olduğu için, β açısının yaklaşık değeri β = 45°dir. Bu 
nedenle sinβ = 0.707107 değeri, başlangıç değeri olarak alınmıştır. 
Ön konsolidasyon basıncı pc = 200 kPa olduğu için, hesaplarda 
Çiz.4’deki ilk üç değer kullanılarak, (147.c) numaralı eşitlikteki koşul 
sağlatılmaya çalışılmıştır. Bu koşullar altında aşağıdaki gözleme 
denklemleri yazılabilir. 

0.707107x + 0.307061y = 0.06575 

0.707107x + 0.598920y = 0.15300 

0.707107x + 1.185818y = 0.32300 

Bu denklemlerde x = c′cos∅′ ve y = sin∅′ değerlerini göstermektedir. 
Eğer En Küçük Kareler Yöntemi uygulanırsa, normal denklemlerin 
katsayıları 
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gerilmeler hesaplarda kullanılmıştır. Zira pc’den büyük olan basınçlar 
ve deformasyon’lar, daha önceden de anlatıldığı gibi, plastik 
mahiyettedir. Mukavemet kazanma, ön konsolidasyon basıncına 
kadar olabilmektedir. 
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Zemin doygun olduğu için, β açısının yaklaşık değeri β = 45°dir. Bu 
nedenle sinβ = 0.707107 değeri, başlangıç değeri olarak alınmıştır. 
Ön konsolidasyon basıncı pc = 200 kPa olduğu için, hesaplarda 
Çiz.4’deki ilk üç değer kullanılarak, (147.c) numaralı eşitlikteki koşul 
sağlatılmaya çalışılmıştır. Bu koşullar altında aşağıdaki gözleme 
denklemleri yazılabilir. 

0.707107x + 0.307061y = 0.06575 

0.707107x + 0.598920y = 0.15300 

0.707107x + 1.185818y = 0.32300 

Bu denklemlerde x = c′cos∅′ ve y = sin∅′ değerlerini göstermektedir. 
Eğer En Küçük Kareler Yöntemi uygulanırsa, normal denklemlerin 
katsayıları 
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∑ ai2 = 1.500.0003
i=1  ;  ∑ bi

2 = 1.9591563
i=1  

∑ aibi = 1.4791263
i=1  ;  ∑ bili = 0.4948433

i=1  ; 

 ∑ aili = 0.3830753
i=1  

olarak elde edilir. Burada gözleme denklemleri 

a1x + b1y = l1 

a2x + b2y = l2 

a3x + b3y = l3 

gibi lineer denklemleri temsil etmektedir. Normal denklemler ise 

�� ai2� 𝑥𝑥 + �� aibi� y = � aili 

�� biai� x + �� bi
2� y = � bili 

şeklinde simetrik denklem takımıdır. Bu durumda normal 
denklemler  

1.500000x + 1.479126y = 0.383075 

1.479126x + 1.859156y = 0.494843 

olarak elde edilir. Denklemlerde görülen altı haneli rakamlar, 
dengeleme işleminin getirdiği zaruretten kaynaklanmaktadır. Normal 
denklemlerin çözümü 

x = −0.032848 ; y = 0.292299 

değerlerini verir. Bu adım ilk yaklaşım olup, bu değerlerden  

sin∅′ = 0.292299;cos∅′ = 0.956327;tan∅′ = 0.305648 

c′ =
x
y

tan∅′ = 0.034348 kgf/cm2 

parametre değerleri bulunur. Bulunan bu değerler, (148) numaralı 
eşitlikte yerlerine, (Çiz.4’deki değerler kullanılarak) konulursa, 
aşağıdaki β açısının sinüsleri elde edilir. 

sin β1 = 0.698858 ; sinβ2 = 0.712525 ; sinβ3 = 0.706262 

Bulunan bu sin β değerleri dikkatlice incelenirse, belli bir ortalama 
değer etrafında dağıldıkları görülebilir. Bulunan bu sinüs 
değerlerinin ortalaması sin β0 = 0.705882’dir. Yeniden elde edilen 
sin β değerleri kullanılarak, (147.c) numaralı koşul yazılacak olursa, 
gözleme denklemlerinin durumu 

0.698858x + 0.303479y = 0.06575 

0.712525x + 0.603509y = 0.15300 

0.706262x + 1.184401y = 0.32300 

şeklinde olur. Bu eşitliklere ait normal denklemler, aşağıdaki gibidir. 

1.494900x + 1.478601y = 0.383089 

1.478601x + 1.859128y = 0.494853 

Normal denklemlerin çözümü 

x = −0.032851 ; y = 0.292302 

değerlerini verir. Bunlara göre; mukavemet parametre’leri ile ilgili 
değerler 

sin∅′ = 0.292302;cos∅′ = 0.956326 ; ∅′ = 16°. 995; 

tan∅′ = 0.305651  

c′ =
x
y

tan∅′ = −0.034351 kgf/cm2 

olarak elde edilir. Bulunan ∅′ değeri, üç eksenli aletle bulunan       
∅′ = 16°’lik iç sürtünme açısına oldukça yakındır. Yine üç eksenli 
aletle bulunan iç sürtünme açısı, üç zemin numunesinin kırılması ile 
elde edilen, konsolidasyonlu-drenajlı deney sonunda çizilen Mohr 
dairelerine, ortalama olarak çizilen bir doğrudur. Sonuç olarak, 
konsolidasyon deney sonuçlarından elde edilen mukavemet 
parametre’lerine ait değerler, uzun süreli stabilite analizlerinde 
kullanılabilir. 

Öte yandan zemin örneği pc = 200 kPa altında konsolidasyona 
tabi tutulduğu için, bu değere göre kırılma zarfının verdiği kayma 
gerilmesi 
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Bulunan bu sin β değerleri dikkatlice incelenirse, belli bir ortalama 
değer etrafında dağıldıkları görülebilir. Bulunan bu sinüs 
değerlerinin ortalaması sin β0 = 0.705882’dir. Yeniden elde edilen 
sin β değerleri kullanılarak, (147.c) numaralı koşul yazılacak olursa, 
gözleme denklemlerinin durumu 

0.698858x + 0.303479y = 0.06575 

0.712525x + 0.603509y = 0.15300 

0.706262x + 1.184401y = 0.32300 

şeklinde olur. Bu eşitliklere ait normal denklemler, aşağıdaki gibidir. 

1.494900x + 1.478601y = 0.383089 

1.478601x + 1.859128y = 0.494853 

Normal denklemlerin çözümü 

x = −0.032851 ; y = 0.292302 

değerlerini verir. Bunlara göre; mukavemet parametre’leri ile ilgili 
değerler 

sin∅′ = 0.292302;cos∅′ = 0.956326 ; ∅′ = 16°. 995; 

tan∅′ = 0.305651  

c′ =
x
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tan∅′ = −0.034351 kgf/cm2 

olarak elde edilir. Bulunan ∅′ değeri, üç eksenli aletle bulunan       
∅′ = 16°’lik iç sürtünme açısına oldukça yakındır. Yine üç eksenli 
aletle bulunan iç sürtünme açısı, üç zemin numunesinin kırılması ile 
elde edilen, konsolidasyonlu-drenajlı deney sonunda çizilen Mohr 
dairelerine, ortalama olarak çizilen bir doğrudur. Sonuç olarak, 
konsolidasyon deney sonuçlarından elde edilen mukavemet 
parametre’lerine ait değerler, uzun süreli stabilite analizlerinde 
kullanılabilir. 

Öte yandan zemin örneği pc = 200 kPa altında konsolidasyona 
tabi tutulduğu için, bu değere göre kırılma zarfının verdiği kayma 
gerilmesi 
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τf = c′ + σ′ tan∅′ = 3.44 + 200x0.305651 = 64.57 kPa 

olacaktır. Bu büyüklük maksimum kayma gerilmesine eşittir. 
σ1f−σ3f

2
= 64.57 kPa ; σ1f − σ3f = 129.14 kPa 

Aynı zamanda;  σv  ve σh denge durumunu ifade eden gerilmeler için 
çizilen Mohr dairelerinin kırılma anındaki Mohr dairesi ile aynı 
merkezli olmaları nedeni ile 

σ1f + σ3f
2

=
σv + σh

2
 

değerlerine sahip olup, yukarıdaki çizelgeden değerler yerlerine 
konularak 

σ1f + σ3f = σv + σh ; σ1f + σ3f = 200 + 135.40 = 335.40 kPa 

bulunur. Yukarıdaki iki denkleme göre 

σ1f − σ3f = 129.14 

σ1f + σ3f = 335.40 

eşitliklerinden, kırılma anındaki basınçlar hesaplanırsa,  

σ1f = 232.27 kPa, σ3f = 103.13kPa asal gerilme değerleri bulunur. 
Kohezyon c = σ1f/2 değerinde olacaktır. 

Öte yandan (150.b) numaralı eşitliğe gidilirse, serbest basınç 
deneyi için; σ3f kırılma anındaki yanal basınçla, σh denge 
durumundaki yanal basınç değeri sıfıra eşit olur. Bu durumda c′  
kohezyonu için 

c′ =
σv
2
�

1 − sin∅′
cos∅′

� =
200

2
�

1 − 0.292302
0.956326

� = 74.002kPa 

bulunur. Kohezyonun bu değeri ile (150.a) eşitliğine gidilir ve 
σ1f  kırılma anındaki gerilme hesaplanırsa, aşağıdakiler yazılabilir. 

σ1f =
σv
2

(1 + sin∅′) + c′cos∅′ 

σ1f = 200
2

(1+0.292302)+74.002x0.956326=200.002kPa 

Bulunan bu değer, ön yükleme basıncı pc = 200 kPa’lık değere eşittir. 
Deney başındaki ön yükleme değeri pc, toplam basınca eşittir. Su 
basıncı sönümlendikten sonra, efektif gerilme durumuna gelir. Ayrıca 
açısal değerler,∅′ = 16°’nin trigonometrik değerleridir. Oysa zeminin 
doygun olması nedeni ile ∅′ = 0 değerine sahip olup, kırılma zarfı 
yataydır. Bunlara ek olarak; efektif gerilme farkları, toplam gerilme 
farklarına eşit olup, bu da deviatör gerilmeye eşittir. Bu nedenlerle 
(150.a) ifadesinde, ∅′ = 0 değeri konularak, 

σ1f = �
σv
2
� + c′ =

200
2

+ 74.002 = 174.002kPa 

değerinde, tek eksenli durumdaki kırılma gerilmesi bulunur. Yine 
yukarıda verilen ifadede ∅′ = 0 değeri yerine konulursa, kohezyon 
için (doygun durumundaki) 

c′ = σ1f
2

  den  c = 174.002 
2

= 87.001kPa 

elde edilir. 

Şimdi de zeminin konsolidasyonu sonunda, kazanacağı ek 
mukavemet değerleri hesaplanacak olursa (86.c) numaralı eşitlik 
kullanılabilir. Bu amaçla önce mukavemet parametre’lerinin 
bulunmasında kullanılan üç basınç değeri göz önüne alınırsa, bu 
yüklemeler ile ilgili oturmalar ve boşluk oranı değerleri Çiz.4’te 
verilmiş bulunmaktadır. Kullanılan zemin örneğinin doğal boşluk 
oranı 𝑒𝑒𝑛𝑛 = 𝑒𝑒0 = 1.48 olup, (86.c) numaralı eşitlikte yerine 
konulmalıdır. Hesaba başlamadan önce hacim ve düşey gerilmelerin 
logaritma’larının bulunması gerekir. Bu hesaplara Çiz.1 ve Çiz.2’deki 
odömetre çapı, numune ilk boyu alınarak başlanır (D = 75 mm; Hi = 
49 mm; e0 = 1.48 ve 𝜔𝜔0 = %55). Hesaplanan değerler, Çiz.4.a’da 
topluca gösterilmiştir. 
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Bulunan bu değer, ön yükleme basıncı pc = 200 kPa’lık değere eşittir. 
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200
2

+ 74.002 = 174.002kPa 

değerinde, tek eksenli durumdaki kırılma gerilmesi bulunur. Yine 
yukarıda verilen ifadede ∅′ = 0 değeri yerine konulursa, kohezyon 
için (doygun durumundaki) 

c′ = σ1f
2

  den  c = 174.002 
2

= 87.001kPa 

elde edilir. 

Şimdi de zeminin konsolidasyonu sonunda, kazanacağı ek 
mukavemet değerleri hesaplanacak olursa (86.c) numaralı eşitlik 
kullanılabilir. Bu amaçla önce mukavemet parametre’lerinin 
bulunmasında kullanılan üç basınç değeri göz önüne alınırsa, bu 
yüklemeler ile ilgili oturmalar ve boşluk oranı değerleri Çiz.4’te 
verilmiş bulunmaktadır. Kullanılan zemin örneğinin doğal boşluk 
oranı 𝑒𝑒𝑛𝑛 = 𝑒𝑒0 = 1.48 olup, (86.c) numaralı eşitlikte yerine 
konulmalıdır. Hesaba başlamadan önce hacim ve düşey gerilmelerin 
logaritma’larının bulunması gerekir. Bu hesaplara Çiz.1 ve Çiz.2’deki 
odömetre çapı, numune ilk boyu alınarak başlanır (D = 75 mm; Hi = 
49 mm; e0 = 1.48 ve 𝜔𝜔0 = %55). Hesaplanan değerler, Çiz.4.a’da 
topluca gösterilmiştir. 
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Çizelge. 4. a. Üniversal Sıkışma Yasasına Göre Değerler 

Düşey 
Basınç σv 
(kPa) 

Boşluk 
Oranı  
e 
 

Hacim 
V 
(cm3) 

Doğal Logaritma 

m=-0.0274 
ᵝ=1/m=36.296 

ln(σv) ln(V) 

50 1.443 216.201 3.912 5.376 

100 1.421 211.330 4.605 5.353 

200 1.383 208.039 5.298 5.338 

Hesaplamaya örnek olması bakımından, bir hacmin hesabı ve 
eğimlerin bulunması aşağıda gösterilmiştir.  

𝑉𝑉1 = 𝜋𝜋(7.5
2

)2 (4.9 − 0.0729) = 216.2013 𝑐𝑐𝑐𝑐3  ;     ln𝑉𝑉1 = 3.912 

𝑐𝑐1 =
5.376 − 5.353
3.912 − 4.605

= −
0.023
0.693

= −0.0332 

𝑐𝑐2 =
5.353 − 5.338
4.605 − 5.298

= −
0.015
0.693

= −0.0216 

𝑐𝑐3 =
5.376 − 5.338
3.912 − 5.298

= −
0.038
1.386

= −0.0274 

İlk iki değerin ortalaması alınırsa; 

𝑐𝑐 = −
0.0332 + 0.0216

2
= −0.0274 

Üçüncü değer elde edilir ki bu, şeklin bir doğru olduğunu gösterir. 

(86.c) numaralı eşitlikte değerler yerine konulursa: 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎0(1+𝑒𝑒0
1+𝑒𝑒

)𝛽𝛽 . 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∅′ 

𝜏𝜏𝑓𝑓1 = 3.44 + 50(1+0.01480
1+0.01443

)36.496 0.305648 = 18.93 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 

𝜏𝜏𝑓𝑓2 = 3.44 + 100(1+0.01480
1+0.01421

)36.496 0.305648 = 34.66 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 

𝜏𝜏𝑓𝑓3 = 3.44 + 200(1+0.01480
1+0.01383

)36.496 0.305648 = 66.741 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

konsolidasyon sonucunda kazanacağı kayma mukavemetleri elde 
edilir. Bu durumda, 𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎′𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡∅′ kayma zarfına eşitlenip 
kohezyon değerleri hesaplanırsa c1=3.65 kPa ; c2=4.09 kPa ve c3=5.61 
kPa bulunur. Bunların ortalaması alınmakla 𝑐𝑐̅ = 4.45 kPa elde edilir ki 
zeminin yeni kayma mukavemeti zarfına ait denklem aşağıdaki gibi 
çıkar. 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 4.45 + 𝜎𝜎′0.305648    𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Zemin örneği konsolidasyon sonunda ∆𝑐𝑐 = 1.01 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘’lık bir kohezyon 
değeri kazanmış olur. Zira kazanılan mukavemet, matrik emmeye 
bağlı olarak, kohezyonun artmasına neden olduğu varsayılmaktadır. 
200 kPa’lık ön konsolidasyon basıncı için bulunan 66.74 kPa’lık 
mukavemet değeri, 64.57 kPa’dan, sıkışma nedeni ile artmıştır. 
Şek.9’da gösterildiği gibi, kırılma zarfı paralel olarak yukarı 
kaymıştır.  

Yine kohezyon değerinin bir diğer bulunuş yolu da grafik 
yöntemdir. Bu amaçla bulunan yeni 𝜏𝜏𝑓𝑓 değerleri ile ilk 𝜎𝜎 normal 
gerilmeleri, Mohr düzleminde grafiklenir. 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡∅′ değişmeyeceğine 
göre, çizilecek doğrunun ordinatı kestiği nokta, c’ kohezyonunu verir.  

Bu zemine ait serbest basınç mukavemeti hesaplanacak olursa, 
(150.b) numaralı eşitlikten yararlanılır. Bu durum için, önce ön 
konsolidasyon basıncının hangi değere arttığı bulunmalıdır. Buna 
göre aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.  

𝜎𝜎 = 200(
1 + 0.01480
1 + 0.01383

)36.496 = 207.10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑐𝑐′ =
207.10(1 − 0.292302)

2𝑥𝑥0.956326
= 76.697 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 =
207.10

2
(1 + 0.292302) + 76.697𝑥𝑥0.956326 = 207.10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Zemin doygun olduğu için ∅′ = 0 olup, bu durumda 𝜎𝜎1𝑓𝑓 basınç 
mukavemeti; 



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

117

Çizelge. 4. a. Üniversal Sıkışma Yasasına Göre Değerler 

Düşey 
Basınç σv 
(kPa) 

Boşluk 
Oranı  
e 
 

Hacim 
V 
(cm3) 

Doğal Logaritma 

m=-0.0274 
ᵝ=1/m=36.296 

ln(σv) ln(V) 

50 1.443 216.201 3.912 5.376 

100 1.421 211.330 4.605 5.353 

200 1.383 208.039 5.298 5.338 

Hesaplamaya örnek olması bakımından, bir hacmin hesabı ve 
eğimlerin bulunması aşağıda gösterilmiştir.  

𝑉𝑉1 = 𝜋𝜋(7.5
2

)2 (4.9 − 0.0729) = 216.2013 𝑐𝑐𝑐𝑐3  ;     ln𝑉𝑉1 = 3.912 

𝑐𝑐1 =
5.376 − 5.353
3.912 − 4.605

= −
0.023
0.693

= −0.0332 

𝑐𝑐2 =
5.353 − 5.338
4.605 − 5.298

= −
0.015
0.693

= −0.0216 

𝑐𝑐3 =
5.376 − 5.338
3.912 − 5.298

= −
0.038
1.386

= −0.0274 

İlk iki değerin ortalaması alınırsa; 

𝑐𝑐 = −
0.0332 + 0.0216

2
= −0.0274 

Üçüncü değer elde edilir ki bu, şeklin bir doğru olduğunu gösterir. 

(86.c) numaralı eşitlikte değerler yerine konulursa: 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎0(1+𝑒𝑒0
1+𝑒𝑒

)𝛽𝛽 . 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∅′ 

𝜏𝜏𝑓𝑓1 = 3.44 + 50(1+0.01480
1+0.01443

)36.496 0.305648 = 18.93 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 

𝜏𝜏𝑓𝑓2 = 3.44 + 100(1+0.01480
1+0.01421

)36.496 0.305648 = 34.66 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 

𝜏𝜏𝑓𝑓3 = 3.44 + 200(1+0.01480
1+0.01383

)36.496 0.305648 = 66.741 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

konsolidasyon sonucunda kazanacağı kayma mukavemetleri elde 
edilir. Bu durumda, 𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎′𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡∅′ kayma zarfına eşitlenip 
kohezyon değerleri hesaplanırsa c1=3.65 kPa ; c2=4.09 kPa ve c3=5.61 
kPa bulunur. Bunların ortalaması alınmakla 𝑐𝑐̅ = 4.45 kPa elde edilir ki 
zeminin yeni kayma mukavemeti zarfına ait denklem aşağıdaki gibi 
çıkar. 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 4.45 + 𝜎𝜎′0.305648    𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Zemin örneği konsolidasyon sonunda ∆𝑐𝑐 = 1.01 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘’lık bir kohezyon 
değeri kazanmış olur. Zira kazanılan mukavemet, matrik emmeye 
bağlı olarak, kohezyonun artmasına neden olduğu varsayılmaktadır. 
200 kPa’lık ön konsolidasyon basıncı için bulunan 66.74 kPa’lık 
mukavemet değeri, 64.57 kPa’dan, sıkışma nedeni ile artmıştır. 
Şek.9’da gösterildiği gibi, kırılma zarfı paralel olarak yukarı 
kaymıştır.  

Yine kohezyon değerinin bir diğer bulunuş yolu da grafik 
yöntemdir. Bu amaçla bulunan yeni 𝜏𝜏𝑓𝑓 değerleri ile ilk 𝜎𝜎 normal 
gerilmeleri, Mohr düzleminde grafiklenir. 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡∅′ değişmeyeceğine 
göre, çizilecek doğrunun ordinatı kestiği nokta, c’ kohezyonunu verir.  

Bu zemine ait serbest basınç mukavemeti hesaplanacak olursa, 
(150.b) numaralı eşitlikten yararlanılır. Bu durum için, önce ön 
konsolidasyon basıncının hangi değere arttığı bulunmalıdır. Buna 
göre aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.  

𝜎𝜎 = 200(
1 + 0.01480
1 + 0.01383

)36.496 = 207.10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑐𝑐′ =
207.10(1 − 0.292302)

2𝑥𝑥0.956326
= 76.697 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 =
207.10

2
(1 + 0.292302) + 76.697𝑥𝑥0.956326 = 207.10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Zemin doygun olduğu için ∅′ = 0 olup, bu durumda 𝜎𝜎1𝑓𝑓 basınç 
mukavemeti; 
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𝜎𝜎1𝑓𝑓 =
207.10

2
+ 76.697 = 180.250 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑐𝑐′ =
180.250

2
= 90.125 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

değerinde olacaktır. 

7.4. Doymamış Zeminlerin Mukavemet Parametre’lerinin 
Odömetre İle Bulunması 

Doymamış zeminler için temel ilişkiler Bölüm 3’de verilmiş 
bulunmaktadır. Aynı bölümdeki (36) numaralı eşitlikten (39) 
numaralı eşitliğe kadar olan ilişkiler göz önüne alınarak, aşağıdaki 
ifade yazılabilir. 

τf = c′ + (σ − ua) tan∅′ + (ua − uw)tan∅b                                (151) 

Bu eşitlikte (ua − uw)  matrik emmeyi gösterir ve bir bağımsız 
değişken olarak tanımlanmıştır. 

Kayma mukavemeti τf , zeminin S doygunluk derecesi ile ters, 
matrik potansiyel (ua − uw) ile doğru orantılıdır. Zemin kururken 
doygunluk derecesi azalır. Buna ters olarak τf mukavemeti ile matrik 
mukavemet artar. Sonuçta nihai kırılma zarf’ı, doygun durumdaki 
zarf’a paralel olur. Daha önce de sözü edildiği gibi, mukavemete olan 
katkıları ∅b açısının tanjantı kadardır. Bu nedenle kohezyon 
hakkında, katkının kohezyona yapılacağı düşünülerek, aşağıdaki 
eşitlik yazılabilir. 

c = c′ + (ua − uw)tan∅b                                                            (152) 

Buradan, (151) numaralı eşitlik de göz önüne alınarak, mukavemet 
için 

τf = c′ + (σ − ua) tan∅′ + �ua−uw
Sr

� tan∅′                           (153.a) 

c = c′ + �ua−uw
Sr

� tan∅′                                                             (153.b) 

eşitlikleri verilebilir. Bu durumda, bir zemine ait mukavemet 

τf = c + (σ − ua) tan∅′                                                               (154) 

olarak ifade edilebilir.   

Bir doymamış zemine ait odömetre deneyindeki en önemli 
nokta, zeminin rutubet (nem) içeriğinin, deney süresince, zeminin 
her noktasında sabit olarak korunup, korunmadığıdır. Bu amaçla, 
odömetre ringi, ıslak bir bezle sarılıp, örtülerek nem içeriğinin 
değişmemesine gayret edilir. Deneyin, zeminin doğal su içeriği 
civarında yapılmasına özen gösterilir. Zemin örneği üzerine veya 
odömetre’ye asla su ilave edilmez. İkinci olarak aynı zemin için, 
standart doygun koşullarda konsolidasyon deneyi yapılır. Her iki 
deneyden, her basınç kademesi sonunda yanal basınçlar ya ölçülmeli, 
ya da hesaplanmalıdır. Bu işlemler sonrasında, bütün düşey ve yatay 
efektif gerilmelerin bilinmesi gerekir. Bundan sonra, doygun 
koşullardaki gibi, mukavemet parametre’leri hesaplanır. Eğer her 
doygunluk derecesi ve su içeriği için matrik mukavemet bulunmak 
isteniyorsa, doymamış koşullardaki sabit su içerikli konsolidasyon 
deneyinin, zemin örneğinin su içeriği değiştirilerek yapılması gerekir. 
Bu deneylerin sonunda, su-karakteristik eğrisi çizilebilir. 

7.5. Doymamış Zeminlerin Mukavemet Parametrelerinin 
Bulunuşuna Nümerik Bir Örnek  

Yukarıda Bölüm.7.3’de verilen zemin örneği; doymamış 
koşullarda, farklı emme basınçları altında, konsolidasyon deneyine 
tabi tutulmuştur. Yine yanal basınçlar Thin Wall Oedometer Tekniği 
ile ölçülmüştür. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla; aynı numuneye 
üç eksenli deney aletinde, konsolidasyonlu ve drenajlı deney 
koşulları uygulanmıştır. Örneğin; yukarıda sözü edilen zemin 
örneğine, 60 kPa martik emme altında konsolidasyon deneyi 
uygulanmıştır. Tüm deney süresince yanal basınçlar ölçülmüştür. 
Deney sonuçları Çiz.5’de verilmiş bulunmaktadır. Deney verileri 
kullanılarak, doymamış zeminin matrik emmesi ve mukavemet 
parametreleri hesaplanmıştır.  
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𝜎𝜎1𝑓𝑓 =
207.10

2
+ 76.697 = 180.250 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑐𝑐′ =
180.250

2
= 90.125 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

değerinde olacaktır. 

7.4. Doymamış Zeminlerin Mukavemet Parametre’lerinin 
Odömetre İle Bulunması 

Doymamış zeminler için temel ilişkiler Bölüm 3’de verilmiş 
bulunmaktadır. Aynı bölümdeki (36) numaralı eşitlikten (39) 
numaralı eşitliğe kadar olan ilişkiler göz önüne alınarak, aşağıdaki 
ifade yazılabilir. 

τf = c′ + (σ − ua) tan∅′ + (ua − uw)tan∅b                                (151) 

Bu eşitlikte (ua − uw)  matrik emmeyi gösterir ve bir bağımsız 
değişken olarak tanımlanmıştır. 

Kayma mukavemeti τf , zeminin S doygunluk derecesi ile ters, 
matrik potansiyel (ua − uw) ile doğru orantılıdır. Zemin kururken 
doygunluk derecesi azalır. Buna ters olarak τf mukavemeti ile matrik 
mukavemet artar. Sonuçta nihai kırılma zarf’ı, doygun durumdaki 
zarf’a paralel olur. Daha önce de sözü edildiği gibi, mukavemete olan 
katkıları ∅b açısının tanjantı kadardır. Bu nedenle kohezyon 
hakkında, katkının kohezyona yapılacağı düşünülerek, aşağıdaki 
eşitlik yazılabilir. 

c = c′ + (ua − uw)tan∅b                                                            (152) 

Buradan, (151) numaralı eşitlik de göz önüne alınarak, mukavemet 
için 

τf = c′ + (σ − ua) tan∅′ + �ua−uw
Sr

� tan∅′                           (153.a) 

c = c′ + �ua−uw
Sr

� tan∅′                                                             (153.b) 

eşitlikleri verilebilir. Bu durumda, bir zemine ait mukavemet 

τf = c + (σ − ua) tan∅′                                                               (154) 

olarak ifade edilebilir.   

Bir doymamış zemine ait odömetre deneyindeki en önemli 
nokta, zeminin rutubet (nem) içeriğinin, deney süresince, zeminin 
her noktasında sabit olarak korunup, korunmadığıdır. Bu amaçla, 
odömetre ringi, ıslak bir bezle sarılıp, örtülerek nem içeriğinin 
değişmemesine gayret edilir. Deneyin, zeminin doğal su içeriği 
civarında yapılmasına özen gösterilir. Zemin örneği üzerine veya 
odömetre’ye asla su ilave edilmez. İkinci olarak aynı zemin için, 
standart doygun koşullarda konsolidasyon deneyi yapılır. Her iki 
deneyden, her basınç kademesi sonunda yanal basınçlar ya ölçülmeli, 
ya da hesaplanmalıdır. Bu işlemler sonrasında, bütün düşey ve yatay 
efektif gerilmelerin bilinmesi gerekir. Bundan sonra, doygun 
koşullardaki gibi, mukavemet parametre’leri hesaplanır. Eğer her 
doygunluk derecesi ve su içeriği için matrik mukavemet bulunmak 
isteniyorsa, doymamış koşullardaki sabit su içerikli konsolidasyon 
deneyinin, zemin örneğinin su içeriği değiştirilerek yapılması gerekir. 
Bu deneylerin sonunda, su-karakteristik eğrisi çizilebilir. 

7.5. Doymamış Zeminlerin Mukavemet Parametrelerinin 
Bulunuşuna Nümerik Bir Örnek  

Yukarıda Bölüm.7.3’de verilen zemin örneği; doymamış 
koşullarda, farklı emme basınçları altında, konsolidasyon deneyine 
tabi tutulmuştur. Yine yanal basınçlar Thin Wall Oedometer Tekniği 
ile ölçülmüştür. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla; aynı numuneye 
üç eksenli deney aletinde, konsolidasyonlu ve drenajlı deney 
koşulları uygulanmıştır. Örneğin; yukarıda sözü edilen zemin 
örneğine, 60 kPa martik emme altında konsolidasyon deneyi 
uygulanmıştır. Tüm deney süresince yanal basınçlar ölçülmüştür. 
Deney sonuçları Çiz.5’de verilmiş bulunmaktadır. Deney verileri 
kullanılarak, doymamış zeminin matrik emmesi ve mukavemet 
parametreleri hesaplanmıştır.  
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Çizelge. 5. 60 kPa’lık Matrik Emme Altında Konsolidasyon Deney Sonuçları 

Düşey 
gerilme 𝛔𝛔𝐯𝐯 (kPa) 

Yatay 
gerilme 𝛔𝛔𝐡𝐡 (kPa) 

Boşluk 

oranı e (%) 
Sükunet yanal basınç, kat 

sayısı 

50 33.50 1.395 0.670 

100 67.80 1.366 0.678 

200 129.60 1.282 0.648 

400 266.80 1.118 0.667 

800 527.20 1.108 0.659 

Numune yüksekliği: H0 =49mm, zem.örneği.çapı:75mm                                                         

Başlangıç su içeriği: wi=%54, Başlangıç numune ağırlığı:352 gr 

Zemin davranışı üzerinde başlangıç boşluk oranı önemli role 
sahiptir. Bu nedenle zeminin başlangıç doygunluk derecesinin önce 
bulunması gerekir. Kullanılan zemin örneği, yukarıda verilen ve 
doygun zemin örneği ile aynı zemin olduğu için, başlangıç boşluk 
oranı e0=1.48 dir. Zeminin indeks özellikleri Çiz.3’de verilmiş 
bulunmaktadır. Bu özelliğe göre, başlangıçtaki doygunluk su içeriği 
için 

Sreγw = wγsve  Sr = 0.54x2.65
1.48x1.00

= 0.9669 = %96.69 

değeri elde edilir. 

Mukavemet parametre’leri, doygun zemin için uygulanan aynı 
yolla bulunabilir. Hesaplamalar β = 45° için başlatılır. Bu çerçevede, 
gözleme denklemleri aşağıdaki gibidir(denklem 147.c’dekiler 
kullanılarak). 

0.707107x + 0.295217y = 0.0825 

0.707107x + 0.593263y = 0.1610 

0.707107x + 1.165317y = 0.3520 

Burada yine x = c′cos∅′ ve y = sin∅′ dir. Bunlara ait normal 
denklemler 

1.500000x + 1.452251y = 0.421082 

1.452251x + 2.215341y = 0.530060 

şeklinde elde edilir. Bu denklemlerin çözümünden, bilinmeyenlerin 
değeri ve mukavemet parametre’leri bulunur. 

X = 0.134317 ; y = 0.151217 

sin∅b = 0.151217; cos∅b = 0.9988501 ; tan∅b = 0.152976 

c =
x
y

tan∅b = 0.135879 kgf/cm2 

Şimdi de (148) numaralı eşitlik kullanılarak sinβ değeri hesaplanırsa 

sin β1 = 0.417829 ; sinβ2 = 0.616416 ; sinβ3 = 0.917809 

değerleri elde edilir. Görülebileceği üzere, doygun zeminlerde olduğu 
gibi belli bir değer etrafında dağılım olmamaktadır. Düşey gerilmeler 
artarken sinβ değerleri de artmaktadır. Elde edilen yeni sinβ 
değerleri kullanılarak, (147.c) numaralı denklemdeki koşullar yazılıp, 
aşağıdaki gözleme denklemleri verilebilir. 

0.417829x + 0.174444y = 0.0825 

0.616416x + 0.517173y = 0.1610 

0.917809x + 1.512549y = 0.3520 

Yine burada da  x = c′cos∅𝑏𝑏 ve y = sin∅𝑏𝑏  dir. Bu gözleme 
denklemlerine ait normal denklemler 

1.396923x + 2.379913y = 0.456783 

2.379913x + 2.585703y = 0.630074 

olarak elde edilir. Bu denklemlerin çözümünden bilinmeyenler ve 
mukavemet parametre’leri 

x = 0.100849 ; y = 0.155178 



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

121

Çizelge. 5. 60 kPa’lık Matrik Emme Altında Konsolidasyon Deney Sonuçları 

Düşey 
gerilme 𝛔𝛔𝐯𝐯 (kPa) 

Yatay 
gerilme 𝛔𝛔𝐡𝐡 (kPa) 

Boşluk 

oranı e (%) 
Sükunet yanal basınç, kat 

sayısı 

50 33.50 1.395 0.670 

100 67.80 1.366 0.678 

200 129.60 1.282 0.648 

400 266.80 1.118 0.667 

800 527.20 1.108 0.659 

Numune yüksekliği: H0 =49mm, zem.örneği.çapı:75mm                                                         

Başlangıç su içeriği: wi=%54, Başlangıç numune ağırlığı:352 gr 

Zemin davranışı üzerinde başlangıç boşluk oranı önemli role 
sahiptir. Bu nedenle zeminin başlangıç doygunluk derecesinin önce 
bulunması gerekir. Kullanılan zemin örneği, yukarıda verilen ve 
doygun zemin örneği ile aynı zemin olduğu için, başlangıç boşluk 
oranı e0=1.48 dir. Zeminin indeks özellikleri Çiz.3’de verilmiş 
bulunmaktadır. Bu özelliğe göre, başlangıçtaki doygunluk su içeriği 
için 

Sreγw = wγsve  Sr = 0.54x2.65
1.48x1.00

= 0.9669 = %96.69 

değeri elde edilir. 

Mukavemet parametre’leri, doygun zemin için uygulanan aynı 
yolla bulunabilir. Hesaplamalar β = 45° için başlatılır. Bu çerçevede, 
gözleme denklemleri aşağıdaki gibidir(denklem 147.c’dekiler 
kullanılarak). 

0.707107x + 0.295217y = 0.0825 

0.707107x + 0.593263y = 0.1610 

0.707107x + 1.165317y = 0.3520 

Burada yine x = c′cos∅′ ve y = sin∅′ dir. Bunlara ait normal 
denklemler 

1.500000x + 1.452251y = 0.421082 

1.452251x + 2.215341y = 0.530060 

şeklinde elde edilir. Bu denklemlerin çözümünden, bilinmeyenlerin 
değeri ve mukavemet parametre’leri bulunur. 

X = 0.134317 ; y = 0.151217 

sin∅b = 0.151217; cos∅b = 0.9988501 ; tan∅b = 0.152976 

c =
x
y

tan∅b = 0.135879 kgf/cm2 

Şimdi de (148) numaralı eşitlik kullanılarak sinβ değeri hesaplanırsa 

sin β1 = 0.417829 ; sinβ2 = 0.616416 ; sinβ3 = 0.917809 

değerleri elde edilir. Görülebileceği üzere, doygun zeminlerde olduğu 
gibi belli bir değer etrafında dağılım olmamaktadır. Düşey gerilmeler 
artarken sinβ değerleri de artmaktadır. Elde edilen yeni sinβ 
değerleri kullanılarak, (147.c) numaralı denklemdeki koşullar yazılıp, 
aşağıdaki gözleme denklemleri verilebilir. 

0.417829x + 0.174444y = 0.0825 

0.616416x + 0.517173y = 0.1610 

0.917809x + 1.512549y = 0.3520 

Yine burada da  x = c′cos∅𝑏𝑏 ve y = sin∅𝑏𝑏  dir. Bu gözleme 
denklemlerine ait normal denklemler 

1.396923x + 2.379913y = 0.456783 

2.379913x + 2.585703y = 0.630074 

olarak elde edilir. Bu denklemlerin çözümünden bilinmeyenler ve 
mukavemet parametre’leri 

x = 0.100849 ; y = 0.155178 
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sin∅b = 0.100849; cos∅b = 0.994902 ; tan∅b = 0.101366 

c =
x
y

tan∅b = 0.155974 kgf/cm2 

değerlerine sahip olur. 

Doygun ve doymamış koşullarda elde edilen mukavemet 
parametre’leri, kullanılarak; eğer matrik mukavemet (153.b)’ye göre 
hesaplanmış ise, matrik emme için 

(ua − uw) =
Sr(c − c′)
tan∅′

=
0.9669(0.155974 + 0.034351)

0.305651
= 0.6021 kgf/cm2 

değeri elde edilir. 

Matrik emmenin bulunan bu değerinden görüleceği üzere, bu 
büyüklük deneyde kullanılmıştır, yatay ve düşey gerilmeler 
kullanılarak hesaplanabilmiştir. Sonuç olarak, konsolidasyon deneyi 
de kullanılarak, doğal su içeriğine sahip, doymamış bir zeminin 
mukavemet parametre’lerinin hesaplanabileceği mümkündür. 
Doygun zeminler için bulunan kohezyon değerinin negatif işaretli 
olduğu matrik mukavemeti ifade eder. Bu hesaplamalara göre, 
konsolidasyon deneyi sonunda bulunan mukavemet zarf’ı, aşağıdaki 
gibi olur. 

𝜏𝜏f = 0.034351 + (σ − ua)0.305651 +
(ua − uw)

Sr
0.305651 

Eğer zeminin nem içeriği değişirse, onun doygunluk derecesi de 
değişir. Değişen nem içeriğine sahip zemin örneklerine 
konsolidasyon deneyi uygulandığı zaman, farklı matrik emmeler elde 
edilir. Bu deneylerin sonunda, su-karakteristik eğrisi de, sonuçlara 
dayanarak, çizilebilir. 

7.6. Emme Deneyi Vasıtası İle Su-Karakteristik Eğrisinin 
Çizimi  

Şişme göstermeyen killi bir zemin örneğinin su emmesi, emme 
yöntemi ile gözlenmiştir. Zeminin etüv kurusu ağırlığı 2400 gr, hacmi 
1518 cm3 , kesit alanı 353 cm2  ‘dir. Örnek 15 dakikada 2515 gr, bir 

saatte 2630 gr, iki saatte 2725 gr’lık yaş ağırlığa erişmekte ve örnek 
ağırlığı 2800 gr’a eriştikten sonra sabit kalmaktadır. Bu zemin 
örneğinin su-karakteristik eğrisinin çizimi gösterilecektir. 

Zemin örneği, verilen zamanlarda sırası ile 115 gr, 230 gr, 325 gr 
ve 400 gr su emmiş bulunmaktadır. Zeminin hacmi 1518 cm3 

olduğuna göre, hacimsel ve ağırlıkça su içerikleri θ = Vw
V

  ve w = ww
wk

 

değerine sahip olacaklardır. Bu büyüklükler içinde Vw emilen su 
hacmini, V ise zemin örneğinin toplam hacmini gösterir. wwterimi su 
ağırlığını ve wk = ws  ise kuru ağırlığı veya zeminin dane ağırlığını 
ifade eder. Aşağıda verilen Çiz.6’da   θ ve w değerleri ile γk birim 
ağırlıkları γwθ = γkw eşitliğinden hesaplanmış bulunmaktadır.  

Su emmede etkili olan kapiler yarıçapı bulmak için, bilinen ve 
aşağıda verilen kapilarite eşitliği kullanılabilir. 

r0 = Q
2πσSr

  

Bu eşitlikte; su için kapiler birim olan σ ‘nın değeri σ = 74dyne/cm 
kadardır. Q emilen toplam su miktarını gösterir. Buna göre gram 
olarak verilen yukarıdaki miktarlar, eşitlikte 981’e bölünerek 
kullanılmalıdır. Denklemdeki Sr miktarı, zeminin doygunluk 
derecesini gösterir. Bütün boşluklar su ile dolduğu zaman, emilen 
nihai su ağırlığı 400gr olup, γw = 1gr/cm3olması nedeni ile, hacmi 

400 cm3 kadardır. Bu durumda  Sr = Vw
Vb

  olup, deney sonunda 

bulunan sonuçlar Çiz.7’de verilmiş bulunmaktadır. 
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sin∅b = 0.100849; cos∅b = 0.994902 ; tan∅b = 0.101366 

c =
x
y

tan∅b = 0.155974 kgf/cm2 

değerlerine sahip olur. 

Doygun ve doymamış koşullarda elde edilen mukavemet 
parametre’leri, kullanılarak; eğer matrik mukavemet (153.b)’ye göre 
hesaplanmış ise, matrik emme için 

(ua − uw) =
Sr(c − c′)
tan∅′

=
0.9669(0.155974 + 0.034351)

0.305651
= 0.6021 kgf/cm2 

değeri elde edilir. 

Matrik emmenin bulunan bu değerinden görüleceği üzere, bu 
büyüklük deneyde kullanılmıştır, yatay ve düşey gerilmeler 
kullanılarak hesaplanabilmiştir. Sonuç olarak, konsolidasyon deneyi 
de kullanılarak, doğal su içeriğine sahip, doymamış bir zeminin 
mukavemet parametre’lerinin hesaplanabileceği mümkündür. 
Doygun zeminler için bulunan kohezyon değerinin negatif işaretli 
olduğu matrik mukavemeti ifade eder. Bu hesaplamalara göre, 
konsolidasyon deneyi sonunda bulunan mukavemet zarf’ı, aşağıdaki 
gibi olur. 

𝜏𝜏f = 0.034351 + (σ − ua)0.305651 +
(ua − uw)

Sr
0.305651 

Eğer zeminin nem içeriği değişirse, onun doygunluk derecesi de 
değişir. Değişen nem içeriğine sahip zemin örneklerine 
konsolidasyon deneyi uygulandığı zaman, farklı matrik emmeler elde 
edilir. Bu deneylerin sonunda, su-karakteristik eğrisi de, sonuçlara 
dayanarak, çizilebilir. 

7.6. Emme Deneyi Vasıtası İle Su-Karakteristik Eğrisinin 
Çizimi  

Şişme göstermeyen killi bir zemin örneğinin su emmesi, emme 
yöntemi ile gözlenmiştir. Zeminin etüv kurusu ağırlığı 2400 gr, hacmi 
1518 cm3 , kesit alanı 353 cm2  ‘dir. Örnek 15 dakikada 2515 gr, bir 

saatte 2630 gr, iki saatte 2725 gr’lık yaş ağırlığa erişmekte ve örnek 
ağırlığı 2800 gr’a eriştikten sonra sabit kalmaktadır. Bu zemin 
örneğinin su-karakteristik eğrisinin çizimi gösterilecektir. 

Zemin örneği, verilen zamanlarda sırası ile 115 gr, 230 gr, 325 gr 
ve 400 gr su emmiş bulunmaktadır. Zeminin hacmi 1518 cm3 

olduğuna göre, hacimsel ve ağırlıkça su içerikleri θ = Vw
V

  ve w = ww
wk

 

değerine sahip olacaklardır. Bu büyüklükler içinde Vw emilen su 
hacmini, V ise zemin örneğinin toplam hacmini gösterir. wwterimi su 
ağırlığını ve wk = ws  ise kuru ağırlığı veya zeminin dane ağırlığını 
ifade eder. Aşağıda verilen Çiz.6’da   θ ve w değerleri ile γk birim 
ağırlıkları γwθ = γkw eşitliğinden hesaplanmış bulunmaktadır.  

Su emmede etkili olan kapiler yarıçapı bulmak için, bilinen ve 
aşağıda verilen kapilarite eşitliği kullanılabilir. 

r0 = Q
2πσSr

  

Bu eşitlikte; su için kapiler birim olan σ ‘nın değeri σ = 74dyne/cm 
kadardır. Q emilen toplam su miktarını gösterir. Buna göre gram 
olarak verilen yukarıdaki miktarlar, eşitlikte 981’e bölünerek 
kullanılmalıdır. Denklemdeki Sr miktarı, zeminin doygunluk 
derecesini gösterir. Bütün boşluklar su ile dolduğu zaman, emilen 
nihai su ağırlığı 400gr olup, γw = 1gr/cm3olması nedeni ile, hacmi 

400 cm3 kadardır. Bu durumda  Sr = Vw
Vb

  olup, deney sonunda 

bulunan sonuçlar Çiz.7’de verilmiş bulunmaktadır. 
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Çizelge.  6. Zemin Örneğine Ait Kapiler Yarı Çap 

Su ağırlığı 

𝑸𝑸 = 𝑸𝑸𝑾𝑾
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗

(dyne) 

Doygunluk derecesi 

𝑺𝑺𝒓𝒓 = 𝑽𝑽𝒘𝒘
𝑽𝑽𝒃𝒃

(%) 

Kapiler yarıçap r0 

(μm) 

0.1172 28.75 8.7 

0.2344 57.50 8.7 

0.3313 81.25 8.7 

0.4077 100.0 8.7 

Çizelge. 7. Zemine Ait Su-Karakteristik Değerleri 

Kapiler yükselme 

hc (cm) 

pF değerleri 

𝐩𝐩𝑭𝑭 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟗𝟗𝟏𝟏 𝒉𝒉𝒄𝒄 

 

Hacimsel 
su içeriği 𝜽𝜽(%) 

Doygunluk 
derecesi 𝑺𝑺𝒓𝒓(%) 

423.852 2.6272 7.58 28.75 

126.406 2.1018 15.15 57.50 

39.465 1.5962 21.41 81.25 

0.000 0.000 26.35 100.00 

Zemin örneği toplam 400 gr su emerek doygun hale geldiği için, 
numunenin toplam boşluk hacminin Vb = 400cm3 olduğu 

söylenebilir. Bu durumda doygunluk derecesi Sr = Vw
Vb

 ile 

hesaplanmıştır. Numune doygun duruma geldiği zaman, kapiler su 
yüksekliği 

hc =
0.15

r
=

0.15
0.000877

= 171.04cm 

değerine sahip olur. Bu kapiler yükseklik, (56) numaralı ifadede po ve 
(57) numaralı eşitlikteki uo değerine karşılık gelir. Başka bir deyişle 
uo = 171.04 cm olup, basıncın yükseklik olarak verilmesine karşı 
gelir. Numunenin doygunluk su içeriği θs = 0.2635 olup, (57) 
numaralı eşitlik kullanılırsa, kapiler yükseklikler hesaplanabilir. Buna 
dayanarak da, hacimsel su içerikleri bulunabilir.  

uw − ua = u0 �
θs − θ
θ − θi

� 

Kapiler yüksekliklerin on tabanına göre logaritması pF değerlerini 
verecektir. Bu değerler, su içeriklerine göre, birleştirilecek olursa 
θ − log10 hc eksenlerinde veya θ − pF eğrisi, su-karakteristik eğrisi 
olarak çizilebilir. 

7.7. Kesme Kutusu Deney Sonuçlarının Konsolidasyon 
Sonuçları İle İlgisi 

Zeminlerin kesilme sırasındaki davranış biçimleri farklıdır. 
Örneğin; zeminin killi bir zemin veya kumlu bir zemin oluşu, kesilme 
sırasında farklılıklar gösterir. Çünkü Coulomb kırılma zarfı’nda 
görülen,  c ve ∅ mukavemet parametre’lerinin, zeminin drenaj 
koşulları ve boşluk oranı gibi benzer koşullara bağlı değişiklik 
göstermesidir. Bu nedenle farklı deney yöntemleri kullanılır. Bu 
farklılığın nedeni, kayma mukavemetinin kullanılacağı stabilite 
problemlerindeki, arazi koşullarına bağlı olarak, zeminin yüklenmesi 
veya yükün azalması sırasındaki, drenaj koşullarıdır. Aynı zamanda 
zemine uygulanan gerilme hızının, konsolidasyona imkan verip, 
vermediğine de bakılır. Örneğin killi bir zemin üzerine inşa edilecek 
bir yapı söz konusu olduğunda, drenajsız bir deney gündeme gelir. 
Oysa doğal bir şevin uzun süreli stabilite analizinde ise drenajlı deney 
göz önüne alınır. 
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Çizelge.  6. Zemin Örneğine Ait Kapiler Yarı Çap 

Su ağırlığı 

𝑸𝑸 = 𝑸𝑸𝑾𝑾
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗

(dyne) 

Doygunluk derecesi 

𝑺𝑺𝒓𝒓 = 𝑽𝑽𝒘𝒘
𝑽𝑽𝒃𝒃

(%) 

Kapiler yarıçap r0 

(μm) 

0.1172 28.75 8.7 

0.2344 57.50 8.7 

0.3313 81.25 8.7 

0.4077 100.0 8.7 

Çizelge. 7. Zemine Ait Su-Karakteristik Değerleri 

Kapiler yükselme 

hc (cm) 

pF değerleri 

𝐩𝐩𝑭𝑭 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟗𝟗𝟏𝟏 𝒉𝒉𝒄𝒄 

 

Hacimsel 
su içeriği 𝜽𝜽(%) 

Doygunluk 
derecesi 𝑺𝑺𝒓𝒓(%) 

423.852 2.6272 7.58 28.75 

126.406 2.1018 15.15 57.50 

39.465 1.5962 21.41 81.25 

0.000 0.000 26.35 100.00 

Zemin örneği toplam 400 gr su emerek doygun hale geldiği için, 
numunenin toplam boşluk hacminin Vb = 400cm3 olduğu 

söylenebilir. Bu durumda doygunluk derecesi Sr = Vw
Vb

 ile 

hesaplanmıştır. Numune doygun duruma geldiği zaman, kapiler su 
yüksekliği 

hc =
0.15

r
=

0.15
0.000877

= 171.04cm 

değerine sahip olur. Bu kapiler yükseklik, (56) numaralı ifadede po ve 
(57) numaralı eşitlikteki uo değerine karşılık gelir. Başka bir deyişle 
uo = 171.04 cm olup, basıncın yükseklik olarak verilmesine karşı 
gelir. Numunenin doygunluk su içeriği θs = 0.2635 olup, (57) 
numaralı eşitlik kullanılırsa, kapiler yükseklikler hesaplanabilir. Buna 
dayanarak da, hacimsel su içerikleri bulunabilir.  

uw − ua = u0 �
θs − θ
θ − θi

� 

Kapiler yüksekliklerin on tabanına göre logaritması pF değerlerini 
verecektir. Bu değerler, su içeriklerine göre, birleştirilecek olursa 
θ − log10 hc eksenlerinde veya θ − pF eğrisi, su-karakteristik eğrisi 
olarak çizilebilir. 

7.7. Kesme Kutusu Deney Sonuçlarının Konsolidasyon 
Sonuçları İle İlgisi 

Zeminlerin kesilme sırasındaki davranış biçimleri farklıdır. 
Örneğin; zeminin killi bir zemin veya kumlu bir zemin oluşu, kesilme 
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farklılığın nedeni, kayma mukavemetinin kullanılacağı stabilite 
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Ayrıca kumların permeabilitesi yüksektir. Bu nedenle kumlu 
zeminlerde drenajlı kayma mukavemet parametre’lerinin bulunması 
yeterli olur. Bu amaçla kesme kutusu deneyi veya drenajlı üç eksenli 
deney kullanılabilir. Buna ek olarak, kumlu zeminlerde kohezyon 
bulunmaz. Sonuçta iç sürtünme açısı ∅′ ‘ye etki eden en büyük etmen 
zeminin sıkılığıdır. Sıkı kumlar; kesme sırasında, genleşme 
(dilatasyon) göstererek, küçük bir yer değiştirme (deplasman) ile bir 
maksimumdan geçer. Mukavemetleri sonuçta, gevşek kumlardakine 
eşdeğer olan nihai düşük bir değere asimtot olur (residüel gerilmeye 
asimtot olur).  

Buna ek olarak; çakıl ve kaya dolgu malzemelerde, dane çapı 
büyüdükçe, yüksek normal gerilmeler için, dane temas 
noktalarındaki gerilmeler, dane kırılmalarına yol açacak kadar artar. 
Bu nedenle normal gerilmelerin artımına bağlı olarak, ∅′ iç sürtünme 
açısının değeri düşer. Bunun sonucunda kırılma zarfı’nın eğimi 
azalarak, doğru olmaktan çıkar ve bir eğriye evrilir. 

Doğal zeminlere ait mukavemet parametreleri için cu ve ∅u 
değerleri kullanılır. Bu amaçla bozulmamış zemin örneklerine ihtiyaç 
duyulur. Oysa dolgular için, önceden hazırlanan ve arazideki zemin 
su içeriğine ve sıkılığına sahip, zemin örneklerinden yararlanılır. 
Hazırlanan zemin örnekleri üzerinde konsolidasyon’suz ve drenaj’sız 
deneyler yapılır. Yine serbest basınç deneyinde temel varsayım, killi 
bir zeminin doygun olduğu kabulüdür. Bu nedenle, serbest basınç 
deneyinin, doymamış zeminler için kullanılması hatalı sonuçlar verir. 

Bilindiği üzere mukavemet deneyleri de arazi ve laboratuvar 
deneyleri olmak üzere ayrılmaktadır. Laboratuvar koşullarında 
zemin mukavemetinin tayininde kullanılan kesme kutusu deneyi, 
deney tekniği bakımından, oldukça kullanışlı bir deney yöntemidir.  

Kesme deneyi; Coulomb kırılma zarf’ını doğrudan verdiği için, 
kolay bir deney yöntemidir. Bu yöntemde kesme kuvvetinin, zemin 
örneğine, sabit bir deformasyon hızı ile uygulanması gerekir.  

Yine; yanal basınçların bulunmadığı ve üç eksenli basınç 
deneyinin özel bir hali olan, serbest basınç deneyi ile kesme kutusu 

deneyi arasında da mevcut ilişkiler sağlanabilir. Ancak kesme kutusu 
deneyinin eksik ve zor olan tarafı, zemin içindeki gerilme dağılımını 
vermediği gibi, örselenmemiş zemin örneklerinin kullanılma 
zorunluluğudur. 

7.7.1. Kırılma Zarfının Mukavemet Parametreleri İle İlişkisi 

Yukarıda ifade edildiği gibi; kesme kutusu deneyi ile, kırılma 
zarfı doğrudan doğruya elde edilebilmektedir. Mohr düzleminde zarf 
doğrusunun çizilebilmesi için, hem σ normal yüklemesi yapılıp, 
kayma gerilmeleri bulunmakta, hem de yükleme tablasının kabarıp 
kabarmadığına bakılmaktadır. Elde edilen σ ve 𝜏𝜏 değerlerine göre σ-τ 
düzleminde zarf doğrusu çizilmektedir. Zarfın 𝜏𝜏 eksenini kestiği 
nokta, c kohezyon değerini ve doğrunun eğim açısı da ∅ iç sürtünme 
açısını verir. (Şek.30). Zarf doğrusunun gerçeğe yakın çizilebilmesi 
için, aynı zemin örneğinden hazırlanan numuneler üzerinde, en az üç 
deney yapılması gerekir. Bu üç deneyde de farklı σ normal yükleme 
gerçekleştirilmelidir.  

                           
Şekil.30. Kesme Kutusu İle Kırılma Zarfının Çizimi 

Şek.30’a göre; deney ile σ1 ve 𝜏𝜏1 gerilmelerinin bulunduğunu ve yine 
σ2 , 𝜏𝜏2; σ3 ve 𝜏𝜏3 ; gerilmeleri ile kırılma zarfının çizildiğini düşünelim. 
Örneğin σ1 , 𝜏𝜏1 noktası göz önüne alınırsa, kırılma anındaki Mohr 
dairesinin teğet olduğu noktadan dik çıkılarak, σ eksenini kestiği σ0 
noktası, Mohr kırılma dairesinin merkezini gösterir. Bu değer, büyük 
ve küçük asal gerilmeler cinsinden aşağıdaki gibi verilebilir.  
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σ0 = σ1f+σ3f
2

                                                                                    (155)        

Şekil.30’a göre 𝜏𝜏max = 𝜏𝜏1/ cos∅ olup, σ0 kırılma dairesinin merkezi 

σ0 = σ1 + 𝜏𝜏max sin∅ =σ1 + 𝜏𝜏1 tan∅                                     (156)      

bulunur. Bunlara göre  σ1f ve σ3f kırılma anındaki asal gerilmeler 
aşağıdaki gibidir. 

σ1f = (σ1 + 𝜏𝜏1 tan∅) + 𝜏𝜏1
cos∅

                                                   (157.a)       

σ3f = (σ1 + 𝜏𝜏1 tan∅) − 𝜏𝜏1
cos∅

                                                   (157.b) 

Eğer serbest basınç deneyi ile ilgili değerlere geçilmek istenirse, 

σ1f = σ1
2

(1 + sin∅) + c cos∅                                                 (158.a) 

σ3f = σ1
2

(1 − sin∅) − c cos∅                                                 (158.b) 

değerlerini kullanmak gerekir. Bu ifadelerde görülen c değeri, serbest 
basınç deneyi ile bulunan değer olup, σ3f asal gerilmesi sıfıra eşit 
olur. Bu durumda kohezyon  

c = σ1(1−sin∅)
2 cos∅

                                                                                  (159) 

şeklinde çıkar. 

Öte yandan; zemin kırılıncaya kadar dengesini koruduğu için, 
zemin K0 durumunda bulunur. Bu nedenle sükunetteki basınç 
katsayısının değeri için 

K0 = σ3f
σ1f

                                                                                          (160) 

eşitliği yazılabilir. Şek.30’a göre σ1f’in K0 cinsinden ifadesi, (160) 
numaralı eşitlik kullanılarak, aşağıdaki şekilde verilebilir. 

σ1f + σ3f
2

= (σ1 + 𝜏𝜏1 tan∅) 

σ1f(1 + K0) = 2(σ1 + 𝜏𝜏1 tan∅) 

σ1f = 2
(1+K0)

(σ1 + 𝜏𝜏1 tan∅)                                                        (161) 

Kesme kutusu deney sonuçlarından, serbest basınç deneyine 
geçebilmek için, yine Şek.30’daki kayma asal düzlemi kullanılarak, 
kohezyonlar arasında 

ckes. = cser. tan(45 − ∅
2
)                                                           (162.a) 

cser. = ckes.

tan(45−∅2)
                                                                           (162.b) 

eşitlikleri yazılabilir. Serbest basınç deneyinde, zeminin doygun 
kabul edilmesinden dolayı, kırılma zarf’ı yatay doğru şeklinde olup, iç 
sürtünme açısı ∅ = 0 değerine sahiptir. Bu nedenle (158.b) ve (159) 
numaralı eşitliklerden cser. = σ1f

2
 kohezyon değerine gelinir. 

Şimdi de Bölüm 2.2’de anlatılanlar göz önüne alınırsa; boşluk 
oranlarındaki değişmelerden kohezyon değerinin etkilenmesi nedeni 
ile, mukavemet parametre’leri değişikliğe uğrar. Bu etkilenme 
sonrasında, ∅ iç sürtünme açısı sabit kalırken, boşluk oranının 
değişmesine bağlı olarak, kohezyon artar. Bu durumda, kesme 
kutusundaki bozulmamış zemin örneği, σ normal basıncı altında 
konsolidasyon’a bırakılır ve sonra kesilecek olursa 

∆H
H0

= ∆e
1+e0

                                                                                       (163.a) 

∆e = ∆H
H0

(1 + e0)                                                                         (163.b) 

yazılabilir. Bu eşitliklerden birincisi oranında, kohezyon artacaktır. 

Bu nedenle kesme kutusu ile bulunan kohezyon değeri, ∆e
1+e0

 oranında 

arttırılmalıdır.  

7.7.2. Kesme Kutusu Deneyine Nümerik Bir Örnek 

Siltli bir zemin üzerinde kesme kutusu deneyi uygulanmıştır. 
Deney sırasında uygulanan  𝛔𝛔 normal basınçları ile, kırılma anında 
elde edilen kayma mukavemetleri Çiz.8’de verilmiştir. 
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Mehmet Arslan TEKİNSOY

130

Çizelge. 8. Kesme Kutusu Deney Sonuçları 

Normal 
Ger.( σ)(kg/cm2) 

2.10 3.15 4.20 

Kayma Muk.(𝜏𝜏f) 
(kg/cm2) 

1.15 1.42 1.71 

Aynı zemine serbest basınç deneyi uygulanmış ve kohezyon için 
c = 0.82 kg/cm2 ‘lik bir değer elde edilmiştir. Şimdi bu deney 
sonuçlarını değerlendirelim. 

Kesme kutusu deney sonuçları, doğrudan kırılma zarfını verdiği 
için, Şek.31’de görüldüğü gibi bir doğru verir. Bu doğrunun eğim 
açısı, iç sürtünme açısına eşit olacaktır. Açı ∅ = 14° olarak elde 
edilmiştir. Doğrunun 𝜏𝜏 düşey eksenini kestiği nokta ise 𝐜𝐜 = 0.62 
kg/cm2 değerine sahip kohezyon’a eşit olacaktır. 

Şekil. 31. Kesme Kutusu Sonuçlarına Göre Kırılma Zarfı 

Hesaplamalara örnek olması için Çiz.8’deki σ1 = 2.10 kg/cm2 ve   
τ1 = 1.15 kg/cm2 değerleri ele alınacaktır.  İç sürtünme açısının 
trigonometrik değerleri aşağıdaki gibidir.   

sin 14° = 0.2419219 ; cos∅ = 0.9702957 ; tan∅ = 0.249328 

Verilen σ1 ve  τ1 değerlerine göre kırılma dairesinin merkezi, (156) 
numaralı eşitlikten 

σ1f + σ3f
2

= σ0 = σ1 + 𝜏𝜏max sin∅ =σ1 + τ1 tan∅ 

                = 2.10 + 1.15x0.249328 

                = 2.387kg/cm2 

bulunur. Maksimum kayma gerilmesi ise 

τmax = σ1f−σ3f
2

= τ1
cos∅

= 1.15
0.9702957

= 1.185kg/cm2 

değerine sahiptir. Buna göre σ1f ve σ3f asal gerilmeleri 

σ1f = 2.387 + 1.185 = 3.572kg/cm2;  

σ3f = 2.387 − 1.185 = 1.202kg/cm2 

olarak elde edilir. 

Şimdi de serbest basınç deneyi sonucu kullanılarak σ =
2.10kg/cm2 ‘lik değeri bulmaya çalışalım. Serbest basınç deneyinde 
yanal basınç bulunmadığı için σ3f = 0 değerine sahiptir. c =
0.82 kg/cm2 olup σ1f = σ1 ;σ3f = 0 ve c kohezyon değeri aşağıdaki 
gibi bulunur. Bu amaçla (158) ve (159) numaralı ifadeler kullanılır. 

σ1f =
σ1
2

(1 + sin∅) + c cos∅ 

      = 2.10
2

(1 + 0.2419219) + 0.82x0.9702957 

       = 1.304 + 0.796 = 2.10 kg
cm2 = σ1 

σ3f =
σ1
2

(1 − sin∅) − cos∅ 

      = 2.10
2

(1 − 0.2419219) − 0.82𝑥𝑥0.970295 

      = 0.796 − 0.796 = 0.000 kg
cm2 
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Çizelge. 8. Kesme Kutusu Deney Sonuçları 

Normal 
Ger.( σ)(kg/cm2) 

2.10 3.15 4.20 

Kayma Muk.(𝜏𝜏f) 
(kg/cm2) 

1.15 1.42 1.71 

Aynı zemine serbest basınç deneyi uygulanmış ve kohezyon için 
c = 0.82 kg/cm2 ‘lik bir değer elde edilmiştir. Şimdi bu deney 
sonuçlarını değerlendirelim. 

Kesme kutusu deney sonuçları, doğrudan kırılma zarfını verdiği 
için, Şek.31’de görüldüğü gibi bir doğru verir. Bu doğrunun eğim 
açısı, iç sürtünme açısına eşit olacaktır. Açı ∅ = 14° olarak elde 
edilmiştir. Doğrunun 𝜏𝜏 düşey eksenini kestiği nokta ise 𝐜𝐜 = 0.62 
kg/cm2 değerine sahip kohezyon’a eşit olacaktır. 

Şekil. 31. Kesme Kutusu Sonuçlarına Göre Kırılma Zarfı 

Hesaplamalara örnek olması için Çiz.8’deki σ1 = 2.10 kg/cm2 ve   
τ1 = 1.15 kg/cm2 değerleri ele alınacaktır.  İç sürtünme açısının 
trigonometrik değerleri aşağıdaki gibidir.   

sin 14° = 0.2419219 ; cos∅ = 0.9702957 ; tan∅ = 0.249328 

Verilen σ1 ve  τ1 değerlerine göre kırılma dairesinin merkezi, (156) 
numaralı eşitlikten 

σ1f + σ3f
2

= σ0 = σ1 + 𝜏𝜏max sin∅ =σ1 + τ1 tan∅ 

                = 2.10 + 1.15x0.249328 

                = 2.387kg/cm2 

bulunur. Maksimum kayma gerilmesi ise 

τmax = σ1f−σ3f
2

= τ1
cos∅

= 1.15
0.9702957

= 1.185kg/cm2 

değerine sahiptir. Buna göre σ1f ve σ3f asal gerilmeleri 

σ1f = 2.387 + 1.185 = 3.572kg/cm2;  

σ3f = 2.387 − 1.185 = 1.202kg/cm2 

olarak elde edilir. 

Şimdi de serbest basınç deneyi sonucu kullanılarak σ =
2.10kg/cm2 ‘lik değeri bulmaya çalışalım. Serbest basınç deneyinde 
yanal basınç bulunmadığı için σ3f = 0 değerine sahiptir. c =
0.82 kg/cm2 olup σ1f = σ1 ;σ3f = 0 ve c kohezyon değeri aşağıdaki 
gibi bulunur. Bu amaçla (158) ve (159) numaralı ifadeler kullanılır. 

σ1f =
σ1
2

(1 + sin∅) + c cos∅ 

      = 2.10
2

(1 + 0.2419219) + 0.82x0.9702957 

       = 1.304 + 0.796 = 2.10 kg
cm2 = σ1 

σ3f =
σ1
2

(1 − sin∅) − cos∅ 

      = 2.10
2

(1 − 0.2419219) − 0.82𝑥𝑥0.970295 

      = 0.796 − 0.796 = 0.000 kg
cm2 
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c =
σ1(1 − sin∅)

2 cos∅
=

2.10(1 − 0.2419219)
2𝑥𝑥0.9702957

= 0.820
kg

cm2 

zemin örneği  σ1 = 2.10kg/cm2 ‘lik bir ön yükleme ile konsolidasyona 
bırakılacak olursa, sükunetteki basınç katsayısı  

K0 = 1.202
3.572

= 0.3365 olup, (161) numaralı eşitlik kullanılarak 

σ1f =
2

(1 + K0)
(σ1 + τ1 tan∅) 

 =
2

(1 + 0.3365)
(2.10 + 1.15x0.249328) 

σ1f = 3.5716
kg

cm2 ≅ 3.572
kg

cm2 

σ3f = K0σ1f = 0.3365𝑥𝑥3.572 = 1.202
kg

cm2 

değeri bulunur. Bu değerler, yukarıdaki daha önce elde edilen 
değerler ile aynıdır. Düşey basınç σ1 = 2.10kg/cm2 olduğuna göre, 
zeminin intikal ettirdiği yanal basınç, başka bir ifade ile σh gerilmesi 

σh =K0σv = 0.3365𝑥𝑥2.10 = 0.707 kg
cm2 

değerine sahiptir. Kırılma olmasa denge durumu söz konusu ise, 

σh = 0.707 kg
cm2 ‘lik bir basınç, yanal olarak zemine etki edecektir. 

Şimdi de kesme kutusu deney sonucundan, serbest basınç 
deneyi ile elde edilen kohezyon değerini saptayalım. Bu amaçla (162) 
numaralı denklem kullanılır. Kesme kutusu ile elde edilen kohezyon 

ckes. = 0.62 kg/cm2 dir. Asal kayma düzleminin tanjantı 

tan �45 − 14° 
2
� = tan38° = 0.781286 ; 

cser. = ckes.

tan(45−∅2)
= 0.62

0.781286
= 0.794 kg/cm2  

değerine sahip olur. Oysa serbest basınç deneyi ile 0.82 kg/cm2 ‘lik 
bir değer elde edilmiştir. Bu fark boşluk oranı değişmeleri sonucunda 
veya su muhtevası değişmesi ile meydana gelir. Bu nedenle (159) 

numaralı eşitlik kullanılarak, kohezyon değerinin bulunması, daha 
doğru sonuç verir. 

Ayrıca birbirine ardışık;(konsolidasyon deneyinde olduğu gibi) σ 
normal yüklemesi yapılıp, oturma ve gerilme diyagramları çizilerek, 
zeminin konsolidasyon’u hakkında fikir elde edilebilir. Yine boşluk 
oranlarındaki değişmelere bakılarak, oturmalar sonunda ne kadar 
mukavemet kazancı olacağı tahmin edilebilir. Bu durumda; düşey 
zemin oturmaları mutlaka ekstansometre ile tayin edilmeli ve aynı 
zemin için iki farklı kırılma zarfı çizilmelidir. 

7.8. İnfiltrasyon ve İnfiltrometre Deneyi 

Bir tarla amenajmanı, sulama veya drenaj problemlerinde, zemin 
herhangi bir dış kuvvet ile yüklenmediği için, zemin hacmi sabittir. 
Bu durumda yağış veya sulama sonucunda zemine su sızar ve zemin 
içerisinde su akımı başlar. Zeminler doğada genellikle doymamış 
koşullarda bulunur. Böyle bir zemindeki akım problemi, doygun 
koşullardaki akımdan farklıdır. Akımı sağlayan ıslak cephenin 
durumudur. Zira zemin ıslak cepheye kadar doygun durumda 
bulunur. Islak cephenin hemen altında veya yanında bulunan 
doymamış zemin ile doygun zemin arasındaki potansiyel farkı, zemin 
içinde suyun ilerlemesini sağlar. Böyle bir akımda etkili olan faktör 
matrik emmedir. Sonuçta akım kapiler bir akımdır.  

Kapiler akımda su hareketini sağlayan, yüzey gerilim 
kuvvetlerinin yaratmış olduğu kapiler kuvvetlerdir. Yine kapiler 
akımda termodinamik etkilerin de önemli rolü bulunur. Sonuçta 
dengede olan, doymamış bir zemin içerisindeki kapiler bir akımın 
nasıl olduğu ve bunun uygulamaya aktarılışı önemlilik arz eder. 
Zeminin dengede oluşu ve hacim değişiminin olmaması bazı 
kolaylıklar sağlar. Doymamış bir zemine suyun giriş hızı, başlangıçta 
yüksek olmasına rağmen, zemin doydukça su giriş hızı azalır ve 
kararlı bir durum alır. Sonunda doymamış bir zemine giren su hızı J0 

gibi sabit bir değere erişir. Buna kararlı su giriş hızı adı verilir.  

İnfiltrasyon hızı zemin üst tabakasının nem içeriği tarafından 
anlamlı şekilde etkilenir. İnfiltrasyon, bulunulan mevsimden de 
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c =
σ1(1 − sin∅)

2 cos∅
=

2.10(1 − 0.2419219)
2𝑥𝑥0.9702957

= 0.820
kg

cm2 

zemin örneği  σ1 = 2.10kg/cm2 ‘lik bir ön yükleme ile konsolidasyona 
bırakılacak olursa, sükunetteki basınç katsayısı  

K0 = 1.202
3.572

= 0.3365 olup, (161) numaralı eşitlik kullanılarak 

σ1f =
2

(1 + K0)
(σ1 + τ1 tan∅) 

 =
2

(1 + 0.3365)
(2.10 + 1.15x0.249328) 

σ1f = 3.5716
kg

cm2 ≅ 3.572
kg

cm2 

σ3f = K0σ1f = 0.3365𝑥𝑥3.572 = 1.202
kg

cm2 

değeri bulunur. Bu değerler, yukarıdaki daha önce elde edilen 
değerler ile aynıdır. Düşey basınç σ1 = 2.10kg/cm2 olduğuna göre, 
zeminin intikal ettirdiği yanal basınç, başka bir ifade ile σh gerilmesi 

σh =K0σv = 0.3365𝑥𝑥2.10 = 0.707 kg
cm2 

değerine sahiptir. Kırılma olmasa denge durumu söz konusu ise, 

σh = 0.707 kg
cm2 ‘lik bir basınç, yanal olarak zemine etki edecektir. 

Şimdi de kesme kutusu deney sonucundan, serbest basınç 
deneyi ile elde edilen kohezyon değerini saptayalım. Bu amaçla (162) 
numaralı denklem kullanılır. Kesme kutusu ile elde edilen kohezyon 

ckes. = 0.62 kg/cm2 dir. Asal kayma düzleminin tanjantı 

tan �45 − 14° 
2
� = tan38° = 0.781286 ; 

cser. = ckes.

tan(45−∅2)
= 0.62

0.781286
= 0.794 kg/cm2  

değerine sahip olur. Oysa serbest basınç deneyi ile 0.82 kg/cm2 ‘lik 
bir değer elde edilmiştir. Bu fark boşluk oranı değişmeleri sonucunda 
veya su muhtevası değişmesi ile meydana gelir. Bu nedenle (159) 

numaralı eşitlik kullanılarak, kohezyon değerinin bulunması, daha 
doğru sonuç verir. 

Ayrıca birbirine ardışık;(konsolidasyon deneyinde olduğu gibi) σ 
normal yüklemesi yapılıp, oturma ve gerilme diyagramları çizilerek, 
zeminin konsolidasyon’u hakkında fikir elde edilebilir. Yine boşluk 
oranlarındaki değişmelere bakılarak, oturmalar sonunda ne kadar 
mukavemet kazancı olacağı tahmin edilebilir. Bu durumda; düşey 
zemin oturmaları mutlaka ekstansometre ile tayin edilmeli ve aynı 
zemin için iki farklı kırılma zarfı çizilmelidir. 

7.8. İnfiltrasyon ve İnfiltrometre Deneyi 

Bir tarla amenajmanı, sulama veya drenaj problemlerinde, zemin 
herhangi bir dış kuvvet ile yüklenmediği için, zemin hacmi sabittir. 
Bu durumda yağış veya sulama sonucunda zemine su sızar ve zemin 
içerisinde su akımı başlar. Zeminler doğada genellikle doymamış 
koşullarda bulunur. Böyle bir zemindeki akım problemi, doygun 
koşullardaki akımdan farklıdır. Akımı sağlayan ıslak cephenin 
durumudur. Zira zemin ıslak cepheye kadar doygun durumda 
bulunur. Islak cephenin hemen altında veya yanında bulunan 
doymamış zemin ile doygun zemin arasındaki potansiyel farkı, zemin 
içinde suyun ilerlemesini sağlar. Böyle bir akımda etkili olan faktör 
matrik emmedir. Sonuçta akım kapiler bir akımdır.  

Kapiler akımda su hareketini sağlayan, yüzey gerilim 
kuvvetlerinin yaratmış olduğu kapiler kuvvetlerdir. Yine kapiler 
akımda termodinamik etkilerin de önemli rolü bulunur. Sonuçta 
dengede olan, doymamış bir zemin içerisindeki kapiler bir akımın 
nasıl olduğu ve bunun uygulamaya aktarılışı önemlilik arz eder. 
Zeminin dengede oluşu ve hacim değişiminin olmaması bazı 
kolaylıklar sağlar. Doymamış bir zemine suyun giriş hızı, başlangıçta 
yüksek olmasına rağmen, zemin doydukça su giriş hızı azalır ve 
kararlı bir durum alır. Sonunda doymamış bir zemine giren su hızı J0 

gibi sabit bir değere erişir. Buna kararlı su giriş hızı adı verilir.  

İnfiltrasyon hızı zemin üst tabakasının nem içeriği tarafından 
anlamlı şekilde etkilenir. İnfiltrasyon, bulunulan mevsimden de 
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bağımsız değildir. Yazın yüksek sıcaklıklara bağlı olarak, zemin 
geçirgenlikleri yüksek değerler alır. Bu nedenle su zeminden kolayca 
buharlaşır. Yaz ile bahar aylarında ölçülen J0 kararlı giriş hızları 
arasında 6 – 8 kat fark bulunur. Yazın ölçülen J0 değerleri daha 
yüksektir. İnfiltrasyon olayı daha ziyade kurak (arid) ve yarı kurak 
(yarı-arid) bölgeler için önemlidir. 

İnfiltrasyon üzerinde; zemin su içeriği yanında, zeminin 
kompaksiyon durumu ve bünyesel yapısı, zemin yüzeyinde göllenen 
suyun yüksekliği, zemindeki kimyasal element ve tuzların etkileri 
bulunur. İnfiltrasyon hızı daneli zeminlerde yüksek, kohezif 
zeminlerde düşüktür. Yine kuru zeminlere ait infiltrasyon hızları, yaş 
zeminlere göre daha yüksektir. Sonuçta infiltrasyon, zemine giren 
yığışımlı su miktarı ve su giriş hızı ile tanımlanır. İnfiltrasyon hızları 
log – log ölçekte, α eğimi ile azalan bir doğru verir. Bu doğrunun 
denklemi 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽𝜔𝜔 =  −𝛼𝛼 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ile gösterilebilir. Bu eşitlikte 𝐽𝐽𝜔𝜔 herhangi bir 
andaki infiltrasyon hızını, t de zamanı göstermektedir. Eşitliğin 
diferensiyeli alınarak aşağıdakiler yazılabilir.  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔

=  −𝛼𝛼 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

                                                                                (164.a) 

Bu eşitlikte 𝐽𝐽𝜔𝜔 aynı zamanda akıyı da ifade eder. Buna göre 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔

  oranı, 

zemine giren suyun akı değişim oranını verir. Eşitlik aşağıdaki gibi 
tertiplenir ise 

𝑚𝑚𝑑𝑑 =  − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼
𝑑𝑑
                                                                        (164.b) 

birim zamandaki akı değişim katsayısı bulunmuş olur. 

Şimdide (164.a) numaralı eşitliğin integrali alınırsa, iki 
infiltrasyon süresi arasındaki zaman ile hızın veya akıların değişimi 
elde edilir. 

∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔

𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑖𝑖

=  −𝛼𝛼 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑖𝑖

                                                                     (164.c) 

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝐽𝐽𝑖𝑖 �
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑
�
𝛼𝛼

                                                                                 (164.d) 

Burada i indisi, formüldeki büyüklüklerin başlangıç değerlerini ifade 
etmektedir. 

Suya doygun olmayan bir zemine, yağmur veya sulama sonucu, 
giren suyun giriş hızı 𝐽𝐽𝜔𝜔 , zemin hacminin sabit ve zeminin dengede 
olması nedeni ile, zemin su içeriğine bağlı olarak şağıdaki gibi 
verilebilir. 

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜃𝜃. 𝑣𝑣𝑧𝑧                                                                                     (164.e) 

Burada 𝑣𝑣𝑧𝑧 suyun zemin içindeki düşey hızı, 𝜃𝜃 hacimsel su içeriğini ve 
𝐽𝐽𝜔𝜔 da suyun zemine giriş hızını göstermektedir. 𝐽𝐽𝜔𝜔 aynı zamanda 
zemine giren su akısını da ifade eder.  

Kapiler bir akımda suyun zemin içinde ilerlemesi ve suyun 𝑣𝑣𝑧𝑧 
hızı, zemin doygunluğa eriştikten sonra, ıslak cephe şeklinde 
olduğuna göre aşağıdaki eşitlik ile verilebilir. 

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝐽𝐽𝜔𝜔
𝜃𝜃

                                                                                          (164.f) 

Buna göre ıslak cephe derinliği veya kapiler doygun bölge aşağıdaki 
şekildedir. 

𝑧𝑧𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑧𝑧. 𝑡𝑡                                                                                         (165) 

Burada 𝑧𝑧𝑐𝑐 kapiler doygun bölge yüksekliğini, t de infiltrasyon süresini 
göstermektedir. Bu kapiler derinliğin 𝜃𝜃 su içeriği ile çarpımı, zemine 
giren su miktarının yükseklik cinsinden değeridir.  

𝐼𝐼𝑐𝑐 =  𝑧𝑧𝑐𝑐 𝜃𝜃                                                                                      (165.a) 

Eşitlikten 𝐼𝐼𝑐𝑐 zemine infiltre olan su yüksekliği olup, 𝐼𝐼𝑐𝑐 = 𝑄𝑄/𝐴𝐴 
şeklinde, toplam emilen su miktarı Q’nun, A kesit alanına bölünmüş 
şeklini gösterir.  

Su giriş hızı veya zemin su akısı, yukarıda da ifade edildiği gibi, 
başlangıçta yüksek ve giderek azalan bir değere sahiptir. 𝐽𝐽𝜔𝜔‘daki 
değişim sanki bir ikizkenar hiperbol şeklindedir. Eğrinin şekli, 
zeminin başlangıç ve doygun su içeriklerine bağlı olarak; zemin dane 
dizilişine, matrik emmeye ve zeminin sahip olduğu su içeriğine göre 
değişiklik gösterir. Bu eğri 𝐽𝐽𝜔𝜔 kararlı giriş hızına asimtot olur. 𝐽𝐽𝜔𝜔 
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bağımsız değildir. Yazın yüksek sıcaklıklara bağlı olarak, zemin 
geçirgenlikleri yüksek değerler alır. Bu nedenle su zeminden kolayca 
buharlaşır. Yaz ile bahar aylarında ölçülen J0 kararlı giriş hızları 
arasında 6 – 8 kat fark bulunur. Yazın ölçülen J0 değerleri daha 
yüksektir. İnfiltrasyon olayı daha ziyade kurak (arid) ve yarı kurak 
(yarı-arid) bölgeler için önemlidir. 

İnfiltrasyon üzerinde; zemin su içeriği yanında, zeminin 
kompaksiyon durumu ve bünyesel yapısı, zemin yüzeyinde göllenen 
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denklemi 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽𝜔𝜔 =  −𝛼𝛼 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ile gösterilebilir. Bu eşitlikte 𝐽𝐽𝜔𝜔 herhangi bir 
andaki infiltrasyon hızını, t de zamanı göstermektedir. Eşitliğin 
diferensiyeli alınarak aşağıdakiler yazılabilir.  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔

=  −𝛼𝛼 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

                                                                                (164.a) 

Bu eşitlikte 𝐽𝐽𝜔𝜔 aynı zamanda akıyı da ifade eder. Buna göre 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔

  oranı, 

zemine giren suyun akı değişim oranını verir. Eşitlik aşağıdaki gibi 
tertiplenir ise 

𝑚𝑚𝑑𝑑 =  − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼
𝑑𝑑
                                                                        (164.b) 

birim zamandaki akı değişim katsayısı bulunmuş olur. 

Şimdide (164.a) numaralı eşitliğin integrali alınırsa, iki 
infiltrasyon süresi arasındaki zaman ile hızın veya akıların değişimi 
elde edilir. 

∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔

𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑖𝑖

=  −𝛼𝛼 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑖𝑖

                                                                     (164.c) 

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝐽𝐽𝑖𝑖 �
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑
�
𝛼𝛼

                                                                                 (164.d) 

Burada i indisi, formüldeki büyüklüklerin başlangıç değerlerini ifade 
etmektedir. 

Suya doygun olmayan bir zemine, yağmur veya sulama sonucu, 
giren suyun giriş hızı 𝐽𝐽𝜔𝜔 , zemin hacminin sabit ve zeminin dengede 
olması nedeni ile, zemin su içeriğine bağlı olarak şağıdaki gibi 
verilebilir. 

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜃𝜃. 𝑣𝑣𝑧𝑧                                                                                     (164.e) 

Burada 𝑣𝑣𝑧𝑧 suyun zemin içindeki düşey hızı, 𝜃𝜃 hacimsel su içeriğini ve 
𝐽𝐽𝜔𝜔 da suyun zemine giriş hızını göstermektedir. 𝐽𝐽𝜔𝜔 aynı zamanda 
zemine giren su akısını da ifade eder.  

Kapiler bir akımda suyun zemin içinde ilerlemesi ve suyun 𝑣𝑣𝑧𝑧 
hızı, zemin doygunluğa eriştikten sonra, ıslak cephe şeklinde 
olduğuna göre aşağıdaki eşitlik ile verilebilir. 

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝐽𝐽𝜔𝜔
𝜃𝜃

                                                                                          (164.f) 

Buna göre ıslak cephe derinliği veya kapiler doygun bölge aşağıdaki 
şekildedir. 

𝑧𝑧𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑧𝑧. 𝑡𝑡                                                                                         (165) 

Burada 𝑧𝑧𝑐𝑐 kapiler doygun bölge yüksekliğini, t de infiltrasyon süresini 
göstermektedir. Bu kapiler derinliğin 𝜃𝜃 su içeriği ile çarpımı, zemine 
giren su miktarının yükseklik cinsinden değeridir.  

𝐼𝐼𝑐𝑐 =  𝑧𝑧𝑐𝑐 𝜃𝜃                                                                                      (165.a) 

Eşitlikten 𝐼𝐼𝑐𝑐 zemine infiltre olan su yüksekliği olup, 𝐼𝐼𝑐𝑐 = 𝑄𝑄/𝐴𝐴 
şeklinde, toplam emilen su miktarı Q’nun, A kesit alanına bölünmüş 
şeklini gösterir.  

Su giriş hızı veya zemin su akısı, yukarıda da ifade edildiği gibi, 
başlangıçta yüksek ve giderek azalan bir değere sahiptir. 𝐽𝐽𝜔𝜔‘daki 
değişim sanki bir ikizkenar hiperbol şeklindedir. Eğrinin şekli, 
zeminin başlangıç ve doygun su içeriklerine bağlı olarak; zemin dane 
dizilişine, matrik emmeye ve zeminin sahip olduğu su içeriğine göre 
değişiklik gösterir. Bu eğri 𝐽𝐽𝜔𝜔 kararlı giriş hızına asimtot olur. 𝐽𝐽𝜔𝜔 
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eğrisinin 𝜃𝜃 su içeriğinin bir fonksiyonu olduğu ve neleri ifade ettiği 
ikinci ve üçüncü bölümlerde verilmiş bulunmaktadır.  

𝐽𝐽𝜔𝜔 =  𝐽𝐽0(𝜃𝜃𝑠𝑠−𝜃𝜃
𝜃𝜃−𝜃𝜃𝑖𝑖

)  + 𝐽𝐽0                                                                    (166.a) 

𝐽𝐽𝜔𝜔 =  𝐽𝐽0(𝜃𝜃𝑠𝑠−𝜃𝜃𝑖𝑖
𝜃𝜃−𝜃𝜃𝑖𝑖

)                                                                             (166.b) 

Eşitlikten görülebileceği gibi 𝐽𝐽𝜔𝜔 akısı, 𝐽𝐽0 gibi sabit bir değere 
erişmekte ve  𝐽𝐽𝜔𝜔(𝜃𝜃 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) değeri de 𝐽𝐽𝜔𝜔(𝜃𝜃𝑠𝑠 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) gibi belli bir sabit 
değere eşit olmaktadır. Başka bir deyişle; doymamış bir zemindeki su 
içeriklerindeki değişim, akılardaki değişim ile orantılı olmaktadır. 
Sonuçta, zemindeki su dengesinden söz edilebilmektedir. Daha 
öncede sözü edildiği gibi su dengesi, hava meydanı veya yol 
inşaatlarında özel öneme sahiptir.  

Öte yandan; denge durumundaki bir zemin için boşluk basıncı 
veya boşluk suyu basıncı terimlerinin açıklanmasında, zeminlerin 
sahip oldukları 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim ağırlığının önemli bir rolü vardır. Kendi 
ağırlığını taşıyan bir zeminin herhangi bir z derinliğindeki toplam 
düşey gerilmesi aşağıdaki gibidir. 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧                                                                                       (167.a) 

Burada 𝜎𝜎𝑣𝑣 düşey gerilmeyi, 𝛾𝛾𝑛𝑛 de zeminin yaş birim ağırlığını gösterir. 
Yaş birim ağırlık için, kompaksiyonda sıkça kullanılan, kuru birim 
ağırlık ifadesi göz önüne alınırsa, yaş birim ağırlık ve onun su 
içeriğine bağlı değişimi hakkında fikir sahibi olunabilir.  

𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝑛𝑛
1+𝜔𝜔

  

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝑘𝑘𝜔𝜔                                                                             (167.b) 

Bu son eşitlikte 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝜔𝜔 ilişkisi kullanılırsa  

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃                                                                             (167.c) 

sonucu elde edilir. 

𝛾𝛾𝑛𝑛’nin bu değeri, (167.a)’da yerine konulmakla  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧                                                                        (168.a) 

bulunur. Eşitlikte birinci terim efektif gerilmeleri, ikinci terim ise 
boşluk basıncının nasıl değiştiğini gösterir. Buna göre;  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢                                                                                 (168.b) 

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑣𝑣  ;      𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧 ;     𝑢𝑢 =   𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧                                     (168.c) 

eşitlikleri yazılabilir.  

Bu ifadeler, kompaksiyon bakımından ele alınacak olursa ve 
kompakte edilmiş bir zeminin dispersif yapısı hatırlanırsa, zemin 
danelerinin yönlenmesi ve dizilişleri gerilmelerin nasıl etkilendiğini 
göstermesi bakımından anlamlıdır.  

Eğer zemin doymamış bir zemin ise ve yağış veya sulama etkisi 
ile bir infiltrasyon’a uğruyorsa, kapiler akım ve su içeriğinin 
değişmesi sonunda meydana gelecek efektif gerilme kayıplarının ne 
olacağı aşağıdaki gibi verilebilir. 

∆𝜎𝜎𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧𝑐𝑐 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧𝑐𝑐                                                                  (169.a) 

∆𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧𝑐𝑐     ;   ;     ∆𝑢𝑢 =   𝛾𝛾𝜔𝜔𝑧𝑧𝑐𝑐𝜃𝜃                                           (169.b) 

Zeminde hacim değişimi olmadığı için; 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim ağırlık sabit 
kalır. Boşluk suyu basıncı değişir. Emilen su ağırlığı kadar yaş birim 
ağırlık, başka deyişle toplam birim ağırlık artar. Artan birim ağırlık da 
toplam düşey gerilmeyi artırır.  

Yukarda verilen eşitlikler, infiltrasyon teorisindeki, divergent 
teoremi kullanılarak ve suyun sıkıştırılamaz bir akışkan olduğu 
varsayımı altında kolayca elde edilebilir. 

Zemin mekaniğinde arazi ve laboratuvar deneylerinin uyum 
içinde olması istenir. Bunun için arazi, laboratuvar’da uygun şekilde 
simüle edilmeye çalışılır. İnfiltrasyon yöntemi, özellikle sulama 
projelerinde kullanılan bir arazi yöntemidir. Zeminin sulamaya 
hazırlanması, kapiler özellikleri ve geçirgenlik değerleri yerinde tayin 
edilir. Aynı zamanda bu yöntemde, aynı merkezli iç içe zemine 
çakılan ve silindirler içerisinde suyun göllenmesi ile permeabilite ve 
sorptivite değerleri tayin edilir.  
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eğrisinin 𝜃𝜃 su içeriğinin bir fonksiyonu olduğu ve neleri ifade ettiği 
ikinci ve üçüncü bölümlerde verilmiş bulunmaktadır.  

𝐽𝐽𝜔𝜔 =  𝐽𝐽0(𝜃𝜃𝑠𝑠−𝜃𝜃
𝜃𝜃−𝜃𝜃𝑖𝑖

)  + 𝐽𝐽0                                                                    (166.a) 

𝐽𝐽𝜔𝜔 =  𝐽𝐽0(𝜃𝜃𝑠𝑠−𝜃𝜃𝑖𝑖
𝜃𝜃−𝜃𝜃𝑖𝑖

)                                                                             (166.b) 

Eşitlikten görülebileceği gibi 𝐽𝐽𝜔𝜔 akısı, 𝐽𝐽0 gibi sabit bir değere 
erişmekte ve  𝐽𝐽𝜔𝜔(𝜃𝜃 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) değeri de 𝐽𝐽𝜔𝜔(𝜃𝜃𝑠𝑠 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) gibi belli bir sabit 
değere eşit olmaktadır. Başka bir deyişle; doymamış bir zemindeki su 
içeriklerindeki değişim, akılardaki değişim ile orantılı olmaktadır. 
Sonuçta, zemindeki su dengesinden söz edilebilmektedir. Daha 
öncede sözü edildiği gibi su dengesi, hava meydanı veya yol 
inşaatlarında özel öneme sahiptir.  

Öte yandan; denge durumundaki bir zemin için boşluk basıncı 
veya boşluk suyu basıncı terimlerinin açıklanmasında, zeminlerin 
sahip oldukları 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim ağırlığının önemli bir rolü vardır. Kendi 
ağırlığını taşıyan bir zeminin herhangi bir z derinliğindeki toplam 
düşey gerilmesi aşağıdaki gibidir. 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧                                                                                       (167.a) 

Burada 𝜎𝜎𝑣𝑣 düşey gerilmeyi, 𝛾𝛾𝑛𝑛 de zeminin yaş birim ağırlığını gösterir. 
Yaş birim ağırlık için, kompaksiyonda sıkça kullanılan, kuru birim 
ağırlık ifadesi göz önüne alınırsa, yaş birim ağırlık ve onun su 
içeriğine bağlı değişimi hakkında fikir sahibi olunabilir.  

𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝑛𝑛
1+𝜔𝜔

  

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝑘𝑘𝜔𝜔                                                                             (167.b) 

Bu son eşitlikte 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝜔𝜔 ilişkisi kullanılırsa  

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃                                                                             (167.c) 

sonucu elde edilir. 

𝛾𝛾𝑛𝑛’nin bu değeri, (167.a)’da yerine konulmakla  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧                                                                        (168.a) 

bulunur. Eşitlikte birinci terim efektif gerilmeleri, ikinci terim ise 
boşluk basıncının nasıl değiştiğini gösterir. Buna göre;  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢                                                                                 (168.b) 

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑣𝑣  ;      𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧 ;     𝑢𝑢 =   𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧                                     (168.c) 

eşitlikleri yazılabilir.  

Bu ifadeler, kompaksiyon bakımından ele alınacak olursa ve 
kompakte edilmiş bir zeminin dispersif yapısı hatırlanırsa, zemin 
danelerinin yönlenmesi ve dizilişleri gerilmelerin nasıl etkilendiğini 
göstermesi bakımından anlamlıdır.  

Eğer zemin doymamış bir zemin ise ve yağış veya sulama etkisi 
ile bir infiltrasyon’a uğruyorsa, kapiler akım ve su içeriğinin 
değişmesi sonunda meydana gelecek efektif gerilme kayıplarının ne 
olacağı aşağıdaki gibi verilebilir. 

∆𝜎𝜎𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧𝑐𝑐 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧𝑐𝑐                                                                  (169.a) 

∆𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧𝑐𝑐     ;   ;     ∆𝑢𝑢 =   𝛾𝛾𝜔𝜔𝑧𝑧𝑐𝑐𝜃𝜃                                           (169.b) 

Zeminde hacim değişimi olmadığı için; 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim ağırlık sabit 
kalır. Boşluk suyu basıncı değişir. Emilen su ağırlığı kadar yaş birim 
ağırlık, başka deyişle toplam birim ağırlık artar. Artan birim ağırlık da 
toplam düşey gerilmeyi artırır.  

Yukarda verilen eşitlikler, infiltrasyon teorisindeki, divergent 
teoremi kullanılarak ve suyun sıkıştırılamaz bir akışkan olduğu 
varsayımı altında kolayca elde edilebilir. 

Zemin mekaniğinde arazi ve laboratuvar deneylerinin uyum 
içinde olması istenir. Bunun için arazi, laboratuvar’da uygun şekilde 
simüle edilmeye çalışılır. İnfiltrasyon yöntemi, özellikle sulama 
projelerinde kullanılan bir arazi yöntemidir. Zeminin sulamaya 
hazırlanması, kapiler özellikleri ve geçirgenlik değerleri yerinde tayin 
edilir. Aynı zamanda bu yöntemde, aynı merkezli iç içe zemine 
çakılan ve silindirler içerisinde suyun göllenmesi ile permeabilite ve 
sorptivite değerleri tayin edilir.  
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Çift silindirli infiltrometre deneyi oldukça basit, masrafsız ve 
kullanılması kolay bir yöntemdir. Ancak çok küçük bir alanda 
uygulanabilmesi sonucu, yüzeysel akış içeren su akımı 
problemlerinde, olayı iyi temsil edemez. Bu nedenle kaba sonuçlar 
verir. Hidrolojik verilerin etüdü sırasında bu durum ile çok sık 
karşılaşılır. Yağış ile zemin yüzüne düşen suyun bir kısmı zemine 
sızar. Arda kalan kısım yüzey akışa geçerek, topoğrafya’ya bağlı 
olarak uzaklaşır. Yol ve hava meydanı inşaatlarında, hem yüzey akışa 
geçen hem de zemine sızan suyun bilinmesi, yapının drenaj 
problemlerinin çözümünde önem taşır. 

7.8.1. Çift Silindirli İnfiltrometre’ler 

Ölçmelerde iç içe iki silindir kullanılır. İçteki silindir en az 250 
mm, dıştaki silindir ise 400 mm, yüksekliğinin 300 mm olması salık 
verilir. İmal edilen sacın 1.5 mm kalınlıkta olması ve zemine 150 mm 
kadar çakılması gerekir. Dıştaki silindirin görevi, elden geldiğince 
suyun yanal hareketini azaltmaktır. İç ve dıştaki silindirlere yaklaşık 
15 – 18 cm yüksekliğinde su konulur. Ancak ölçmeler iç silindirde 
yapılır. Suyun zemin tarafından emilmesi sonucunda, su yüzeyindeki 
alçalmalar ölçülür. Bu ölçmeler belli zaman aralıklarında yapılarak 
kaydedilir. Sonuçta belli bir zaman aralığında zemine giren su 
miktarları tespit edilir. Bu ölçmelere dayanarak, zeminin su emme 
hızına ait grafik çizilir.  

Bu deneyde; yapının inşa edileceği yerdeki zemine ait profil 
değişmeleri önem arz eder. Bu nedenle sağlıklı bir yargıya 
varabilmek için, zemin tabakalarına ait profillerin önceden bilinmesi 
gerekir. Suyun zemine sızması bakımından zemin yüzeyinden 
itibaren ilk 30 cm’lik derinliğe kadar olan zemin özellikleri önem 
taşır. Deneylerin mevsimin en kurak ayında yapılması daha 
uygundur. Aksi takdirde, zemine ait su içeriklerine bağlı infiltrasyon 
eğrilerinin ayrı ayrı çıkarılması gerekir. Çünkü infiltrasyon miktarı ve 
hızı, zeminin başlangıç su içeriğine göre değişir. Sonuçta 
S(𝜃𝜃)   sorptivitesi değişik değerler alır Sorptivite, su emme hızına ait 
eğrinin, 138aşlangıçtaki eğimi olup, süreklilik denkleminden 

𝑆𝑆(𝜃𝜃) = ∫ 𝜆𝜆d𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝜃𝜃  Olarak tanımlanmıştır. Burada 𝜆𝜆 = 𝑧𝑧

√𝑡𝑡
  Değerine 

sahiptir. Akı ifadesi ise  𝐽𝐽𝜔𝜔 = − 𝑆𝑆(𝜃𝜃)
2√𝑡𝑡

 dir. Kısa süreli infiltrasyon’lar için 

iyi sonuçlar vermektedir.  

Deneye başlamadan önce, zemine çakılan silindirin içi ve 
zeminin yüzü naylon bir tabaka ile kaplanır. Su doldurma işlemi bu 
tabaka serildikten sonra yapılır. Deney başladığı an, serilen naylon 
tabaka kaldırılır. Naylon tabakanın görevi, su doldurulur iken zemin 
yüzünün bozulup, oyulmasını önlemektir. Deneyde iyi sonuçların 
alınması için, aynı alanda en az üç kez deneyin tekrarlanması gerekir. 
Silindir’lerdeki su seviyesi 7.5 cm’ye düşünce yeniden su seviyesi ilk 
durumuna getirilir. Buradaki deney hatasını azaltmak için, su seviyesi 
7.5 cm’ye düşünce bir okuma yapılır. Silindir çabucak su ile 
doldurulur ve bir okuma daha yapılır.  

Çift silindirli infiltrometre deneyi, göllenme temeline dayanan 
bir yöntemdir. Bu yöntemde K0 permeabilitesi ile S(𝜃𝜃)   sorptivitesi 
aşağıda verildiği gibi hesaplanır. 

𝐾𝐾0 =  𝐽𝐽1𝑟𝑟1−𝐽𝐽2𝑟𝑟2
𝑟𝑟1−𝑟𝑟2

                                                                              (170.a)       

𝑆𝑆(𝜃𝜃) = [𝑛𝑛
2

 (𝜃𝜃0 − 𝜃𝜃) (𝐽𝐽1−𝐽𝐽2)𝑟𝑟1𝑟𝑟2
(𝑟𝑟2−𝑟𝑟1) ]1 2�                                            (170.b) 

Bu eşitlikte 𝑟𝑟1 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟2 infiltrometre silindirlerinin yarıçaplarıdır. 𝐽𝐽1𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐽𝐽2 
ise infiltrasyon eğrisinin asimtot olduğu kararlı akım hızıdır. Bu 
yöntemin avantajı, K0 ve S(𝜃𝜃) değerlerinin, aynı deney ile 
bulunabilmesidir. Ancak  𝐽𝐽1𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐽𝐽2 kararlı akım hızlarının tespiti 
oldukça zaman alır.  

7.8.2. İnfiltrasyon Deneyine Nümerik Bir Örnek 

Arazide zeminin infiltrasyon ve kapiler özelliklerini belirlemek 
için çift silindirli infiltrometre deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları 
Çiz.9’da topluca verilmiştir. Zeminin dane birim ağırlığı piknometre 
deneyi ile 𝛾𝛾𝑠𝑠 = 2.62 𝑔𝑔𝑟𝑟/𝑐𝑐𝑚𝑚3, kuru birim ağırlığı kum kutusu deneyi 
ile, 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1.19 𝑔𝑔𝑟𝑟/𝑐𝑐𝑚𝑚3 olarak elde edilmiştir. Zeminin başlangıçtaki 
hacimsel su içeriği 𝜃𝜃𝜃𝜃 = 0.3814 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3 ve doygunluk su içeriği 
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Çift silindirli infiltrometre deneyi oldukça basit, masrafsız ve 
kullanılması kolay bir yöntemdir. Ancak çok küçük bir alanda 
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geçen hem de zemine sızan suyun bilinmesi, yapının drenaj 
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kadar çakılması gerekir. Dıştaki silindirin görevi, elden geldiğince 
suyun yanal hareketini azaltmaktır. İç ve dıştaki silindirlere yaklaşık 
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S(𝜃𝜃)   sorptivitesi değişik değerler alır Sorptivite, su emme hızına ait 
eğrinin, 138aşlangıçtaki eğimi olup, süreklilik denkleminden 
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√𝑡𝑡
  Değerine 
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iyi sonuçlar vermektedir.  

Deneye başlamadan önce, zemine çakılan silindirin içi ve 
zeminin yüzü naylon bir tabaka ile kaplanır. Su doldurma işlemi bu 
tabaka serildikten sonra yapılır. Deney başladığı an, serilen naylon 
tabaka kaldırılır. Naylon tabakanın görevi, su doldurulur iken zemin 
yüzünün bozulup, oyulmasını önlemektir. Deneyde iyi sonuçların 
alınması için, aynı alanda en az üç kez deneyin tekrarlanması gerekir. 
Silindir’lerdeki su seviyesi 7.5 cm’ye düşünce yeniden su seviyesi ilk 
durumuna getirilir. Buradaki deney hatasını azaltmak için, su seviyesi 
7.5 cm’ye düşünce bir okuma yapılır. Silindir çabucak su ile 
doldurulur ve bir okuma daha yapılır.  

Çift silindirli infiltrometre deneyi, göllenme temeline dayanan 
bir yöntemdir. Bu yöntemde K0 permeabilitesi ile S(𝜃𝜃)   sorptivitesi 
aşağıda verildiği gibi hesaplanır. 

𝐾𝐾0 =  𝐽𝐽1𝑟𝑟1−𝐽𝐽2𝑟𝑟2
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Bu eşitlikte 𝑟𝑟1 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟2 infiltrometre silindirlerinin yarıçaplarıdır. 𝐽𝐽1𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐽𝐽2 
ise infiltrasyon eğrisinin asimtot olduğu kararlı akım hızıdır. Bu 
yöntemin avantajı, K0 ve S(𝜃𝜃) değerlerinin, aynı deney ile 
bulunabilmesidir. Ancak  𝐽𝐽1𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐽𝐽2 kararlı akım hızlarının tespiti 
oldukça zaman alır.  

7.8.2. İnfiltrasyon Deneyine Nümerik Bir Örnek 

Arazide zeminin infiltrasyon ve kapiler özelliklerini belirlemek 
için çift silindirli infiltrometre deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları 
Çiz.9’da topluca verilmiştir. Zeminin dane birim ağırlığı piknometre 
deneyi ile 𝛾𝛾𝑠𝑠 = 2.62 𝑔𝑔𝑟𝑟/𝑐𝑐𝑚𝑚3, kuru birim ağırlığı kum kutusu deneyi 
ile, 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1.19 𝑔𝑔𝑟𝑟/𝑐𝑐𝑚𝑚3 olarak elde edilmiştir. Zeminin başlangıçtaki 
hacimsel su içeriği 𝜃𝜃𝜃𝜃 = 0.3814 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3 ve doygunluk su içeriği 
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𝜃𝜃𝑠𝑠 = 0.5460 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3’tür. Bu değerlere göre zeminin ağırlıkça 
başlangıç su içeriği, 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃 = 𝜔𝜔𝛾𝛾𝑘𝑘 eşitliğinden, 

𝜔𝜔𝑖𝑖 = %32.05 ve doygunluk derecesi 𝑆𝑆𝑟𝑟 = %69.86, boşluk oranı 
𝑒𝑒 = 1.202 olarak hesaplanmıştır. Deney sonunda kararlı infiltrasyon 
hızı 𝐽𝐽0 = 1.25 𝑐𝑐𝑚𝑚/ℎ olarak bulunmuştur.  

Çizelge.  9. Çift Silindirli İnfiltrometre Deneyi 

Zaman Zaman  
Farkı  

İki Okuma  
Arasındaki  
Su Derinliği 

İki Okuma  
Arasındaki  
Su Alma Hızı 

Yığışımlı  
Derinlik 

Yığışımlı Su  
Alma Hızı 

t (∆t) ∆I ∆Jω I Jω 

(dak) (dak) cm cm/h cm cm/h 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 5 0.792 9.504 0.792 9.504 

10 5 0.600 7.200 1.392 8.352 

20 10 0.917 5.502 2.309 6.927 

45 25 1.000 2.400 3.309 4.412 

90 45 1.400 1.867 4.709 3.139 

170 80 1.667 1.250 6.376 2.250 

Verilen çizelgede son sütun kümülatif su emme hızını 
göstermektedir. Zeminin su alma hızı, dördüncü sütuna yazılmıştır. 
Üçüncü sütundaki rakamlar toplanarak, beşinci sütundaki değerler ve 
bu değerler de birinci sütuna bölünerek son sütundakiler elde 
edilmiştir. Grafikleme işlemi birinci ve dördüncü sütundakiler 
kullanılarak gerçekleştirilir. Hesaplamalara örnek olması 
bakımından, doksan dakika için infiltrasyon değerlerinin hesaplanışı 
aşağıda gösterilmiştir: 

Su içeriğinin tayini için ∆Jω = 1.867 cm/h ve J0 =1.250 cm/h 
değerleri çizelgeden alınır. Başlangıç su içeriği 𝜃𝜃𝑖𝑖 = 0.3814 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3 
ve doygunluk su içeriği 𝜃𝜃𝑠𝑠 = 0.5460 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3 olduğuna göre, (166.b) 
ifadesi kullanılarak 

𝜃𝜃 = 0.3814 +
1.250
1.867

(0.5460 − 0.3814) = 0.4916 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3  

bulunur. Buna göre suyun zemin içindeki hızı, (164.f) eşitliğinden  

𝑣𝑣𝑧𝑧 =
1.8670
0.4916

= 3.7978 𝑐𝑐𝑚𝑚/ℎ 

hesaplanır.Bu hıza göre, zeminin kapiler yüksekliği, (165) numaralı 
ifadeden elde edilir. 

𝑧𝑧𝑐𝑐 = 3.7978
45
60

= 2.8484 𝑐𝑐𝑚𝑚 

Zemine giren su yüksekliği ise 𝐼𝐼𝑐𝑐 =  𝑧𝑧𝑐𝑐 𝜃𝜃 ifadesine göre, yani (165.a) 
numaralı eşitlikten  

∆𝐼𝐼𝑐𝑐 =  2.8484𝑥𝑥0.4916 = 1.400 𝑐𝑐𝑚𝑚 

olarak bulunur. 

Kümülatif su alma hızına göre, toplam su yüksekliği bulunmak 
istendiğinde, yukarıdakine benzer olarak, aşağıdaki hesaplamalar 
yapılır. 

𝑣𝑣𝑧𝑧 =
3.1390
0.4916

= 6.3853 𝑐𝑐𝑚𝑚/ℎ 

𝑧𝑧𝑐𝑐 = 6.3853𝑥𝑥
90
60

= 9.5780 𝑐𝑐𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝑐𝑐 = 9.5780𝑥𝑥0.4916 = 4.7080 𝑐𝑐𝑚𝑚 

Hesaplanan değerler çizelgedekiler ile aynıdır. Bulunan su içeriği 
𝜃𝜃 = 0.4916 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3  için, kuru birim ağırlık 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1.19 𝑡𝑡/𝑚𝑚3 
olduğuna göre, yaş birim ağırlık için 

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃 = 1.19 + 1.00𝑥𝑥0.4916 = 1.1689 𝑡𝑡/𝑚𝑚3  

değeri bulunur. Bu durumda, kapiler bölgede düşey gerilme değeri,  
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𝜔𝜔𝑖𝑖 = %32.05 ve doygunluk derecesi 𝑆𝑆𝑟𝑟 = %69.86, boşluk oranı 
𝑒𝑒 = 1.202 olarak hesaplanmıştır. Deney sonunda kararlı infiltrasyon 
hızı 𝐽𝐽0 = 1.25 𝑐𝑐𝑚𝑚/ℎ olarak bulunmuştur.  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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45 25 1.000 2.400 3.309 4.412 

90 45 1.400 1.867 4.709 3.139 

170 80 1.667 1.250 6.376 2.250 

Verilen çizelgede son sütun kümülatif su emme hızını 
göstermektedir. Zeminin su alma hızı, dördüncü sütuna yazılmıştır. 
Üçüncü sütundaki rakamlar toplanarak, beşinci sütundaki değerler ve 
bu değerler de birinci sütuna bölünerek son sütundakiler elde 
edilmiştir. Grafikleme işlemi birinci ve dördüncü sütundakiler 
kullanılarak gerçekleştirilir. Hesaplamalara örnek olması 
bakımından, doksan dakika için infiltrasyon değerlerinin hesaplanışı 
aşağıda gösterilmiştir: 

Su içeriğinin tayini için ∆Jω = 1.867 cm/h ve J0 =1.250 cm/h 
değerleri çizelgeden alınır. Başlangıç su içeriği 𝜃𝜃𝑖𝑖 = 0.3814 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3 
ve doygunluk su içeriği 𝜃𝜃𝑠𝑠 = 0.5460 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3 olduğuna göre, (166.b) 
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bulunur. Buna göre suyun zemin içindeki hızı, (164.f) eşitliğinden  
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45
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= 2.8484 𝑐𝑐𝑚𝑚 

Zemine giren su yüksekliği ise 𝐼𝐼𝑐𝑐 =  𝑧𝑧𝑐𝑐 𝜃𝜃 ifadesine göre, yani (165.a) 
numaralı eşitlikten  
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olarak bulunur. 
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yapılır. 
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Hesaplanan değerler çizelgedekiler ile aynıdır. Bulunan su içeriği 
𝜃𝜃 = 0.4916 𝑐𝑐𝑚𝑚3/𝑐𝑐𝑚𝑚3  için, kuru birim ağırlık 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1.19 𝑡𝑡/𝑚𝑚3 
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𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 = 1.190𝑥𝑥0.09578 + 1.00𝑥𝑥0.4916𝑥𝑥0.09578 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 0.11398 + 0.047 ≅ 0.161 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

elde edilir. Zeminin boşluk oranı 𝑒𝑒 = 1.202 olduğuna göre porozitesi 
𝑛𝑛 = 0.5459 olup, kompasitesi 𝑐𝑐 = 0.4541’dir. Bulunan gerilmenin 
kompasite kadarı, zemin daneleri tarafından taşınacağı için efektif 
gerilme aşağıdaki gibi olur. 

𝜎𝜎′ = 0.161𝑥𝑥0.4541 = 0.0731 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

Bu durumda boşluk basıncı  

𝑢𝑢 = 𝜎𝜎𝑛𝑛 − 𝜎𝜎′ = 0.161 − 0.0731 = 0.088 𝑡𝑡/𝑚𝑚2  

olacaktır. 

Boşluk basıncı hava ve su basınçlarının toplamın’a eşittir. Buna 
göre su ve hava basınçları aşağıdaki gibidirler.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃𝑧𝑧𝑐𝑐 = 1.00𝑥𝑥0.4916𝑥𝑥0.09578 = 0.0471 𝑡𝑡/𝑚𝑚2  

𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝑎𝑎 + 𝑢𝑢𝜔𝜔   ;     𝑢𝑢𝑎𝑎 = 𝑢𝑢 −  𝑢𝑢𝜔𝜔 

𝑢𝑢𝑎𝑎 = 0.088 − 0.047 = 0.041 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

Hava basıncı, havanın sıkışması sonucu ortaya çıkan basınçtır. Eğer 
zemin konsolidasyona uğrarsa hava zemini terk ederek, bulunan 
basınç zemin daneleri tarafından taşınır. Böylece efektif gerilmenin 
değeri: 

𝜎𝜎′ = 0.0731 + 0.041 = 0.1141  𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

bulunur. Bu değer 𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧𝑐𝑐 değerine eşittir. Sonuçta gerilme 
değerleri; 

𝜎𝜎 = 0.161 
𝑡𝑡
𝑚𝑚2   ;  𝜎𝜎′ = 0.114 

𝑡𝑡
𝑚𝑚2     ;    𝑢𝑢𝜔𝜔 = 0.047 

𝑡𝑡
𝑚𝑚2 

olarak elde edilir. 

  

8. BÖLÜM 

LİNEER KONSOLİDASYON TEORİ’Sİ 

8.1. GİRİŞ 

Yüklendiği zaman dengesini koruyan bir zemin, zemin cinsine 
bağlı olarak, zamanla oturur. Bu oturma; zeminin sahip olduğu 
hidrolik geçirgenlik nedeni ile, killi zeminlerde uzun süreli olmasına 
rağmen, kumlu zeminlerde çok kısa zaman alır. Zemin oturmalarının, 
zemin içinde nasıl değiştiğinin ve zemine ait hangi unsurların 
oturmaya etki ettiğinin bilinmesi gerekir. Çünkü mühendislikte; 
gerilme – deformasyon bağıntılarının bilinmesi kadar, deformasyon – 
zaman bağıntılarının da bilinmesi gerekir. Zemin mekaniği disiplini 
içinde, deformasyon – zaman bağıntıları, konsolidasyon teorisi ile 
açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Zeminlere ait deformasyon’ların zamanla değişimi iki aşamada 
değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki; boşluk suyu basıncının 
sönümlenmesine bağlı, efektif gerilme değişmeleri, diğeri ise zemin 
strüktürünün viskoz doğasıdır. Zemin oturmaları ile ilgili bu 
aşamaların birincisi, zeminin primer (birincil) konsolidasyon’u ile 
ilgilidir. İkinci aşama ise, zemine ait hacimsel creep (sünme)’in bir 
sonucudur.  

Konsolidasyon; bir yük altındaki zeminden sızan suyun neden 
olduğu oturmalar olarak tanımlanır. Bu tanıma göre; zemin 
permeabilitesi, hacimsel sıkıştırılabilirliği, zemin sütrüktürü’nün 
boşluk geometrisi ve yüklemeden kaynaklanan problemin bizatihi 
kendi geometrik şekli, zeminlerdeki oturma veya deformasyonlar 
üzerinde etkili olur. Yine zemine ait depozit özellikleri ve problemin 
sınır koşulları da konsolidasyon olayı üzerindeki etkili diğer 
parametre’lerdendir.  

Sıkışma sonunda zemine ait boşluk oranı azalır. Bu azalma 
zemin danelerinin yeniden yönlenmesi ve yerleşmesi sonucunda, 
zemin strüktürü’nü değişikliğe uğratır. Bu işlem efektif gerilmelerin 
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𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 = 1.190𝑥𝑥0.09578 + 1.00𝑥𝑥0.4916𝑥𝑥0.09578 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 0.11398 + 0.047 ≅ 0.161 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 
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kompasite kadarı, zemin daneleri tarafından taşınacağı için efektif 
gerilme aşağıdaki gibi olur. 

𝜎𝜎′ = 0.161𝑥𝑥0.4541 = 0.0731 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

Bu durumda boşluk basıncı  

𝑢𝑢 = 𝜎𝜎𝑛𝑛 − 𝜎𝜎′ = 0.161 − 0.0731 = 0.088 𝑡𝑡/𝑚𝑚2  

olacaktır. 

Boşluk basıncı hava ve su basınçlarının toplamın’a eşittir. Buna 
göre su ve hava basınçları aşağıdaki gibidirler.  
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𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝑎𝑎 + 𝑢𝑢𝜔𝜔   ;     𝑢𝑢𝑎𝑎 = 𝑢𝑢 −  𝑢𝑢𝜔𝜔 

𝑢𝑢𝑎𝑎 = 0.088 − 0.047 = 0.041 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

Hava basıncı, havanın sıkışması sonucu ortaya çıkan basınçtır. Eğer 
zemin konsolidasyona uğrarsa hava zemini terk ederek, bulunan 
basınç zemin daneleri tarafından taşınır. Böylece efektif gerilmenin 
değeri: 

𝜎𝜎′ = 0.0731 + 0.041 = 0.1141  𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

bulunur. Bu değer 𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑧𝑧𝑐𝑐 değerine eşittir. Sonuçta gerilme 
değerleri; 

𝜎𝜎 = 0.161 
𝑡𝑡
𝑚𝑚2   ;  𝜎𝜎′ = 0.114 

𝑡𝑡
𝑚𝑚2     ;    𝑢𝑢𝜔𝜔 = 0.047 

𝑡𝑡
𝑚𝑚2 

olarak elde edilir. 

  

8. BÖLÜM 

LİNEER KONSOLİDASYON TEORİ’Sİ 

8.1. GİRİŞ 

Yüklendiği zaman dengesini koruyan bir zemin, zemin cinsine 
bağlı olarak, zamanla oturur. Bu oturma; zeminin sahip olduğu 
hidrolik geçirgenlik nedeni ile, killi zeminlerde uzun süreli olmasına 
rağmen, kumlu zeminlerde çok kısa zaman alır. Zemin oturmalarının, 
zemin içinde nasıl değiştiğinin ve zemine ait hangi unsurların 
oturmaya etki ettiğinin bilinmesi gerekir. Çünkü mühendislikte; 
gerilme – deformasyon bağıntılarının bilinmesi kadar, deformasyon – 
zaman bağıntılarının da bilinmesi gerekir. Zemin mekaniği disiplini 
içinde, deformasyon – zaman bağıntıları, konsolidasyon teorisi ile 
açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Zeminlere ait deformasyon’ların zamanla değişimi iki aşamada 
değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki; boşluk suyu basıncının 
sönümlenmesine bağlı, efektif gerilme değişmeleri, diğeri ise zemin 
strüktürünün viskoz doğasıdır. Zemin oturmaları ile ilgili bu 
aşamaların birincisi, zeminin primer (birincil) konsolidasyon’u ile 
ilgilidir. İkinci aşama ise, zemine ait hacimsel creep (sünme)’in bir 
sonucudur.  

Konsolidasyon; bir yük altındaki zeminden sızan suyun neden 
olduğu oturmalar olarak tanımlanır. Bu tanıma göre; zemin 
permeabilitesi, hacimsel sıkıştırılabilirliği, zemin sütrüktürü’nün 
boşluk geometrisi ve yüklemeden kaynaklanan problemin bizatihi 
kendi geometrik şekli, zeminlerdeki oturma veya deformasyonlar 
üzerinde etkili olur. Yine zemine ait depozit özellikleri ve problemin 
sınır koşulları da konsolidasyon olayı üzerindeki etkili diğer 
parametre’lerdendir.  

Sıkışma sonunda zemine ait boşluk oranı azalır. Bu azalma 
zemin danelerinin yeniden yönlenmesi ve yerleşmesi sonucunda, 
zemin strüktürü’nü değişikliğe uğratır. Bu işlem efektif gerilmelerin 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

144

artmasına ve dolayısı ile zemin mukavemetinin yükselmesine neden 
olur. Bütün bu sözü edilen değişiklikler, bir zaman içinde meydana 
gelir.  

Bu bölümde konsolidasyon olayının, Terzaghi tarafından verilen 
kısmı, yani lineer konsolidasyon teorisi anlatılmaya çalışılacaktır. 
Önce konsolidasyon ile ilgili gözlemler verilecek, sonra olay ile ilgili 
diferensiyel denklem çıkarılacaktır. 

Söz konusu kuram ile ilgili tanımların nasıl yapıldığı, ilgili 
diferensiyel denklemin kısaca çözümü irdelenecektir. Bunlara ilave 
olarak, bazı yenilikler gösterilip, örneğin zaman faktörü gibi, deneysel 
değerlerden hesaplanış şekli ele alınacaktır. 

8.2. Konsolidasyon İle İlgili Gözlemler 

Bu ayrıtta sadece konsolidasyon olayının gözlenmesi sonucunda 
elde edilen fenomenolojik bulgular ve bunların istatistik sonuçları 
anlatılmaya çalışılacaktır. Sözü edilen gözlemler, aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

1. Özellikle killi zeminler çok uzun bir zaman periyodu 
içinde oturdukları için, oturmalar ∆𝐻𝐻 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) şeklinde, 
zamanın bir fonksiyonu olarak alınabilir. 

2. Eğer zemin doygun ise, oturma işlemi sürerken zeminden 
dışarı doğru su drene olur. Bu nedenle zemin içinde bir 
su akımı başlar. Bu su akımının hızı, zemin oturmalarına 
bağlı olarak, değişim gösterir. Sonuçta oturmalar, 
∆𝐻𝐻 = 𝐹𝐹(𝑣𝑣𝑍𝑍) gibi boşluk suyu hızının birer fonksiyonudur. 
Bu kabul gereği, Darcy yasasının geçerli olduğu varsayılır.  

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐾𝐾 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                 (171.a) 

Bu eşitlikte K zeminin permeabilite katsayısını ve 𝐾𝐾 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

  de hidrolik 

gradient’i (hidrolik eğimi) gösterir. Hidrolik eğim, zeminin 
yüklenmesi sonucu ortaya çıkan hidrolik eksesden kaynaklanan bir 
büyüklüktür.  

Darcy yasası pek çok zeminler için geçerli olmasına rağmen 
İskandinav killerinin çok küçük geçirgenliğe sahip olması nedeni ile, 
non-lineer bir yapı gösterirler. Yine çakıl, kum veya karstik yapılarda 
da lineerlik bozulur ve non-lineer bir durum söz konusu olur. Ayrıca, 
derin okyanus kumlarının geçirgenlikleri düşüktür. Sonuçta hız ve 
hidrolik gradient arasındaki lineerlik bozulur. Hız aşağıdaki şekli alır.  

𝑣𝑣 = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝛼𝛼                                                                                       (171.b) 

Doymamış zeminler için hız yerine akı büyüklüğü 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ∆𝐻𝐻 oturmaları, 𝐽𝐽𝜔𝜔 akısının bir 
fonksiyonudur. Böyle bir zeminde kapiler akım söz konusudur. 
Doymamış bir zeminin konsolidasyon deneyinde; zemin yüklendiği 
zaman, önce zemin örneği doygun hale gelir ve sonra oturmaya 
başlar. Doygun olmayan zeminlerin geçirgenlikleri için hidrolik 
geçirgenlik terimi kullanılır. Permeabilite’den daha çok, doygun 
zeminlerin geçirgenliklerini ifade etmek amacı ile yararlanılır. 
Geçirgenlikler konusunda yapılan deneysel ve istatistiksel 
araştırmalar, boşluk oranları ile aşağıdaki ilişkinin var olduğunu 
göstermiştir.  

𝐾𝐾1
𝑒𝑒12

= 𝐾𝐾2
𝑒𝑒22

                                                                                             (172) 

Burada K permeabilite katsayılarını ve e de boşluk oranını gösterir. 

Verilen bu eşitlik, permeabilite katsayılarının boşluk oranı ile 
değiştiğini, dolayısı ile oturmalar ile, değişimin ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Konsolidasyon deneylerinde oturmalar arttıkça, 
permeabilite katsayılarının değerleri küçülür.  

3. Bir odömetre deneyindeki herhangi bir basınç kademesi 
için, hacimsel sıkışma katsayısı 𝑚𝑚𝑣𝑣 sembolü ile gösterilir. 
Bu büyüklük hacim ve boşluk oranı değişimi ile ilgilidir. 
Daha önce de gösterildiği gibi 𝑚𝑚𝑣𝑣, aşağıdaki şekilde ifade 
edilmiştir. 

𝑚𝑚𝑣𝑣 = ∆𝑒𝑒
(1+𝑒𝑒)∆𝑝𝑝

         𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜎𝜎𝑣𝑣

                                             (173)  
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artmasına ve dolayısı ile zemin mukavemetinin yükselmesine neden 
olur. Bütün bu sözü edilen değişiklikler, bir zaman içinde meydana 
gelir.  

Bu bölümde konsolidasyon olayının, Terzaghi tarafından verilen 
kısmı, yani lineer konsolidasyon teorisi anlatılmaya çalışılacaktır. 
Önce konsolidasyon ile ilgili gözlemler verilecek, sonra olay ile ilgili 
diferensiyel denklem çıkarılacaktır. 

Söz konusu kuram ile ilgili tanımların nasıl yapıldığı, ilgili 
diferensiyel denklemin kısaca çözümü irdelenecektir. Bunlara ilave 
olarak, bazı yenilikler gösterilip, örneğin zaman faktörü gibi, deneysel 
değerlerden hesaplanış şekli ele alınacaktır. 

8.2. Konsolidasyon İle İlgili Gözlemler 

Bu ayrıtta sadece konsolidasyon olayının gözlenmesi sonucunda 
elde edilen fenomenolojik bulgular ve bunların istatistik sonuçları 
anlatılmaya çalışılacaktır. Sözü edilen gözlemler, aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

1. Özellikle killi zeminler çok uzun bir zaman periyodu 
içinde oturdukları için, oturmalar ∆𝐻𝐻 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) şeklinde, 
zamanın bir fonksiyonu olarak alınabilir. 

2. Eğer zemin doygun ise, oturma işlemi sürerken zeminden 
dışarı doğru su drene olur. Bu nedenle zemin içinde bir 
su akımı başlar. Bu su akımının hızı, zemin oturmalarına 
bağlı olarak, değişim gösterir. Sonuçta oturmalar, 
∆𝐻𝐻 = 𝐹𝐹(𝑣𝑣𝑍𝑍) gibi boşluk suyu hızının birer fonksiyonudur. 
Bu kabul gereği, Darcy yasasının geçerli olduğu varsayılır.  

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐾𝐾 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                 (171.a) 

Bu eşitlikte K zeminin permeabilite katsayısını ve 𝐾𝐾 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

  de hidrolik 

gradient’i (hidrolik eğimi) gösterir. Hidrolik eğim, zeminin 
yüklenmesi sonucu ortaya çıkan hidrolik eksesden kaynaklanan bir 
büyüklüktür.  

Darcy yasası pek çok zeminler için geçerli olmasına rağmen 
İskandinav killerinin çok küçük geçirgenliğe sahip olması nedeni ile, 
non-lineer bir yapı gösterirler. Yine çakıl, kum veya karstik yapılarda 
da lineerlik bozulur ve non-lineer bir durum söz konusu olur. Ayrıca, 
derin okyanus kumlarının geçirgenlikleri düşüktür. Sonuçta hız ve 
hidrolik gradient arasındaki lineerlik bozulur. Hız aşağıdaki şekli alır.  

𝑣𝑣 = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝛼𝛼                                                                                       (171.b) 

Doymamış zeminler için hız yerine akı büyüklüğü 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ∆𝐻𝐻 oturmaları, 𝐽𝐽𝜔𝜔 akısının bir 
fonksiyonudur. Böyle bir zeminde kapiler akım söz konusudur. 
Doymamış bir zeminin konsolidasyon deneyinde; zemin yüklendiği 
zaman, önce zemin örneği doygun hale gelir ve sonra oturmaya 
başlar. Doygun olmayan zeminlerin geçirgenlikleri için hidrolik 
geçirgenlik terimi kullanılır. Permeabilite’den daha çok, doygun 
zeminlerin geçirgenliklerini ifade etmek amacı ile yararlanılır. 
Geçirgenlikler konusunda yapılan deneysel ve istatistiksel 
araştırmalar, boşluk oranları ile aşağıdaki ilişkinin var olduğunu 
göstermiştir.  

𝐾𝐾1
𝑒𝑒12

= 𝐾𝐾2
𝑒𝑒22

                                                                                             (172) 

Burada K permeabilite katsayılarını ve e de boşluk oranını gösterir. 

Verilen bu eşitlik, permeabilite katsayılarının boşluk oranı ile 
değiştiğini, dolayısı ile oturmalar ile, değişimin ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Konsolidasyon deneylerinde oturmalar arttıkça, 
permeabilite katsayılarının değerleri küçülür.  

3. Bir odömetre deneyindeki herhangi bir basınç kademesi 
için, hacimsel sıkışma katsayısı 𝑚𝑚𝑣𝑣 sembolü ile gösterilir. 
Bu büyüklük hacim ve boşluk oranı değişimi ile ilgilidir. 
Daha önce de gösterildiği gibi 𝑚𝑚𝑣𝑣, aşağıdaki şekilde ifade 
edilmiştir. 

𝑚𝑚𝑣𝑣 = ∆𝑒𝑒
(1+𝑒𝑒)∆𝑝𝑝

         𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜎𝜎𝑣𝑣

                                             (173)  
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Eşitliklerde ∆𝑝𝑝 basınç farkını, 𝜎𝜎𝑣𝑣 de düşey basıncı gösterir. ε nominal 
deformasyon’u ifade eder. 

Öte yandan; herhangi bir basınç kademesi için, konsolidasyon 
oranı,  

𝑈𝑈 = ∆𝐻𝐻
∆𝐻𝐻∞

 𝑥𝑥100                                                                              (174.a) 

ile tanımlanmıştır. Burada  ∆𝐻𝐻∞ terimi, basınç kademesi sonundaki 
nihai oturmayı gösterir. Eğer 𝑢𝑢𝑖𝑖= 𝜎𝜎′ basıncı ile yüklü, bir zemin 
örneğinin oturması için 

∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻0𝑚𝑚𝑣𝑣(𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢)                                                                  (174.b) 

∆𝐻𝐻∞ nihai oturması için  (𝑢𝑢𝑖𝑖 =  𝜎𝜎′), 

∆𝐻𝐻∞ = 𝐻𝐻0𝑚𝑚𝑣𝑣𝑢𝑢𝑖𝑖                                                                            (174.c)  

yazılabilir. Verilen (174.b) ve (174.c) eşitlikleri, (174.a)’da yerine 
konulursa, U konsolidasyon oranı için  

𝑈𝑈 = 𝑢𝑢𝑖𝑖−𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑖𝑖

= 1 − 𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑖𝑖

= 𝜎𝜎′

𝑢𝑢𝑖𝑖
                                                               (174.d) 

eşitlikleri yazılabilir. 

Herhangi bir doygun zeminin ∆𝑝𝑝 basıncı ile yüklendiğinde, bu 
basınç artımı önce su tarafından alınır. Boşluk suyu, yükleme sonucu, 
bir potansiyel kazanarak zemin dışına akar. Zeminden suyun çıkması 
sonucunda boşluk suyu basıncı söner. Bu durumda söz konusu 
basınçlar, daneler tarafından taşınır ve efektif gerilme durumuna 
gelir.  

𝑢𝑢𝑖𝑖 = ∆𝑝𝑝= ∆𝜎𝜎′                                                                                   (175) 

Öte yandan efektif gerilme durumuna gelen toplam gerilmelerin 
zemin içinde oluşturduğu gerilme dağılımı, (121) ve (126.b) numaralı 
eşitlikler ile, anizotropi incelenirken, verilmiş bulunmaktadır. Yine 
herhangi bir zeminin yüklenmesi sonucunda meydana gelen 
oturmalar, zamandan bağımsız olarak, (126.a) eşitliği ile 
deyimlenmiştir. 

𝜔𝜔 = 𝑃𝑃
√𝛼𝛼

2𝜋𝜋𝜋𝜋
(

1
√𝑟𝑟2 + 𝛼𝛼𝑧𝑧2

) 

Bu eşitlik 𝑃𝑃 = 𝜋𝜋𝑟𝑟2𝜎𝜎𝑣𝑣 yükü altında, zeminin herhangi bir z 
derinliğindeki 𝜔𝜔 = ∆𝐻𝐻 oturmasını vermektedir. Zemin yüzündeki 
oturmaları bulmak için, z = 0 değerinin eşitlikte yerine konulması 
gerekir. Oysa herhangi bir z derinliği için denklem aşağıdaki gibi 
yazılabilir. 

∆𝐻𝐻 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧𝜎𝜎𝑣𝑣
2

� 𝑟𝑟2

�𝛼𝛼(𝛼𝛼𝑧𝑧2+𝑟𝑟2)
�                                                            (175.a) 

Buradaki 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧 hacimsel sıkışma katsayısı, (102) numaralı eşitlik ile 

verilen  𝜎𝜎𝑧𝑧 = 1
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

’ den hesaplanabilir. Düşey asal gerilme  𝜎𝜎𝑣𝑣 ile 

gösterilmiştir. 𝜎𝜎𝑧𝑧 düşey gerilmesi, daha önce gösterildiği gibi gerilme 

dönüşümleri ile bulunan gerilme değeridir. 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

 eğimi ise, (126.a) 

numaralı ifadeden hesaplanabilir. Anizotropi katsayısı 𝛼𝛼’nın nasıl 
bulunacağı, yanal basınçların hesabı bahsinde gösterilmiştir. Verilen 
(175.a) numaralı eşitlik ile, herhangi bir zeminin, herhangi bir z 
derinliğinde, zemin oturmalarına ait miktarın ne kadar olacağı hesap 
olanağı içine girmiş bulunmaktadır.  

Sonuçta; denge halindeki bir zeminin oturmaları için elde edilen 
eşitlikler, topluca aşağıdaki gibi verilebilir.  

∆𝐻𝐻 =
𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣

2
𝑟𝑟
√𝛼𝛼

 

∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑣𝑣∆𝑝𝑝 

∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻0(
∆𝑒𝑒

1 + 𝑒𝑒0
) 

∆𝐻𝐻 = 𝑈𝑈∆𝐻𝐻∞ 

Verilen bu eşitliklerin anlamları, önceki bölümlerde açıklanmıştır. 
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Eşitliklerde ∆𝑝𝑝 basınç farkını, 𝜎𝜎𝑣𝑣 de düşey basıncı gösterir. ε nominal 
deformasyon’u ifade eder. 

Öte yandan; herhangi bir basınç kademesi için, konsolidasyon 
oranı,  

𝑈𝑈 = ∆𝐻𝐻
∆𝐻𝐻∞

 𝑥𝑥100                                                                              (174.a) 

ile tanımlanmıştır. Burada  ∆𝐻𝐻∞ terimi, basınç kademesi sonundaki 
nihai oturmayı gösterir. Eğer 𝑢𝑢𝑖𝑖= 𝜎𝜎′ basıncı ile yüklü, bir zemin 
örneğinin oturması için 

∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻0𝑚𝑚𝑣𝑣(𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢)                                                                  (174.b) 

∆𝐻𝐻∞ nihai oturması için  (𝑢𝑢𝑖𝑖 =  𝜎𝜎′), 

∆𝐻𝐻∞ = 𝐻𝐻0𝑚𝑚𝑣𝑣𝑢𝑢𝑖𝑖                                                                            (174.c)  

yazılabilir. Verilen (174.b) ve (174.c) eşitlikleri, (174.a)’da yerine 
konulursa, U konsolidasyon oranı için  

𝑈𝑈 = 𝑢𝑢𝑖𝑖−𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑖𝑖

= 1 − 𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑖𝑖

= 𝜎𝜎′

𝑢𝑢𝑖𝑖
                                                               (174.d) 

eşitlikleri yazılabilir. 

Herhangi bir doygun zeminin ∆𝑝𝑝 basıncı ile yüklendiğinde, bu 
basınç artımı önce su tarafından alınır. Boşluk suyu, yükleme sonucu, 
bir potansiyel kazanarak zemin dışına akar. Zeminden suyun çıkması 
sonucunda boşluk suyu basıncı söner. Bu durumda söz konusu 
basınçlar, daneler tarafından taşınır ve efektif gerilme durumuna 
gelir.  

𝑢𝑢𝑖𝑖 = ∆𝑝𝑝= ∆𝜎𝜎′                                                                                   (175) 

Öte yandan efektif gerilme durumuna gelen toplam gerilmelerin 
zemin içinde oluşturduğu gerilme dağılımı, (121) ve (126.b) numaralı 
eşitlikler ile, anizotropi incelenirken, verilmiş bulunmaktadır. Yine 
herhangi bir zeminin yüklenmesi sonucunda meydana gelen 
oturmalar, zamandan bağımsız olarak, (126.a) eşitliği ile 
deyimlenmiştir. 

𝜔𝜔 = 𝑃𝑃
√𝛼𝛼

2𝜋𝜋𝜋𝜋
(

1
√𝑟𝑟2 + 𝛼𝛼𝑧𝑧2

) 

Bu eşitlik 𝑃𝑃 = 𝜋𝜋𝑟𝑟2𝜎𝜎𝑣𝑣 yükü altında, zeminin herhangi bir z 
derinliğindeki 𝜔𝜔 = ∆𝐻𝐻 oturmasını vermektedir. Zemin yüzündeki 
oturmaları bulmak için, z = 0 değerinin eşitlikte yerine konulması 
gerekir. Oysa herhangi bir z derinliği için denklem aşağıdaki gibi 
yazılabilir. 

∆𝐻𝐻 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧𝜎𝜎𝑣𝑣
2

� 𝑟𝑟2

�𝛼𝛼(𝛼𝛼𝑧𝑧2+𝑟𝑟2)
�                                                            (175.a) 

Buradaki 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧 hacimsel sıkışma katsayısı, (102) numaralı eşitlik ile 

verilen  𝜎𝜎𝑧𝑧 = 1
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

’ den hesaplanabilir. Düşey asal gerilme  𝜎𝜎𝑣𝑣 ile 

gösterilmiştir. 𝜎𝜎𝑧𝑧 düşey gerilmesi, daha önce gösterildiği gibi gerilme 

dönüşümleri ile bulunan gerilme değeridir. 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

 eğimi ise, (126.a) 

numaralı ifadeden hesaplanabilir. Anizotropi katsayısı 𝛼𝛼’nın nasıl 
bulunacağı, yanal basınçların hesabı bahsinde gösterilmiştir. Verilen 
(175.a) numaralı eşitlik ile, herhangi bir zeminin, herhangi bir z 
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8.3. Lineer Konsolidasyon Denklemi 

Killi veya kohezif doygun bir zemin, yüklendiği zaman, oturma 
aniden meydana gelmez. Oturmanın nihayetlenmesi belli bir zaman 
alır. Sıkışmanın artması, boşluk oranının azalması anlamını taşır. 
Zemine yüklenen 𝑝𝑝 = 𝜎𝜎 toplam basıncı, efektif gerilme ile boşluk 
suyu basıncının toplamına eşittir ve sabit bir değere sahiptir.  

𝑝𝑝 = 𝜎𝜎 = 𝑢𝑢𝜔𝜔 + 𝜎𝜎′                                                                         (176.a) 

Bu ifadenin diferensiyeli alınırsa, 𝑑𝑑𝜎𝜎 = 0 olup, aşağıdaki değişim elde 
edilir.  

𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔                                                                                (176.b) 

Bulunan bu ifadenin anlamı, herhangi bir basınç kademesinde, 
yükleme yapıldıktan sonra, efektif gerilmeler artarken boşluk suyu 
basınçlarının azaldığıdır. Buna ilaveten, zemin örneğine basınç artımı 
uygulandığında, boşluk suyu hemen aniden zeminden drene olamaz. 
Uygulanan dış basınç zemin içinde basınç artımı yaratır. Bu artımın 
nedeni suyun aniden yüksek hız kazanmasıdır. Ayrıca, boşluk suyu 
düşey yönde akmaya zorlanır. Oysa boşlukların geometrisi, zemin 
içinde, rastgele bir dağılıma sahiptir. Yine odömetre duvarları boşluk 
suyu için, birer stegnasyon (ölü nokta) noktası oluştururlar. Bütün bu 
nedenlerden dolayı; boşluk suyu hızı artar ve boşluklarda 
sirkülasyon yaratarak su basıncını arttırır. Bu basınç bir maksimum 
değere eriştikten sonra, su zeminden akmaya başlar. Bu akış için 
Bernoulli denklemi geçerlidir.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑧𝑧 + 𝑝𝑝
𝛾𝛾𝜔𝜔

+ 𝑣𝑣𝑧𝑧2

2𝑔𝑔
                                                                       (177.a) 

Bu ifadede z geometrik yükü, 𝑝𝑝
𝛾𝛾𝜔𝜔

  basınç yükünü ve 𝑣𝑣𝑧𝑧
2

2𝑔𝑔
 hız yükünü 

gösterir.  

Zemin içinde meydana gelen akımın laminer bir akım olduğu 
varsayılmaktadır. Böyle bir akımda, düşük permeabilite nedeni ile 
akım hızı oldukça yavaştır. Sonuçta, akım enerjisinin basınç cinsinden 
değeri, hız bileşeni ihmal edilerek, aşağıdaki gibi yazılabilir.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑧𝑧 + 𝑝𝑝
𝛾𝛾𝜔𝜔

                                                                                 (177.b) 

Bu eşitlik aynı zamanda hidrolik eksesi de ifade eder. Bu ekses 
akımın nedeni olarak gösterilir. Boşluk suyu yüksek potansiyelden 
düşük potansiyele doğru akar.  

Yukarıda verilen tanımlardan sonra, konsolidasyon diferensiyel 
denklemini bulmak amacı ile, Şek.32’de gösterilen, bir kontrol hacmi 
alınmış olsun. Hacmi V, yüzey alanı ise S olan bu kontrol hacmi içine 
bir miktar su kütlesi, dışardan akacak olursa, hacim içinden de belli 
bir su miktarı dışarı sızar. Sızan bu akı, S yüzeyinin 𝑛𝑛�⃗  normali 
doğrultusunda olacaktır. V hacmi içinden S yüzeyinin normali 
doğrultusundaki akımın birim zamanda sızan miktarı için aşağıdaki 
integral yazılabilir.  

𝑄𝑄 = ∫ 𝐽𝐽𝜔𝜔 ����⃗.
𝑆𝑆 .𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                            (178.a) 

                                                                                       
Şekil. 32. Kontrol Hacminden Su Akımı 

Burada 𝐽𝐽𝜔𝜔 , birim alandan birim zamanda dışarı sızan su miktarını, 
yani akıyı göstermektedir.  

Verilen bu yüzey integralin, hacim integraline çevirilmesi için 
divergent teoremi kullanılırsa, 

∫ 𝐽𝐽𝜔𝜔 
����⃗.

𝑑𝑑 .𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ ∇.
𝑉𝑉 .�𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ �𝑑𝑑𝑉𝑉                                                       (178.b) 
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8.3. Lineer Konsolidasyon Denklemi 

Killi veya kohezif doygun bir zemin, yüklendiği zaman, oturma 
aniden meydana gelmez. Oturmanın nihayetlenmesi belli bir zaman 
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Zemine yüklenen 𝑝𝑝 = 𝜎𝜎 toplam basıncı, efektif gerilme ile boşluk 
suyu basıncının toplamına eşittir ve sabit bir değere sahiptir.  
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edilir.  

𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔                                                                                (176.b) 

Bulunan bu ifadenin anlamı, herhangi bir basınç kademesinde, 
yükleme yapıldıktan sonra, efektif gerilmeler artarken boşluk suyu 
basınçlarının azaldığıdır. Buna ilaveten, zemin örneğine basınç artımı 
uygulandığında, boşluk suyu hemen aniden zeminden drene olamaz. 
Uygulanan dış basınç zemin içinde basınç artımı yaratır. Bu artımın 
nedeni suyun aniden yüksek hız kazanmasıdır. Ayrıca, boşluk suyu 
düşey yönde akmaya zorlanır. Oysa boşlukların geometrisi, zemin 
içinde, rastgele bir dağılıma sahiptir. Yine odömetre duvarları boşluk 
suyu için, birer stegnasyon (ölü nokta) noktası oluştururlar. Bütün bu 
nedenlerden dolayı; boşluk suyu hızı artar ve boşluklarda 
sirkülasyon yaratarak su basıncını arttırır. Bu basınç bir maksimum 
değere eriştikten sonra, su zeminden akmaya başlar. Bu akış için 
Bernoulli denklemi geçerlidir.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑧𝑧 + 𝑝𝑝
𝛾𝛾𝜔𝜔

+ 𝑣𝑣𝑧𝑧2

2𝑔𝑔
                                                                       (177.a) 

Bu ifadede z geometrik yükü, 𝑝𝑝
𝛾𝛾𝜔𝜔

  basınç yükünü ve 𝑣𝑣𝑧𝑧
2

2𝑔𝑔
 hız yükünü 

gösterir.  

Zemin içinde meydana gelen akımın laminer bir akım olduğu 
varsayılmaktadır. Böyle bir akımda, düşük permeabilite nedeni ile 
akım hızı oldukça yavaştır. Sonuçta, akım enerjisinin basınç cinsinden 
değeri, hız bileşeni ihmal edilerek, aşağıdaki gibi yazılabilir.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑧𝑧 + 𝑝𝑝
𝛾𝛾𝜔𝜔

                                                                                 (177.b) 

Bu eşitlik aynı zamanda hidrolik eksesi de ifade eder. Bu ekses 
akımın nedeni olarak gösterilir. Boşluk suyu yüksek potansiyelden 
düşük potansiyele doğru akar.  

Yukarıda verilen tanımlardan sonra, konsolidasyon diferensiyel 
denklemini bulmak amacı ile, Şek.32’de gösterilen, bir kontrol hacmi 
alınmış olsun. Hacmi V, yüzey alanı ise S olan bu kontrol hacmi içine 
bir miktar su kütlesi, dışardan akacak olursa, hacim içinden de belli 
bir su miktarı dışarı sızar. Sızan bu akı, S yüzeyinin 𝑛𝑛�⃗  normali 
doğrultusunda olacaktır. V hacmi içinden S yüzeyinin normali 
doğrultusundaki akımın birim zamanda sızan miktarı için aşağıdaki 
integral yazılabilir.  

𝑄𝑄 = ∫ 𝐽𝐽𝜔𝜔 ����⃗.
𝑆𝑆 .𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                            (178.a) 

                                                                                       
Şekil. 32. Kontrol Hacminden Su Akımı 

Burada 𝐽𝐽𝜔𝜔 , birim alandan birim zamanda dışarı sızan su miktarını, 
yani akıyı göstermektedir.  

Verilen bu yüzey integralin, hacim integraline çevirilmesi için 
divergent teoremi kullanılırsa, 

∫ 𝐽𝐽𝜔𝜔 
����⃗.

𝑑𝑑 .𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ ∇.
𝑉𝑉 .�𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ �𝑑𝑑𝑉𝑉                                                       (178.b) 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

150

yazılabilir. 

Öte yandan zemin doygun olduğu için; ∆𝐽𝐽𝜔𝜔 akı farkı hacim zalma 
oranına eşit olacaktır. Zemin hacmindeki toplam azalma  

∆𝑉𝑉 = −𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑(𝑝𝑝 − 𝑢𝑢𝜔𝜔)                                                                (179.a) 

olur. Toplam hacmin birim zamandaki değişimi, aşağıdaki gibi elde 
edilir. 

𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕(𝑝𝑝−𝑢𝑢𝜔𝜔)

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑑𝑑             (179.b)       

uygulanan p basıncı sabit olup türevi sıfıra eşittir. Bu durumda 
hacimdeki değişme için   

 𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                         (179.c) 

yazılabilir. Bu eşitliğe göre, ∆𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

 ilişkisi bulunmuş olur. Bulunan 

(179.c) eşitliği, (178.b) eşitliğine eşitlenir ise, aşağıdaki integral elde 
edilmiş olur.  

𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ∫ 𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑉𝑉.
𝑉𝑉                                                                         (180) 

∫ (.
𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

− ∇.𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ )𝑑𝑑𝑉𝑉 = 0                                                        (181) 

Hacim, eşitliklerde, keyfi seçildiği için kaldırıldığında, akım ifadesi 
bulunur.  

𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ∇.𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗                                                                                (182) 

Bu eşitliğin düşey bileşeni göz önüne alınır ve (171.a)’daki Darcy 
yasasının su yüksekliği cinsinden değeri yerine konulursa 

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 1
𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

( 𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

)                                                                      (183.a) 

eşitliğine gelinir. 

Doygun zeminlerde K hidrolik geçirgenliği sabit olup, 𝛾𝛾𝜔𝜔 suyun 
birim ağırlığı da sabittir. Bu sabit terimler türev dışına çıkarak 

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 ;    𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔

                                                      (183.b) 

konsolidasyon diferensiyel denklemi elde edilir. Burada 𝑐𝑐𝑣𝑣 
konsolidasyon katsayısını göstermektedir. Konsolidasyon katsayısı, 
denklemin çözümü sırasında elde edilen bir büyüklüktür. Terzaghi 
𝑐𝑐𝑣𝑣 değerlerini, U konsolidasyon oranlarına bağlı olarak bir çizelge 
halinde vermiştir. Bulunan denklem lineer, difüzyon tipi kısmi türevli 
bir diferensiyel denklemdir. Denklemin, problemin sınır koşullarına 
bağlı olarak çözülmesi gerekir.  

8.4. Konsolidasyon Diferensiyel Denkleminin Çözümleri 

Yukarıda (183.b) numaralı ifade ile verilen diferensiyel 
denklemin, probleme uygun sınır koşulları altındaki, çözümlerinin 
bulunması gerekir. Konsolidasyon probleminde, zemin yüklendiği 
zaman, yüklenen gerilme önce su tarafından alınır. Konsolidasyon 
sonlandığı zaman, su basıncı söner ve gerilmeler efektif gerilme 
durumuna gelir. Yük zemin daneleri tarafından taşınmaya başlar. 
Anlatılan olayı tanımlayan sınır değerler aşağıdaki gibi verilebilir: 
Problemde boşluk suyu basıncı değişimini deyimleyen 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) 
fonksiyonu;𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 başlangıç numune kalınlığı için t=0 değerini, 
konsolidasyon sonundaki numune yüksekliği olan ve oturmuş zemin 
numunesini ifade eden, 𝑧𝑧𝑓𝑓 kalınlığı için 𝑡𝑡 = ∞ değerlerini alacaktır. 
Buna göre sınır koşulları,  

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑧𝑧𝑖𝑖 ,0) = ∆𝑝𝑝                                                                             (184.a) 

𝑢𝑢𝑓𝑓�𝑧𝑧𝑓𝑓 ,∞� = 0                                                                            (184.b) 

olarak verilebilir. 

Konsolidasyon problemini temsil eden ve (184) numaralı 
koşullar altındaki problemin çözümü için, Boltzman transform’u 
kullanılırsa (𝑢𝑢 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆) 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜆𝜆 = 𝜕𝜕

√𝜕𝜕
), bu değişkenlere göre (183.b) 
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yazılabilir. 

Öte yandan zemin doygun olduğu için; ∆𝐽𝐽𝜔𝜔 akı farkı hacim zalma 
oranına eşit olacaktır. Zemin hacmindeki toplam azalma  

∆𝑉𝑉 = −𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑(𝑝𝑝 − 𝑢𝑢𝜔𝜔)                                                                (179.a) 

olur. Toplam hacmin birim zamandaki değişimi, aşağıdaki gibi elde 
edilir. 

𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕(𝑝𝑝−𝑢𝑢𝜔𝜔)

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑑𝑑             (179.b)       

uygulanan p basıncı sabit olup türevi sıfıra eşittir. Bu durumda 
hacimdeki değişme için   

 𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                         (179.c) 

yazılabilir. Bu eşitliğe göre, ∆𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

 ilişkisi bulunmuş olur. Bulunan 

(179.c) eşitliği, (178.b) eşitliğine eşitlenir ise, aşağıdaki integral elde 
edilmiş olur.  

𝜕𝜕∆𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ∫ 𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑉𝑉.
𝑉𝑉                                                                         (180) 

∫ (.
𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

− ∇.𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ )𝑑𝑑𝑉𝑉 = 0                                                        (181) 

Hacim, eşitliklerde, keyfi seçildiği için kaldırıldığında, akım ifadesi 
bulunur.  

𝑚𝑚𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ∇.𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗                                                                                (182) 

Bu eşitliğin düşey bileşeni göz önüne alınır ve (171.a)’daki Darcy 
yasasının su yüksekliği cinsinden değeri yerine konulursa 

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 1
𝑚𝑚𝑣𝑣

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

( 𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

)                                                                      (183.a) 

eşitliğine gelinir. 

Doygun zeminlerde K hidrolik geçirgenliği sabit olup, 𝛾𝛾𝜔𝜔 suyun 
birim ağırlığı da sabittir. Bu sabit terimler türev dışına çıkarak 

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 ;    𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔

                                                      (183.b) 

konsolidasyon diferensiyel denklemi elde edilir. Burada 𝑐𝑐𝑣𝑣 
konsolidasyon katsayısını göstermektedir. Konsolidasyon katsayısı, 
denklemin çözümü sırasında elde edilen bir büyüklüktür. Terzaghi 
𝑐𝑐𝑣𝑣 değerlerini, U konsolidasyon oranlarına bağlı olarak bir çizelge 
halinde vermiştir. Bulunan denklem lineer, difüzyon tipi kısmi türevli 
bir diferensiyel denklemdir. Denklemin, problemin sınır koşullarına 
bağlı olarak çözülmesi gerekir.  

8.4. Konsolidasyon Diferensiyel Denkleminin Çözümleri 

Yukarıda (183.b) numaralı ifade ile verilen diferensiyel 
denklemin, probleme uygun sınır koşulları altındaki, çözümlerinin 
bulunması gerekir. Konsolidasyon probleminde, zemin yüklendiği 
zaman, yüklenen gerilme önce su tarafından alınır. Konsolidasyon 
sonlandığı zaman, su basıncı söner ve gerilmeler efektif gerilme 
durumuna gelir. Yük zemin daneleri tarafından taşınmaya başlar. 
Anlatılan olayı tanımlayan sınır değerler aşağıdaki gibi verilebilir: 
Problemde boşluk suyu basıncı değişimini deyimleyen 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) 
fonksiyonu;𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 başlangıç numune kalınlığı için t=0 değerini, 
konsolidasyon sonundaki numune yüksekliği olan ve oturmuş zemin 
numunesini ifade eden, 𝑧𝑧𝑓𝑓 kalınlığı için 𝑡𝑡 = ∞ değerlerini alacaktır. 
Buna göre sınır koşulları,  

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑧𝑧𝑖𝑖 ,0) = ∆𝑝𝑝                                                                             (184.a) 

𝑢𝑢𝑓𝑓�𝑧𝑧𝑓𝑓 ,∞� = 0                                                                            (184.b) 

olarak verilebilir. 

Konsolidasyon problemini temsil eden ve (184) numaralı 
koşullar altındaki problemin çözümü için, Boltzman transform’u 
kullanılırsa (𝑢𝑢 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆) 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜆𝜆 = 𝜕𝜕

√𝜕𝜕
), bu değişkenlere göre (183.b) 
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numaralı ifade, aşağıda olduğu gibi adi türevli bir diferensiyel 
denkleme dönüşür. 

𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑
𝑑𝑑λ

(
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 

−𝜆𝜆
2
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ2

                                                                                 (185) 

Bu denklemin, (184) numaralı sınır koşulları altındaki çözümü  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐( 𝑧𝑧
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

) =𝑢𝑢𝑖𝑖(1 − 2
√𝜋𝜋
∫ 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑥𝑥=𝑍𝑍/2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
0 𝑑𝑑𝑑𝑑)                 (186) 

şeklindedir. Yukarıda verilen sınır koşulları, problemin çözümü 
sırasında ortaya çıkan integrasyon katsayılarının bulunmasında 
kullanılır. Ancak bulunan (186) numaralı çözüm bir integral 
şeklindedir. Bu integralden su basınçlarının bulunması tablo 
kullanmayı veya integral almayı gerektirir ki oldukça zordur. Bunlar 
yerine (186) numaralı çözüm serisel formda yazılacak olursa, yeterli 
tolerans içinde, su basınçlarının değişimi elde edilebilir.  

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 �
𝑧𝑧

2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
� = 𝑢𝑢𝑖𝑖 �1 −

2
√𝜋𝜋
�𝑑𝑑 −   𝑥𝑥3

3
+   𝑥𝑥5

10
−   𝑥𝑥7

42
+ ⋯��     (187) 

Burada 𝑑𝑑 = 𝑧𝑧
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

 değerine sahiptir. 

Yukarıda verilen ve çözümde sözü edilen zorluğu ortadan 
kaldırmak amacı ile Terzaghi, Fourier serileri ile çözüm tarzını 
seçmiştir. Bu amaçla çözümün 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑒𝑒(𝜕𝜕)𝑔𝑔(𝜕𝜕) gibi iki farklı 
fonksiyonun çarpımı şeklinde olduğunu kabul etmiştir. (183.b) 
numaralı denklemdeki türevler alınıp yerlerine konulmak ile,  

𝑑𝑑2𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑧𝑧2

+ 𝛼𝛼2𝑒𝑒 = 0                                                                             (188.a) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝛼𝛼2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑔𝑔 = 0                                                                           (188.b) 

sabit katsayılı lineer homojen diferensiyel denklemler elde etmiştir. 
Denklemlerde görülen 𝛼𝛼 katsayısı, problemin sınır koşullarından 
bulunan 𝛼𝛼 = 𝑛𝑛𝑛𝑛/2𝐻𝐻 değerine sahiptir. Bu eşitlikte görülen H, 
nunume kalınlığını ifade eder. Aynı zamanda, konsolidasyon’daki 
drenaj boyunu da ifade eder.  

Yukarıda verilen (188) numaralı diferensiyel denklemlerin 
çözümleri, asıl denklemlerde yerlerine konulur ve (184) numaralı 
sınır koşulları uygulanır ise aşağıdaki genel çözüm bulunur. 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒
−𝑛𝑛2𝜋𝜋2

4𝐻𝐻2  𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡∞
𝑛𝑛=1  sin (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

2𝐻𝐻
)                                          (189) 

Sınır koşullarının ilki yazılacak olursa, 𝑢𝑢𝜔𝜔 su basıncı için (t=0 için)  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=1  sin (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

2𝐻𝐻
)                                                             (190) 

elde edilir. Bu sonuçta 𝐶𝐶𝑛𝑛 integrasyon katsayısı, sinüs fonksiyonunun 
2𝜋𝜋 peryod’lu olması nedeni ile, Fourier analizi kullanılarak  

𝐶𝐶𝑛𝑛 = 1
𝐻𝐻 ∫ 𝑢𝑢𝑖𝑖sin (2𝐻𝐻

0
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2𝐻𝐻

)𝑑𝑑𝑑𝑑       

bulunur. Bulunan   𝐶𝐶𝑛𝑛 değeri yerine konularak, çözüm aşağıdaki gibi 
elde edilmiş olur.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∑ 𝑒𝑒
−𝑛𝑛2𝜋𝜋2𝑇𝑇𝑣𝑣

4  [1
𝐻𝐻 ∫ 𝑢𝑢𝑖𝑖sin (2𝐻𝐻

0
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2𝐻𝐻

)𝑑𝑑𝑑𝑑] ∞
𝑛𝑛=1 sin (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

2𝐻𝐻
)            (191)  

Burada görülen 𝑇𝑇𝑣𝑣 değeri, zaman parametresi adını alıp, boyutsuz bir 
sayıdır.  Çözümün kolaylaştırılması amacı ile, (189) numaralı eşitlikte 

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
𝐻𝐻2  dönüşümü yapılarak denkleme girmiştir. Elde edilen 𝐶𝐶𝑛𝑛 ve 

𝑢𝑢𝜔𝜔 değerlerinde  𝑢𝑢𝑖𝑖  başlangıç basıncı için sıfır değeri bulunacağından 

çözüme n = 2m + 1 ve    𝑀𝑀 = π(2m+1)
2

  değerleri sokularak,  

𝑢𝑢𝜔𝜔 =  ∑ 2𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑀𝑀
𝑒𝑒−𝑀𝑀2𝑇𝑇𝑣𝑣  sin (𝑀𝑀𝑛𝑛

𝐻𝐻
∞
𝑚𝑚=0 )                                                     (192) 

nihai çözüme ulaşılır. Bu çözümün U konsolidasyon oranı ile ilgisini 
bulmak amacı ile (174.d) numaralı eşitlikte, ilgili terimler yerlerine 
konulursa 

𝑈𝑈 = 1 − 𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑢𝑢𝑖𝑖

= 1 − ∑ 2
𝑀𝑀
𝑒𝑒−𝑀𝑀2𝑇𝑇𝑣𝑣  sin (𝑀𝑀𝑛𝑛

𝐻𝐻
∞
𝑚𝑚=0 )                                  (193) 

bulunur. 

8.5. Konsolidasyon Katsayısının Bulunması 

Boşluk suyu basıncının değişimlerini ifade eden (192) numaralı 
eşitlik ile, (193) numaralı konsolidasyon oranlarında görülen 𝑇𝑇𝑣𝑣 
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numaralı ifade, aşağıda olduğu gibi adi türevli bir diferensiyel 
denkleme dönüşür. 

𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑
𝑑𝑑λ

(
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 

−𝜆𝜆
2
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑λ2

                                                                                 (185) 

Bu denklemin, (184) numaralı sınır koşulları altındaki çözümü  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐( 𝑧𝑧
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

) =𝑢𝑢𝑖𝑖(1 − 2
√𝜋𝜋
∫ 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑥𝑥=𝑍𝑍/2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
0 𝑑𝑑𝑑𝑑)                 (186) 
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tolerans içinde, su basınçlarının değişimi elde edilebilir.  
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2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
� = 𝑢𝑢𝑖𝑖 �1 −
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√𝜋𝜋
�𝑑𝑑 −   𝑥𝑥3

3
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2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
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2𝐻𝐻
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4  [1
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𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2𝐻𝐻

)𝑑𝑑𝑑𝑑] ∞
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2𝐻𝐻
)            (191)  
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∞
𝑚𝑚=0 )                                                     (192) 

nihai çözüme ulaşılır. Bu çözümün U konsolidasyon oranı ile ilgisini 
bulmak amacı ile (174.d) numaralı eşitlikte, ilgili terimler yerlerine 
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𝐻𝐻
∞
𝑚𝑚=0 )                                  (193) 

bulunur. 

8.5. Konsolidasyon Katsayısının Bulunması 

Boşluk suyu basıncının değişimlerini ifade eden (192) numaralı 
eşitlik ile, (193) numaralı konsolidasyon oranlarında görülen 𝑇𝑇𝑣𝑣 
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zaman faktörü, konsolidasyon çözümlerinde oldukça önemlidir. 
Zaman faktörü, 𝑐𝑐𝑣𝑣 konsolidasyon katsayısının bulunmasında ve her 
basınç kademesi için, permeabilite katsayısının tayininde kullanılır. 
Zaman faktörü, daha önce de ifade edildiği gibi, aşağıdaki şekilde 
tanımlanmıştır. 

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑑𝑑2

                                                                                       (194.a) 

Eşitlikte görülen 𝐻𝐻𝑑𝑑 , suyun drenaj durumuna bağlı olarak değişik 
değerler alan drenaj boyudur. Eğer çift taraflı drenaj söz konusu ise 
𝐻𝐻𝑑𝑑 = 𝑧𝑧/2 , tek taraflı drenaj mevcut ise 𝐻𝐻𝑑𝑑 = 𝑧𝑧 alınır.  

Terzaghi; U konsolidasyon oranına bağlı olarak, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman 
faktörlerini bir çizlege şeklinde vermiştir. Bu çizelgede daha çok 
U=%50 ‘ye karşı gelen 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.197 kullanılması salık verilmektedir. 
Bu durumda (194.a) eşitliği  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡50
𝐻𝐻𝑑𝑑2

                                                                                       (194.b) 

şeklini alır. Oysa sekonder konsolidasyon olayı, tüm 
konsolidasyon’un bir parçası olup, U = %90 için 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.848 değeri ile 
hesap yapılır. Bu durumda da eşitlik 

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡90
𝐻𝐻𝑑𝑑2

                                                                                       (194.c) 

şeklinde kullanılır ve 𝑐𝑐𝑣𝑣 değeri tayin edilir. U = %90’lık konsolidasyon 
için karekök – zaman, U = %50’lik konsolidasyon için ise logaritma – 
zaman yöntemleri tercih edilmektedir. %90’lık konsolidasyon içinde, 
zemine ait sekonder konsolidasyonun bir kısmı da yer alır.  

Konsolidasyon denkleminin çözümlerinden görülebileceği gibi 
zaman faktörü, hesap sırasında, çözümü kolaylaştırmak amacı ile 
hesaba sokulmuş bir değişkendir. Bu değer konsolidasyon oranlarına 
dayanarak dolaylı yolla hesaplanabilen büyüklük durumundadır. 
Değeri deneysel değerlere dayanmaz.  

Zaman faktörünün bulunması konusunda yapılan çalışmalar 
içinde istatistik olarak gerçekleştirilen pek çok çalışma mevcuttur. 
Bunlar içinde en önemli olanlardan biri Sıvaram ve Swamee 

tarafından verilen ve yine konsolidasyon oranına dayanan eşitlik 
aşağıda sunulmuştur. 

𝑇𝑇𝑣𝑣 =
�𝜋𝜋4�𝑈𝑈

2

(1−𝑈𝑈5.6)0.357                                                               (195) 

Eşitlikte görülen U konsolidasyon oranı 𝑈𝑈 = ∆𝐻𝐻
∆𝐻𝐻∞

   olarak 

tanımlanmıştır. Burada   ∆𝐻𝐻∞, herhangi bir basınç kademesi için nihai 
oturmayı göstermektedir. 

Zaman faktörünün hesap yolu ile değil de deneysel değerlerin 
sonunda elde edilen bir büyüklük olması, bir konsolidasyon olayında 
daha gerçekçi sonuçların elde edilmesine yarar. Çünkü bilimde 
matematik modeller, herhangi bir olayın tahmininde yararlanılan 
araçlardır. Mutlaka modelleme hatalarını içerirler. Yukarıda da ifade 
edildiği gibi, 𝑇𝑇𝑣𝑣 hesap kolaylığı için probleme sokulmuş kuramsal bir 
kavramdır. Bu nedenle aşağıda zaman faktörünün tanımı ve hesap 
şekli yeniden ele alınmış ve irdelenmiştir. 

8.6. Zaman Faktörü’nün Yeniden İrdelenmesi 

Bu kısımda, Terzaghi tarafından verilen, doygun zeminlerdeki 
konsolidasyon’u deyimleyen, (183.b) numaralı diferensiyel 
denklemin geçerli olduğu ve olayı doğru ifade ettiği varsayımı ile 
hareket edilecektir. Yine konsolidasyon olayına ait sınır değerlerin 
(184) numaralı eşitlikler ile verilebileceği kabul edilecektir.  

Bu kabuller altında, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman faktörü için, aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

=
2𝑐𝑐𝑣𝑣 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

0

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2 ∫ 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
0
∆𝑝𝑝

= − 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2∆𝑝𝑝

                      (196.a) 

Verilen bu eşitlikte; 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacimsel sıkışma katsayısını, 𝑐𝑐𝑣𝑣 daha 
önce tanımlanan konsolidasyon katsayısını, t konsolidasyon 
zamanını, z değişen zemin örneği kalınlığını ve 𝑢𝑢𝜔𝜔 da boşluk suyu 
basıncını gösterir. Yukarıdaki eşitlik boyut olarak da sağlanmaktadır. 

Zaman faktörü için (196.a) numaralı eşitlikte verilen, 𝑚𝑚𝑣𝑣 
hacimsel sıkışma katsayısı için, 𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 değeri yerine konulur 
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zaman faktörü, konsolidasyon çözümlerinde oldukça önemlidir. 
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Zaman faktörü, daha önce de ifade edildiği gibi, aşağıdaki şekilde 
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Eşitlikte görülen 𝐻𝐻𝑑𝑑 , suyun drenaj durumuna bağlı olarak değişik 
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Terzaghi; U konsolidasyon oranına bağlı olarak, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman 
faktörlerini bir çizlege şeklinde vermiştir. Bu çizelgede daha çok 
U=%50 ‘ye karşı gelen 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.197 kullanılması salık verilmektedir. 
Bu durumda (194.a) eşitliği  
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şeklini alır. Oysa sekonder konsolidasyon olayı, tüm 
konsolidasyon’un bir parçası olup, U = %90 için 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.848 değeri ile 
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için karekök – zaman, U = %50’lik konsolidasyon için ise logaritma – 
zaman yöntemleri tercih edilmektedir. %90’lık konsolidasyon içinde, 
zemine ait sekonder konsolidasyonun bir kısmı da yer alır.  

Konsolidasyon denkleminin çözümlerinden görülebileceği gibi 
zaman faktörü, hesap sırasında, çözümü kolaylaştırmak amacı ile 
hesaba sokulmuş bir değişkendir. Bu değer konsolidasyon oranlarına 
dayanarak dolaylı yolla hesaplanabilen büyüklük durumundadır. 
Değeri deneysel değerlere dayanmaz.  
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içinde istatistik olarak gerçekleştirilen pek çok çalışma mevcuttur. 
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Eşitlikte görülen U konsolidasyon oranı 𝑈𝑈 = ∆𝐻𝐻
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tanımlanmıştır. Burada   ∆𝐻𝐻∞, herhangi bir basınç kademesi için nihai 
oturmayı göstermektedir. 

Zaman faktörünün hesap yolu ile değil de deneysel değerlerin 
sonunda elde edilen bir büyüklük olması, bir konsolidasyon olayında 
daha gerçekçi sonuçların elde edilmesine yarar. Çünkü bilimde 
matematik modeller, herhangi bir olayın tahmininde yararlanılan 
araçlardır. Mutlaka modelleme hatalarını içerirler. Yukarıda da ifade 
edildiği gibi, 𝑇𝑇𝑣𝑣 hesap kolaylığı için probleme sokulmuş kuramsal bir 
kavramdır. Bu nedenle aşağıda zaman faktörünün tanımı ve hesap 
şekli yeniden ele alınmış ve irdelenmiştir. 

8.6. Zaman Faktörü’nün Yeniden İrdelenmesi 

Bu kısımda, Terzaghi tarafından verilen, doygun zeminlerdeki 
konsolidasyon’u deyimleyen, (183.b) numaralı diferensiyel 
denklemin geçerli olduğu ve olayı doğru ifade ettiği varsayımı ile 
hareket edilecektir. Yine konsolidasyon olayına ait sınır değerlerin 
(184) numaralı eşitlikler ile verilebileceği kabul edilecektir.  

Bu kabuller altında, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman faktörü için, aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

=
2𝑐𝑐𝑣𝑣 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

0

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2 ∫ 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
0
∆𝑝𝑝

= − 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2∆𝑝𝑝

                      (196.a) 

Verilen bu eşitlikte; 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacimsel sıkışma katsayısını, 𝑐𝑐𝑣𝑣 daha 
önce tanımlanan konsolidasyon katsayısını, t konsolidasyon 
zamanını, z değişen zemin örneği kalınlığını ve 𝑢𝑢𝜔𝜔 da boşluk suyu 
basıncını gösterir. Yukarıdaki eşitlik boyut olarak da sağlanmaktadır. 

Zaman faktörü için (196.a) numaralı eşitlikte verilen, 𝑚𝑚𝑣𝑣 
hacimsel sıkışma katsayısı için, 𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 değeri yerine konulur 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

156

ve koordinat eksenlerinin orjini zemin örneğinin yüzeyinden aşağı 
doğru olmak üzere seçilirse, aşağıdaki ilişkiler yazılabilir. 

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑧𝑧2𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

= 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧

= −
𝑐𝑐𝑣𝑣 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

0
1
2 ∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑

0
                               

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑
(𝑑𝑑2)2

                                                                           (196.b) 

Bulunan (196.b) numaralı eşitlik, Terzaghi tarafından tanımlanan ve 
çift taraflı drenaj için geçerli olan zaman faktörü ile aynıdır. Bunun 
sonucu olarak (196.a) ile tanımlanan eşitliğin doğruluğuna 
hükmedebiliriz.  

Konsolidasyon için verilen (183.b) numaralı diferensiyel 
denklemin geçerli olduğu varsayıldığına göre, (196.a)’daki  𝑐𝑐𝑣𝑣 nin 
değeri çekilerek, konsolidasyon katsayısı için  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑣𝑣
2

(𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2) 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                          (196.c) 

bulunur. Bu değer, (183.b) de yerine konulmak ile  

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝑇𝑇𝑣𝑣
2

(𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2)  𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

  𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑧𝑧2

         

 𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

1

𝑧𝑧2
                                                               (197) 

diferensiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin iki kez integrali,  𝑢𝑢𝜔𝜔 
boşluk suyu basıncını verecektir. (Burada 𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑇𝑇𝑣𝑣 nin sabit olduğu 
kabulü yapılmıştır.) 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = − 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

∫ 𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑧𝑧

+ ∅1  ∫𝑑𝑑𝑧𝑧 + ∅2     

𝑢𝑢𝜔𝜔 = − 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧 + ∅1𝑧𝑧 + ∅2                                                 (198) 

Bulunan bu sonuca, (184)’deki sınır koşulları uygulanarak,  ∅1  ve  ∅2 
integrasyon katsayıları tayin edilir. Bunun sonucunda aşağıdaki, sınır 
koşullarını sağlayan, çözüm elde edilir. 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝(1 − 𝑈𝑈) + 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
− 2𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑓𝑓
                       (199.a)   

Burada U konsolidasyon oranını,  ∆𝑝𝑝 ‘de herhangi bir yükleme 
kademesi için basınç farkını göstermektedir.  

Öte yandan, (196.a) numaralı eşitlikte  𝑐𝑐𝑣𝑣  konsolidasyon 
katsayısı yazılırsa, 

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑣𝑣
2

(𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2) 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                                          (199.b) 

bulunur. Elde edilen (199.a) numaralı çözümde 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 diferensiyelinin 
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 = − 2

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

 değeri, yerine konulursa,  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = −𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑧𝑧𝑣𝑣𝑑𝑑                                                                         (200)  

elde edilir. Sonuçtaki negatif işaret, hıza ait olup,  𝑐𝑐𝑣𝑣 ‘nin zamanla 
azalacağını gösterir. Eşitlikteki  𝑣𝑣𝑑𝑑 hızı, zeminin doygun olması 
nedeni ile, hem su hızını, aynı zamanda zemin örneğinin 
odömetre’deki oturma hızını da ifade eder.  

Yukarıda verilen (200) numaralı ilişki, problemin fiziksel 
büyüklükleri kullanılarak da bulunabilir. Bu amaçla dördüncü 
bölümde verilen (85) numaralı tanım göz önüne alınır ve 
odömetre’deki zemin örneğine ait kesit alanın sabit olması nedeni ile, 
aşağıdaki eşitlik verilebilir. 

𝑑𝑑𝑧𝑧 = −𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔                                                                             (201.a)  

Verilen bu eşitlikten; boşluk suyu basıncının derinliğe göre değişimi 
için  

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

= − 1
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑

                                                                                    (201.b)  

yazılabilir. Bu eşitliğin her iki yanı 𝐾𝐾 𝛾𝛾𝜔𝜔�  ile çarpılır ve konsolidasyon 

katsayısının  𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔�   olduğu hatırlanır ise, zemin içindeki su 

hızı için     𝑣𝑣𝑑𝑑 = ( 𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔

) 𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

  ilişkisi elde edilir. Yine (201.b) numaralı 

eşitlikten,  𝑣𝑣𝑑𝑑 = −𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑧𝑧�  , olan ve (200) numaralı eşitlikte verilen aynı 
değer bulunmuş olur.  

Konsolidasyon için başlangıçta yapılan varsayımlar altında, özel 
olarak problemin kendine has, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman faktörünün belirlenmesi 
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ve koordinat eksenlerinin orjini zemin örneğinin yüzeyinden aşağı 
doğru olmak üzere seçilirse, aşağıdaki ilişkiler yazılabilir. 

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑧𝑧2𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

= 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧

= −
𝑐𝑐𝑣𝑣 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

0
1
2 ∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑

0
                               

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑
(𝑑𝑑2)2

                                                                           (196.b) 

Bulunan (196.b) numaralı eşitlik, Terzaghi tarafından tanımlanan ve 
çift taraflı drenaj için geçerli olan zaman faktörü ile aynıdır. Bunun 
sonucu olarak (196.a) ile tanımlanan eşitliğin doğruluğuna 
hükmedebiliriz.  

Konsolidasyon için verilen (183.b) numaralı diferensiyel 
denklemin geçerli olduğu varsayıldığına göre, (196.a)’daki  𝑐𝑐𝑣𝑣 nin 
değeri çekilerek, konsolidasyon katsayısı için  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑣𝑣
2

(𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2) 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                          (196.c) 

bulunur. Bu değer, (183.b) de yerine konulmak ile  

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝑇𝑇𝑣𝑣
2

(𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2)  𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

  𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑧𝑧2

         

 𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

1

𝑧𝑧2
                                                               (197) 

diferensiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin iki kez integrali,  𝑢𝑢𝜔𝜔 
boşluk suyu basıncını verecektir. (Burada 𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑇𝑇𝑣𝑣 nin sabit olduğu 
kabulü yapılmıştır.) 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = − 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

∫ 𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑧𝑧

+ ∅1  ∫𝑑𝑑𝑧𝑧 + ∅2     

𝑢𝑢𝜔𝜔 = − 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧 + ∅1𝑧𝑧 + ∅2                                                 (198) 

Bulunan bu sonuca, (184)’deki sınır koşulları uygulanarak,  ∅1  ve  ∅2 
integrasyon katsayıları tayin edilir. Bunun sonucunda aşağıdaki, sınır 
koşullarını sağlayan, çözüm elde edilir. 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝(1 − 𝑈𝑈) + 2
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
− 2𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑓𝑓
                       (199.a)   

Burada U konsolidasyon oranını,  ∆𝑝𝑝 ‘de herhangi bir yükleme 
kademesi için basınç farkını göstermektedir.  

Öte yandan, (196.a) numaralı eşitlikte  𝑐𝑐𝑣𝑣  konsolidasyon 
katsayısı yazılırsa, 

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑣𝑣
2

(𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2) 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                                          (199.b) 

bulunur. Elde edilen (199.a) numaralı çözümde 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 diferensiyelinin 
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 = − 2

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑

 değeri, yerine konulursa,  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = −𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑧𝑧𝑣𝑣𝑑𝑑                                                                         (200)  

elde edilir. Sonuçtaki negatif işaret, hıza ait olup,  𝑐𝑐𝑣𝑣 ‘nin zamanla 
azalacağını gösterir. Eşitlikteki  𝑣𝑣𝑑𝑑 hızı, zeminin doygun olması 
nedeni ile, hem su hızını, aynı zamanda zemin örneğinin 
odömetre’deki oturma hızını da ifade eder.  

Yukarıda verilen (200) numaralı ilişki, problemin fiziksel 
büyüklükleri kullanılarak da bulunabilir. Bu amaçla dördüncü 
bölümde verilen (85) numaralı tanım göz önüne alınır ve 
odömetre’deki zemin örneğine ait kesit alanın sabit olması nedeni ile, 
aşağıdaki eşitlik verilebilir. 

𝑑𝑑𝑧𝑧 = −𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔                                                                             (201.a)  

Verilen bu eşitlikten; boşluk suyu basıncının derinliğe göre değişimi 
için  

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

= − 1
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑

                                                                                    (201.b)  

yazılabilir. Bu eşitliğin her iki yanı 𝐾𝐾 𝛾𝛾𝜔𝜔�  ile çarpılır ve konsolidasyon 

katsayısının  𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔�   olduğu hatırlanır ise, zemin içindeki su 

hızı için     𝑣𝑣𝑑𝑑 = ( 𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔

) 𝜕𝜕𝑢𝑢𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑑𝑑

  ilişkisi elde edilir. Yine (201.b) numaralı 

eşitlikten,  𝑣𝑣𝑑𝑑 = −𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑧𝑧�  , olan ve (200) numaralı eşitlikte verilen aynı 
değer bulunmuş olur.  

Konsolidasyon için başlangıçta yapılan varsayımlar altında, özel 
olarak problemin kendine has, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman faktörünün belirlenmesi 
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gerekir. Yukarıdaki (196.a) numaralı eşitlik ile, zaman faktörü      

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

   şeklinde ifade edilmiştir. Bu eşitlikte; (200) numaralı 

ilişki kullanılır ve 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑�   olduğu düşünülür ise,  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

= 2
𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑣𝑣 = 2    

ilgili probleme ait özel bir değer elde edilir. Elde edilen değer, 
(199.a)’da yerine konulmak ile, boşluk suyu basıncının herhangi bir 
yükleme kademesi için sınır koşullarını sağlayan nihai çözüme 
gelinir.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝(1 − 𝑈𝑈) + 1
𝑚𝑚𝑣𝑣

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
− 𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑓𝑓
                                  (202.a) 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝(1 − 𝑈𝑈) + 1
𝑚𝑚𝑣𝑣

(𝜀𝜀 − 𝑈𝑈𝜀𝜀𝑓𝑓)                                           (202.b) 

Burada 𝜀𝜀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧

  ile gösterilen deformasyonların plastisite’deki 

değerlerini ifade etmektedir. 

Deney başlangıcında U= 0 ve 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 olduğu için, 𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝; 
konsolidasyon sonunda U=1 ve 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑓𝑓 için 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 0 değerleri elde 
edilir ki  (184)  numaralı sınır koşulları sağlanır.  

Toplam gerilmenin sabit olması, 𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 şeklinde efektif 
gerilme değişimlerinin verilebilmesi, konsoliasyon diferensiyel 
denkleminin, aşağıdaki şekilde, efektif gerilmeler cinsinden 
deyimlenme olanağını doğurur.  

𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

  

𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                      (203) 

Bu eşitlikte 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑  ve 𝑐𝑐𝑣𝑣 = −𝑑𝑑𝑣𝑣𝑧𝑧 olduğu düşünülür ise, 

𝜕𝜕2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 1
𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0                                                                    (204) 

diferensiyel denklemi elde edilir. Burada 𝑥𝑥 = 𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕   dönüşümü 

yapıldığında  
𝜕𝜕′ = 𝑄𝑄1(𝜕𝜕, 𝑡𝑡)𝑙𝑙𝑙𝑙𝜕𝜕 + 𝑄𝑄2(𝜕𝜕, 𝑡𝑡)                                                   (205) 

genel çözümüne gelinir. Çözümde görülen 𝑄𝑄1 ve 𝑄𝑄2 fonksiyonları 
diferensiyel denklemin bir kısmi türevli diferensiyel denklem olması 
sonucunda gelmişlerdir. Efektif gerilme durumunda sınır koşulları 

𝜕𝜕′(𝜕𝜕𝑖𝑖 , 0) = 𝜕𝜕𝑖𝑖      𝑣𝑣𝑣𝑣   𝜕𝜕′�𝜕𝜕𝑓𝑓,∞� = 𝜕𝜕𝑓𝑓                                         (206) 

genel şekli ile verilebilir. Bu koşullara göre (205) numaralı çözüm için  

𝜕𝜕′ = 𝜕𝜕𝑖𝑖′ + 𝑄𝑄1(𝜕𝜕, 𝑡𝑡)𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                                                 (207.a) 

yazılabilir. Eşitlikte görülen 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

 terimi, 𝜀𝜀 plastik deformasyonları 

ifade eder. Buna göre nihai çözüm  

 𝜕𝜕′ = 𝜕𝜕𝑖𝑖′(1 − 𝜀𝜀
𝜀𝜀𝑓𝑓

) + 𝜕𝜕′𝑓𝑓 �
𝜀𝜀
𝜀𝜀𝑓𝑓
�                                                        (207.b) 

olarak elde edilir. 

Şimdi de efektif gerilme değişimlerini farklı bir yol ile bulmaya 
çalışalım. Bu amaçla (85) numaralı ifadeye göre, hacimsel sıkışma 
katsayısından, aşağıdaki eşitlik, efektif gerilmeler cinsinden 
yazılabilir. 

𝑑𝑑𝜕𝜕 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜕𝜕𝑑𝑑𝜕𝜕′ 

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                   (208.a) 

Burada 𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑣𝑣𝑧𝑧  hızına eşit olup, 𝑐𝑐𝑣𝑣 = −𝜕𝜕𝑣𝑣𝑧𝑧 ‘den  

𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕

= − 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2

                                                                                   (208.b) 

elde edilir. Bu değer ile, konsolidasyon diferensiyel denklemine 
gidilirse,  

− 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2

= 𝑐𝑐𝑣𝑣  𝜕𝜕
2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                             (208.c) 
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gerekir. Yukarıdaki (196.a) numaralı eşitlik ile, zaman faktörü      

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

   şeklinde ifade edilmiştir. Bu eşitlikte; (200) numaralı 

ilişki kullanılır ve 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑�   olduğu düşünülür ise,  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2 𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔

= 2
𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑣𝑣 = 2    

ilgili probleme ait özel bir değer elde edilir. Elde edilen değer, 
(199.a)’da yerine konulmak ile, boşluk suyu basıncının herhangi bir 
yükleme kademesi için sınır koşullarını sağlayan nihai çözüme 
gelinir.  

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝(1 − 𝑈𝑈) + 1
𝑚𝑚𝑣𝑣

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
− 𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑓𝑓
                                  (202.a) 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝(1 − 𝑈𝑈) + 1
𝑚𝑚𝑣𝑣

(𝜀𝜀 − 𝑈𝑈𝜀𝜀𝑓𝑓)                                           (202.b) 

Burada 𝜀𝜀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧

  ile gösterilen deformasyonların plastisite’deki 

değerlerini ifade etmektedir. 

Deney başlangıcında U= 0 ve 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 olduğu için, 𝑢𝑢𝜔𝜔 = ∆𝑝𝑝; 
konsolidasyon sonunda U=1 ve 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑓𝑓 için 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 0 değerleri elde 
edilir ki  (184)  numaralı sınır koşulları sağlanır.  

Toplam gerilmenin sabit olması, 𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑢𝑢𝜔𝜔 şeklinde efektif 
gerilme değişimlerinin verilebilmesi, konsoliasyon diferensiyel 
denkleminin, aşağıdaki şekilde, efektif gerilmeler cinsinden 
deyimlenme olanağını doğurur.  

𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

  

𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                      (203) 

Bu eşitlikte 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑  ve 𝑐𝑐𝑣𝑣 = −𝑑𝑑𝑣𝑣𝑧𝑧 olduğu düşünülür ise, 

𝜕𝜕2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 1
𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0                                                                    (204) 

diferensiyel denklemi elde edilir. Burada 𝑥𝑥 = 𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕   dönüşümü 

yapıldığında  
𝜕𝜕′ = 𝑄𝑄1(𝜕𝜕, 𝑡𝑡)𝑙𝑙𝑙𝑙𝜕𝜕 + 𝑄𝑄2(𝜕𝜕, 𝑡𝑡)                                                   (205) 

genel çözümüne gelinir. Çözümde görülen 𝑄𝑄1 ve 𝑄𝑄2 fonksiyonları 
diferensiyel denklemin bir kısmi türevli diferensiyel denklem olması 
sonucunda gelmişlerdir. Efektif gerilme durumunda sınır koşulları 

𝜕𝜕′(𝜕𝜕𝑖𝑖 , 0) = 𝜕𝜕𝑖𝑖      𝑣𝑣𝑣𝑣   𝜕𝜕′�𝜕𝜕𝑓𝑓,∞� = 𝜕𝜕𝑓𝑓                                         (206) 

genel şekli ile verilebilir. Bu koşullara göre (205) numaralı çözüm için  

𝜕𝜕′ = 𝜕𝜕𝑖𝑖′ + 𝑄𝑄1(𝜕𝜕, 𝑡𝑡)𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                                                 (207.a) 

yazılabilir. Eşitlikte görülen 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

 terimi, 𝜀𝜀 plastik deformasyonları 

ifade eder. Buna göre nihai çözüm  

 𝜕𝜕′ = 𝜕𝜕𝑖𝑖′(1 − 𝜀𝜀
𝜀𝜀𝑓𝑓

) + 𝜕𝜕′𝑓𝑓 �
𝜀𝜀
𝜀𝜀𝑓𝑓
�                                                        (207.b) 

olarak elde edilir. 

Şimdi de efektif gerilme değişimlerini farklı bir yol ile bulmaya 
çalışalım. Bu amaçla (85) numaralı ifadeye göre, hacimsel sıkışma 
katsayısından, aşağıdaki eşitlik, efektif gerilmeler cinsinden 
yazılabilir. 

𝑑𝑑𝜕𝜕 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜕𝜕𝑑𝑑𝜕𝜕′ 

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                   (208.a) 

Burada 𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑣𝑣𝑧𝑧  hızına eşit olup, 𝑐𝑐𝑣𝑣 = −𝜕𝜕𝑣𝑣𝑧𝑧 ‘den  

𝜕𝜕𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝜕𝜕

= − 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2

                                                                                   (208.b) 

elde edilir. Bu değer ile, konsolidasyon diferensiyel denklemine 
gidilirse,  

− 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧2

= 𝑐𝑐𝑣𝑣  𝜕𝜕
2𝜕𝜕′
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                             (208.c) 
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bulunur. Bunun integrasyonu  

𝜎𝜎′ = 1
𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄1(𝑙𝑙, 𝑡𝑡)𝑙𝑙 + 𝑄𝑄2(𝑙𝑙, 𝑡𝑡)     

genel çözümünü verir.  Burada da  

𝜎𝜎′(𝑙𝑙𝑖𝑖 , 0) = 0   𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜎𝜎′�𝑙𝑙𝑓𝑓,∞� = ∆𝑝𝑝 

sınır koşulları kullanılır ise, 𝑄𝑄1 ve 𝑄𝑄2 değerleri saptanır. Buna göre, 
efektif gerilmeler aşağıdaki gibi bulunur. 

𝜎𝜎′ =
1
𝑚𝑚𝑣𝑣

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖
−

1
𝑚𝑚𝑣𝑣

 �
𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑓𝑓

� 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑓𝑓
𝑙𝑙𝑖𝑖
− ∆𝑝𝑝 �

𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑓𝑓

� 

Burada da 𝑈𝑈 = 𝑧𝑧𝑖𝑖−𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖−𝑧𝑧𝑓𝑓

   ve   𝜀𝜀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

   değerleri konulmak ile 

𝜎𝜎′ = 𝜀𝜀
𝑚𝑚𝑣𝑣
�1 − 𝑈𝑈 𝜀𝜀𝑓𝑓

𝜀𝜀
� − 𝑈𝑈∆𝑝𝑝                                                      (209) 

sonucuna ulaşılır. 

Buraya kadar yapılan hesaplamalardan görülebileceği gibi, bir 
odömetre deneyinde, zemine ait konsolidasyon parametreleri, 
deneysel değerlere dayanarak hesaplanabilmektedir. Bulunan bu 
parametreler, belli bir yük altında oturan ve dengesini koruyan 
zeminlere ait büyüklüklerdir. Konsolidasyon teorisi’nin cazip yanı, 
zeminlerin mekanik ve hidrolik özelliklerinin bir arada hesap 
olanağını vermesidir. Yine üniversal sıkışma yasası kullanılarak, 
oturma yapan bir zemin için, zeminin ne kadar mukavemet 
kazanabileceği de tahmin içine girmiş olur. Bu durum daha önceki 
bölümlerde ayrıntısı ile anlatılmıştır.  

Deney sonuçlarına göre hesaplanan 𝑚𝑚𝑣𝑣  ve 𝑐𝑐𝑣𝑣 değerleri 
kullanılarak, zemine ait permeabilite değerleri, aşağıdaki şekilde, 
konsolidasyon katsayısı tanımından yararlanılarak hesaplanabilir.  

𝐾𝐾 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                                   (210) 

Terzaghi’nin vermiş olduğu U ve 𝑇𝑇𝑣𝑣 tabloları kullanılacak olursa, 
deney sonuçlarına göre bulunan 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑧𝑧 ve drenaj boyu belli 
olduğuna göre 𝑡𝑡𝑐𝑐  konsolidasyon süresi, klasik yol kullanılarak 

hesaplanabilir. Bunlar dışında; oturma eğrilerinden konsolidasyon 
süresi bulunup, zaman faktörünü deneysel değerlere dayanarak 
tespit etmek mümkündür. Daha önce de ifade edildiği gibi Terzaghi 
teorisi, oturmalar bakımından oldukça tatmin edici sonuçlar 
vermesine rağmen, oturma hızları bakımından bilgi verememektedir. 
Bu nedenle lineer teorilere biraz ihtiyatla yanaşmak ve daha önce 
anlatılan non-lineer teoriye müracaat etmek daha tatminkar sonuçlar 
verir.  
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bulunur. Bunun integrasyonu  

𝜎𝜎′ = 1
𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄1(𝑙𝑙, 𝑡𝑡)𝑙𝑙 + 𝑄𝑄2(𝑙𝑙, 𝑡𝑡)     

genel çözümünü verir.  Burada da  

𝜎𝜎′(𝑙𝑙𝑖𝑖 , 0) = 0   𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜎𝜎′�𝑙𝑙𝑓𝑓,∞� = ∆𝑝𝑝 

sınır koşulları kullanılır ise, 𝑄𝑄1 ve 𝑄𝑄2 değerleri saptanır. Buna göre, 
efektif gerilmeler aşağıdaki gibi bulunur. 

𝜎𝜎′ =
1
𝑚𝑚𝑣𝑣

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖
−

1
𝑚𝑚𝑣𝑣

 �
𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑓𝑓

� 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑓𝑓
𝑙𝑙𝑖𝑖
− ∆𝑝𝑝 �

𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑓𝑓

� 

Burada da 𝑈𝑈 = 𝑧𝑧𝑖𝑖−𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖−𝑧𝑧𝑓𝑓

   ve   𝜀𝜀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

   değerleri konulmak ile 

𝜎𝜎′ = 𝜀𝜀
𝑚𝑚𝑣𝑣
�1 − 𝑈𝑈 𝜀𝜀𝑓𝑓

𝜀𝜀
� − 𝑈𝑈∆𝑝𝑝                                                      (209) 

sonucuna ulaşılır. 

Buraya kadar yapılan hesaplamalardan görülebileceği gibi, bir 
odömetre deneyinde, zemine ait konsolidasyon parametreleri, 
deneysel değerlere dayanarak hesaplanabilmektedir. Bulunan bu 
parametreler, belli bir yük altında oturan ve dengesini koruyan 
zeminlere ait büyüklüklerdir. Konsolidasyon teorisi’nin cazip yanı, 
zeminlerin mekanik ve hidrolik özelliklerinin bir arada hesap 
olanağını vermesidir. Yine üniversal sıkışma yasası kullanılarak, 
oturma yapan bir zemin için, zeminin ne kadar mukavemet 
kazanabileceği de tahmin içine girmiş olur. Bu durum daha önceki 
bölümlerde ayrıntısı ile anlatılmıştır.  

Deney sonuçlarına göre hesaplanan 𝑚𝑚𝑣𝑣  ve 𝑐𝑐𝑣𝑣 değerleri 
kullanılarak, zemine ait permeabilite değerleri, aşağıdaki şekilde, 
konsolidasyon katsayısı tanımından yararlanılarak hesaplanabilir.  

𝐾𝐾 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                                   (210) 

Terzaghi’nin vermiş olduğu U ve 𝑇𝑇𝑣𝑣 tabloları kullanılacak olursa, 
deney sonuçlarına göre bulunan 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑧𝑧 ve drenaj boyu belli 
olduğuna göre 𝑡𝑡𝑐𝑐  konsolidasyon süresi, klasik yol kullanılarak 

hesaplanabilir. Bunlar dışında; oturma eğrilerinden konsolidasyon 
süresi bulunup, zaman faktörünü deneysel değerlere dayanarak 
tespit etmek mümkündür. Daha önce de ifade edildiği gibi Terzaghi 
teorisi, oturmalar bakımından oldukça tatmin edici sonuçlar 
vermesine rağmen, oturma hızları bakımından bilgi verememektedir. 
Bu nedenle lineer teorilere biraz ihtiyatla yanaşmak ve daha önce 
anlatılan non-lineer teoriye müracaat etmek daha tatminkar sonuçlar 
verir.  

  



Mehmet Arslan TEKİNSOY

162

9. BÖLÜM 

ZEMİNLERDE YANAL HAREKET VE KIRILMA 

9.1. GİRİŞ 

Daha önce ifade edildiği gibi; zeminlerin yanal yöndeki 
deformasyonları 10−3 mertebesinden büyük olduğu zaman, 
kırılmanın oluştuğu belirtilmiş idi. Bu durumda aktif ve pasif toprak 
basınçları ortaya çıkmakta ve zeminlerin kırılmasına neden 
olmaktadır. Aktif ve pasif toprak basınçlarının oluşması, zemin 
mukavemet parametreleri bakımından göz önüne alınarak 
hesaplanması, dayanma yapılarının projelenmesi bakımından önem 
taşır.  

Bu bölümde aktif ve pasif toprak basınçları, zeminin elastik bir 
cisimmiş gibi düşünülerek önce dengesi incelenecek, ve sonra kırılma 
göz önüne alınacaktır.  

9.2. Elastik Yarı Sonsuz Uzayda Yanal Basınçlar 

Eğer zeminler lineer elastik bir malzeme olarak ele alınır ve 
malzemenin üniform, homogen ve izotrop olduğu kabul edilir ise, 
böyle bir zemin içindeki bir noktada gerilme durumunun 
belirlenmesi için, üç adet gerilme bileşeni ve üç adet de deformasyon 
bileşeni olmak üzere, toplam dokuz büyüklüğe gerek vardır. Bu 
durumda malzemeyi tanımlayan sabitlerin sayısı, 𝜇𝜇 Poisson oranı ve 
E elastisite modülü olmak üzere iki tanedir. Kayma modülü bağımsız 
bir değer olmayıp,𝐺𝐺 = 𝐸𝐸

2(1 + 𝜇𝜇)�  gibi E ve 𝜇𝜇’ye bağlı bir sayıdır. 

Elastisite modülü, zeminin sınır koşullarına bağlı olarak, 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim 
değiştirme katsayısının tersine eşittir.  

Yukarıda sözü edilen malzeme; yeryüzü referans alınırsa, yarı 
sonsuz uzay gibi kabul edilebilir ve yanal yönde yeryüzü sonsuza 
gittiği için, yanal deplasmanlar kısıtlanmış olur (u = v = 0). Bu 
durumda ortanca ve küçük asal deformasyonlar bulunmaz 
(𝜀𝜀2 = 𝜀𝜀3 = 0). Şeklin simetrik olması sonucu, 𝜀𝜀2 = 𝜀𝜀3 eşitliğine Hooke 
yasaları uygulandığında  

𝜎𝜎2
𝐸𝐸
−
𝜇𝜇
𝐸𝐸

(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎3) =
𝜎𝜎3
𝐸𝐸
−
𝜇𝜇
𝐸𝐸

(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2) 

𝜎𝜎2 = 𝜎𝜎3                                                                                         (211.a) 

ilişkisi bulunur. Bu kez de 𝜀𝜀2 = 0 ifadesi kullanılır ve 𝜎𝜎2 = 𝜎𝜎3 olduğu 
göz önüne alınırsa  

𝜀𝜀1 =
𝜎𝜎2
𝐸𝐸
−
𝜇𝜇
𝐸𝐸

(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎3) = 0 

𝜎𝜎3 = ( 𝜇𝜇
1−𝜇𝜇

)𝜎𝜎1                                                                               (211.b) 

eşitliği çıkar. Burada, 𝐾𝐾0 = 𝜇𝜇
1−𝜇𝜇

 büyüklüğüne, elastik bir zeminin, 

sukünetteki yanal toprak basınç katsayısı adı verilir. Bu katsayı, 
elastik bir zeminin herhangi bir derinliğindeki, herhangi bir 
noktasına, denge durumunda etki eden yanal basıncı göstermektedir. 
Çünkü merkezi simetri nedeni ile 𝜀𝜀2 = 𝜀𝜀3 olduğu varsayılmış ve 
yukarıdaki ifadeler, bu varsayım altında elde edilmiştir.  

Bu kapsamda; bir odömetre deneyi göz önüne alınırsa zemin 
örneğinin asıl zemin tabakası yanında çok küçük olduğu, bu nedenle 
yukarıdaki kabullerin, böyle küçük bir örnek için, geçerli olduğu 
söylenebilir.  

Öte yandan, zemin içindeki z derinliğinde yatay bir düzlem 
üzerinde oluşan düşey basınç, 𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 değerine sahiptir. Aynı 
derinlikteki düşey düzleme gelen yatay basınç da 𝜎𝜎ℎ = 𝐾𝐾0𝜎𝜎𝑣𝑣 olup, 
aşağıdaki şekilde verilebilir.  

𝜎𝜎ℎ = ( 𝜇𝜇
1−𝜇𝜇

)𝜎𝜎𝑣𝑣                                                                               (212.a) 

𝜎𝜎ℎ = 𝐾𝐾0𝜎𝜎𝑣𝑣      veya   𝜎𝜎ℎ = 𝐾𝐾0𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧                                            (212.b) 

Bu tanımlamalar içinde, (212.a) tanımından (212.b) tanımı, zemin 
mekaniği bakımından daha anlamlıdır. Denge durumu söz konusu 
olduğu için, dengeyi belirtmek amacı ile, böyle bir olay için 𝐾𝐾0 deyimi 
kullanılabilmektedir. Oysa zeminlerde, elastik bir zeminde olduğu 
gibi Poisson oranı bulunmaz. Böyle bir oran verilse bile, yapay 
olmaktan kurtulamaz. Deneyler 𝐾𝐾0 sayısının kumlu zeminlerde, 
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olmaktan kurtulamaz. Deneyler 𝐾𝐾0 sayısının kumlu zeminlerde, 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

164

istatistik olarak 0.2~0.6 arasında, killi zeminlerde ise 0.5~1.0 (1.2) 
arasında değiştiğini göstermiştir. Hatta bazı kontrollü dolgularda 
𝐾𝐾0’ın 4 değerine rastlanabilmektedir. Halbuki bir cismin hacimsel 
deformasyonu, yüksek mertebeden deformasyon terimleri terk 
edilerek  

∆𝑉𝑉
𝑉𝑉

= 𝜀𝜀1 + 𝜀𝜀2 + 𝜀𝜀3                                                                     (213.a) 

∆𝑉𝑉
𝑉𝑉

= (1−2𝜇𝜇
𝐸𝐸

)(𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎3)                                                    (213.b) 

şeklinde verilebilir. Bu eşitlikte 𝜎𝜎 asal normal gerilmeleri belli 
olduğuna göre, Poisson oranının değeri (1 − 2𝜇𝜇) = 0 ve 𝜇𝜇 = 0.5 
bulunur ki, değerinin 0 ≤ 𝜇𝜇 ≤ 0.5 arasında olmasını gerekli kılar. 
Buna göre 𝜇𝜇’nün üst sınırı 0.5’tir. Oysa zeminlerde bunun aksi 
görülebilmektedir.  

Öte yandan; yukarıda sözü edilen 𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 düşey basıncı, 
zeminlerin, çok uzun yıllar boyu kompanse olmaları nedeni ile, asal 
gerilme durumundadır. Yine beşinci bölümdeki koşullar hatırlanır 
ise, düşey ve yatay basınçların asal gerilme oldukları görülebilir. 
Buna göre 𝜎𝜎ℎ = 𝐾𝐾0𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 yatay gerilmesi de yine bir asal gerilmedir. 
Asal gerilmeler, bilindiği üzere, etki ettikleri asal düzlemlerde kayma 
gerilmesi bulundurmazlar.  

Yanal hareketler göz önüne alındığı zaman Şek. 33’te görüldüğü 
gibi bir durum ile karşılaşılır.  

                                                                      
Şekil. 33. Aktif ve Pasif Gerilmeler 

Görülen şekil incelendiğinde, 𝑝𝑝0 denge durumunu yansıtan, sukünet 
halini göstermektedir. 𝑝𝑝𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑃𝑃  ise, sırası ile aktif ve pasif basınçları 
bildirirler. Bu basınçlar ise kırılma durumlarını ifade eder. Yine 
sukünet hali, çok küçük bir aralıkta geçerli olan bir koşuldur. Yanal 
basınç olduğu için, 𝑝𝑝0 = 𝜎𝜎ℎ = 𝐾𝐾0𝜎𝜎𝑣𝑣 ile deyimlenmektedir. Denge ve 
sukünet halini belirtmek amacı ile bazen, kısaca 𝐾𝐾0 durumu terimi de 
kullanılmaktadır.  

9.3. Aktif ve Pasif Durumlar 

Bu kısımda zeminin kırılma durumları göz önüne alınacaktır. 
Zemin yüzünün eğimine ve bir dayanma yapısının durumuna göre, 
aktif veya pasif durum ortaya çıkabilir. Yeryüzünün yatay olması 
durumundaki kırılmaya neden olan yanal basınçların oluşturduğu 
fizik olaya, Rankine durumu adı verilir. Eğer yeryüzü eğimli ise buna 
da Coulomb hali denilir. Burada Rankine durumu göz önüne alınacak 
ve kırılmaya neden olan basınçların hesabı gösterilecektir.  

Eğer zemin dengesini koruyor veya sukünet hali geçerli ise, bu 
durumda, zemin içindeki gerilmelerin kesit ile değişimi aşağıdaki 
gibidir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎1+𝜎𝜎3
2

+ (𝜎𝜎1−𝜎𝜎3
2

) cos 2𝛼𝛼                                                     (214.a) 
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gibidir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎1+𝜎𝜎3
2

+ (𝜎𝜎1−𝜎𝜎3
2

) cos 2𝛼𝛼                                                     (214.a) 
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𝜏𝜏 = (𝜎𝜎1−𝜎𝜎3
2

) sin 2𝛼𝛼                                                                      (214.b) 

Bu eşitlikler, zemin içinde, yatay ile 𝛼𝛼 açısı yapan düzlem üzerindeki 
gerilmeleri gösterir. Eşitlikliklerin elde edilişleri, mukavemet 
derslerinden bilinmektedir. Oysa zeminde yanal deformasyonlar 
10−3 mertebesinden büyük değerler almaya başlayınca kırılma söz 
konusu olur ve aktif veya pasif durum oluşur.  

Öte yandan; bir dayanma yapısına gelen yanal toprak basıncı, 
yapının az da olsa hareketi nedeni ile sukünet halindeki basınçtan 
farklıdır. Eğer dayanma yapısı ileriye doğru hareket etmiş ise, yani 
yapı zeminin önünde gidiyor ise, bu basınç sukünet halindeki 
basınçtan biraz küçüktür. Bu durumu Şek.33’den de görmek 
mümkündür. Eğer yanal deplasmanlar artar ve deformasyonlar 
büyük değerler almaya başlarsa kırılma durumuna gelinir. Yapının 
arkasındaki zemin sivri bir kama gibi, ana zeminden koparak ayrılır 
ve öne gelir. Kırılma noktasındaki basınç değerine aktif basınç adı 
verilmektedir.  

Aktif basınç durumunda, kopup gelen zemin kaması aslında 
üçgen prizma şeklinde değildir. Ana zemin kütlesi ile bir düzlem 
oluşturmaz. Gerçekte; kamanın üzerinden aktığı kayma yüzeyi, bir 
Euler spirali şeklindedir. Ancak bu yüzeyin bir düzlem olarak hesaba 
sokulması, mühendislik bakımından anlamlı bir sakınca yaratmaz. 
Hesap kolaylığı sağladığı gibi, grafik çözümlere de olanak verir.  

Şev stabilitesi problemlerinde de benzer sorunlar ile 
karşılaşılmaktadır. Ancak bu kitapta bu konuya değinilmeyecektir.  

Buraya kadar anlatılanlardan 𝑝𝑝𝐴𝐴 < 𝑝𝑝0 < 𝑝𝑝𝑝𝑝 eşitsizliği yazılabilir. 
Eğer bir zeminin toplam gerilmeler cinsinden kırılma şartı             
𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 + 𝜎𝜎 tan∅ olarak biliniyor ise ve zeminin kayma kaması 
yüzeyindeki kayma gerilmesi 𝜏𝜏 > 𝜏𝜏𝑓𝑓 durumuna gelmiş ise, kırılma 
meydana gelir. Böyle bir kırılmaya neden olan basıncı bulmak için, 
Şek. 30’da verilen kırılma zarfı gözönüne alınırsa, bu zarf için 
aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  

Sin∅ =
σ1f−σ3f

2
c

cot∅+σ3f+
σ1f−σ3f

2
                                                             (215.a) 

Bu eşitlik açılır ve σ3f’ e  göre düzenlenir ise  

σ3f = σ1f �
1−sin∅
1+sin∅

� − 2𝑐𝑐(1−sin∅
cos∅

)                                             (215.b) 

bulunur. Burada cos∅ = �1 − sin2 ∅ olduğu ve 

 1 − sin2 ∅ = (1 − sin∅)(1 + sin∅)  

eşitliklerinin  yazılabileceği düşünülür ise  

σ3f = σ1f �
1−sin∅
1+sin∅

� − 2𝑐𝑐�(1−sin∅
1+sin∅

)                                          (215.c) 

elde edilir. Bulunan bu eşitlikte  

1 − sin∅
1 + sin∅

= tan2(45 −
∅
2

) 

ilişkisi yazılacak olursa, 

σ3f = σ1f tan2(45 − ∅
2
) − 2𝑐𝑐 tan(45 − ∅

2
)                             (215.d) 

eşitliğine gelinir. Verilen ifadede kırılmayı sağlayan σ1f gerilmesi  
σ1f = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 olup, yanal toprak basıncı da σ3f = 𝑝𝑝𝐴𝐴 olacaktır. Bunlara 
göre, dayanma yapısı öne doğru hareket ettiğinde, σ3f küçülecek ve 
kırılma kaması da yapıyı takip edecektir. Sonuçta dayanma yapısının 

arkasındaki, kırılma kamasına ait kırılma açısı 𝛼𝛼 = 45 + ∅
2
 değerine 

sahip olacaktır. Buna göre aktif basınç ifadesi  

𝑝𝑝𝐴𝐴 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧𝐾𝐾𝐴𝐴 − 2𝑐𝑐�𝐾𝐾𝐴𝐴                                                                (216.a) 

𝐾𝐾𝐴𝐴 = tan2(45 − ∅
2
)                                                                     (216.b) 

ile verilir. İfadede görülen 𝐾𝐾𝐴𝐴 büyüklüğüne, aktif basınç katsayısı 
denilmektedir.  

Aktif toprak basıncı; temel inşaatında, istinad duvarlarının 
hesabı ve projelendirilmesinde önem taşır. Eşitliklerden görüleceği 
gibi, aktif basıncın oluşmasında, zeminin doğal birim ağırlığı kadar, 
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kohezyon’un da önemi vardır. Kumlu veya daneli zeminlerde 
kohezyon olmadığı için bu terim ifadeden düşer ve aşağıdaki şekli ile 
hesaba girer. 

𝑝𝑝𝐴𝐴 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧𝐾𝐾𝐴𝐴                                                                                  (216.c) 

Bir istinad duvarı inşaasında; duvar içinde, aşırı su basınçlarının 
oluşmaması için ve yağmur sularının boşaltılması amacı ile mutlaka 
barbakanlar konulması gerekir. Yine suyun rahat boşaltılması için, 
yapı arkasının daneli ve geçirgenliği yüksek bir malzeme ile 
doldurulması tercih edilmelidir.  

Buna ilave olarak, yer altı suyu yüksek ise veya kapiler etkiler ile 
zemin içinde su yükselmesi söz konusu ise (bu yükselme siltli 
zeminlerde 12 metreye kadar olabilir), 𝛾𝛾𝑛𝑛 yerine zemine ait 𝛾𝛾𝐴𝐴 su 
altındaki birim ağırlığın kullanılması ve drenaj’a özel önem verilmesi 
gerekir. Ayrıca deniz yapılarında, projeleme sırasında, şok 
dalgalarının etkisi de hesaba katılmalıdır.  

Şimdi de pasif toprak basıncının hesabını gözden geçirelim. 
Herhangi bir neden ile dayanma yapısı, zemine doğru zemini 
sıkıştırır ve kırılmasına neden olursa, böyle basınca pasif toprak 
basıncı adı verilmektedir. Başka deyişle, duvarın önündeki zeminin 
içeriye doğru hareketi ile meydana gelen toprak basıncının kırılma 
anındaki değerine pasif toprak basıncı denilmektedir. 

Pasif toprak basıncı sırasında, kırılmayı sağlayan kuvvet yatay 
olarak, dayanma yapısını zemine doğru iten kuvvettir. Bu durumda 
kırılma anındaki gerilme σ1f = 𝑃𝑃𝑝𝑝 olacaktır. Böyle bir basınç halini 
açıklayabilmek amacı ile, yukarıda sözü edilen kırılma koşullarının 
geçirliliğini koruduğu farz edilerek, (215.a) numaralı eşitlik yazılır ve 
σ1f’e göre tertiplenir ise, aşağıdaki ilişki bulunmuş olur.  

σ1f = σ3f �
1+sin∅
1−sin∅

� + 2𝑐𝑐( cos∅
1−sin∅

)                                             (217.a) 

σ1f = σ3f �
1+sin∅
1−sin∅

� + 2𝑐𝑐�(1+sin∅
1−sin∅

)                                         (217.b) 

Bu eşitlikte 

1 + sin∅
1 − sin∅

= tan2(45 +
∅
2

)         𝑣𝑣𝑣𝑣  𝐾𝐾𝑝𝑝 = tan2(45 +
∅
2

) 

olup,    σ3f = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧     ve    σ1f = 𝑃𝑃𝑝𝑝  değerleri yerine konularak  

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧𝐾𝐾𝑝𝑝 + 2𝑐𝑐�𝐾𝐾𝑝𝑝                                                              (217.c) 

elde edilir. Eşitlikte görülen 𝐾𝐾𝑝𝑝’ye pasif basınç katsayısı adı verilir. 

Pasif toprak basınçları daha çok, palplanş’ların ve sıralı kazık 
şeklinde, temel tecrit yapılarının hesabında kullanılmaktadır. Sözü 
edilen bu yapıların bir kısmı zemine gömülü olduğu için, gömülü 
tarafta yapı önünde pasif basınçlar oluşmakta ve böyle yapıların 
projelendirilmesinde hesaba sokulmaktadır.  

Pasif toprak basıncı sırasında oluşan kırılma kaması, yapı 
tarafından zemine doğru itilmesi nedeni ile, zemin ana parçası 
üzerine çıkar. Kayma yüzeyi; bu basınç türünde de yine Euler spirali 
şeklindedir. Sonuç olarak  𝐾𝐾𝐴𝐴 ve 𝐾𝐾𝑝𝑝 birbirleri ile ilişkili olup, sonuçta 
aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  

tan(45 − ∅
2
) = 1

tan(45+∅2)
                                                             (218) 

9.4. Killi Zemin Yüzeyinin Çatlaması  

Yukarıda ifade edildiği gibi; 𝑃𝑃𝐴𝐴  aktif basıncı sıfıra yaklaşırken 
çekme gerilmeleri oluşmaktadır. Bu durumun gerilme bakımından da 
analiz edilmesi gerekir. Zemin mekaniğinde basınçlar pozitif alındığı 
için, çekme gerilmeleri negatif işaret taşır. Bu nedenle çekme 
gerilmelerini de içeren, kırılma durumu ile ilgili Mohr dairesi ve 
Coulomb kırılma zarfı Şek.33a’da gösterildiği gibidir. 
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için, çekme gerilmeleri negatif işaret taşır. Bu nedenle çekme 
gerilmelerini de içeren, kırılma durumu ile ilgili Mohr dairesi ve 
Coulomb kırılma zarfı Şek.33a’da gösterildiği gibidir. 
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Şekil. 33a. Zeminde Çekme Gerilmeleri 

Şekle göre; kırılma anındaki 𝜎𝜎1𝑓𝑓 ve 𝜎𝜎3𝑓𝑓 asal gerilmelerine ait 
aşağıdaki ilişkiler yazılabilir.  
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Verilen ifadelerden 𝜎𝜎1𝑓𝑓’in değeri gözönüne alınır ve kayma 
gerilmesinin 𝜏𝜏 = 𝑐𝑐 olduğu düşünülürse 

𝜎𝜎1𝑓𝑓2 − 𝜎𝜎1𝑓𝑓𝜎𝜎 − 𝑐𝑐2 = 0                                                          (219.2) 

ikinci derece denklemi elde edilir. Yukarıda (219.1) numaralı 
ifadelerle verilen asal gerilmeler, (219.2) numaralı ikinci derece 
denkleminin kökleri olup, maksimum ve minimum gerilmeleri 
deyimlerler.  

Eğer (219.2) numaralı denklemden 𝜎𝜎 gerilmesi tayin edilir ve 
sadece zemin yükü gözönüne alınırsa, Rankine durumu için, 
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basınç gerilmesinin değeri bulunur. Burada z uzaklığı, zeminin 
yüzeyden olan derinliğidir. Eğer zemin yüzünde ∆𝑝𝑝 kadar bir basınç 

artımı varsa, örneğin yapı yükü gibi, bunun da 𝜎𝜎1𝑓𝑓 asal gerilmesine 
eklenmesi gerekir.  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 + ∆𝑝𝑝                                                                        (219.4) 

Şimdi de kırılmayı sağlayan maksimum kayma gerilmesi ele 
alınırsa (219.1) numaralı ifadelerin farkını alarak 
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elde edilir. Bu eşitlik açılır ve 𝜎𝜎’nın (219.3)’deki değeri yerine 
konulursa, maksimum kayma gerilmesi bulunur. 
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Yeniden Şek.33.a’ya dönülürse, kırılma açısı için  
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∅ = 45 + ∅
2
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eşitlikleri yazılabilir.  

Asal gerilmelerin bu yorum içinde şiddetleri, (219.1) numaralı 
eşitliklerdeki 𝜎𝜎 ve 𝜏𝜏 değerleri yerine konularak, aşağıdaki gibi elde 
edilir.  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧  ve  𝜎𝜎3𝑓𝑓 = − 𝑐𝑐2

𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧
                                                       (219.7) 

Killi bir zeminde çekme gerilmelerinin oluşması durumunda, 
bulunan 𝜎𝜎3𝑓𝑓 gerilmesinden 𝜎𝜎1𝑓𝑓’de gözönüne alınarak 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 .𝜎𝜎3𝑓𝑓 = −𝑐𝑐2                                                                          (219.8) 

ilişkisinin olduğu çıkarılabilir. 

Çekme gerilmelerinin oluştuğu durum; iç sürtünme açısı 
bakımından irdelenecek olursa, Şek.33.a’dan aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∅ =
𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓

2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∅+𝜎𝜎2

=
�(𝜎𝜎2)2+𝑐𝑐2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∅+𝜎𝜎2
                                                       (219.9) 

Bu eşitlik içler-dışlar çarpımı yapılarak açılır ve sonra karesi 
alınmakla 

𝜎𝜎2 − (4𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅)𝜎𝜎 + 4𝑐𝑐2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅ = 0                                            

kuvadrik denklemine gelinir. Bu denklemin tek kökü olup, basınç 
gerilmesi 

𝜎𝜎 = 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅                                                                             (219.10) 

şeklinde çıkar. Bu değer, (219.1) numaralı eşitlikte yerine konulursa, 
asal gerilmelerin, mukavemet parametre’leri türünden değerleri 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅ + �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅)                                         (219.11.a) 

𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅ − �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅)                                        (219.11.b) 

biçimindedir.  Maksimum kayma gerilmesi ise  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓
2

= 𝑐𝑐�1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅)                                       (219.11.c) 

değerine sahip olacaktır.  

Varılan (219.11) numaralı ifadeler yorumlanacak olursa, çekme 
ve basınç ile ilgili asal gerilmeler ile, kırılmayı sağlayan maksimum 
kayma gerilmesi, doğrudan c ve ∅ parametrelerine bağlıdır. Bu 
bağlılık zemin oluşumu, zeminin iç yapısı ve zeminin aşırı veya 
normal konsolide olmasına bağlı kalmaktadır. Yine (219.3) ve (219.5) 
numaralı eşitlikler gereğince, maksimum kayma gerilmesi, aynı 
zamanda, 𝛾𝛾𝑛𝑛 yaş birim ağırlığın da bir fonksiyonudur. Dolayısı ile 
zeminin içerdiği su miktarı veya su içeriği, zemin kırılması üzerinde 
önemli bir faktördür. Zira 𝛾𝛾𝑛𝑛 yaş birim ağırlığı göz önüne alınırsa, 

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘(1 + 𝜔𝜔) 

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃 

eşitliklerine gelinir. Bunlardan zemin mukavemeti üzerinde su içeriği 
kadar, kuru birim ağırlığın da önemli olduğu görülebilir. Efektif 

gerilme artımı üzerindeki temel parametre’nin kuru birim ağırlık 
olduğu söylenebilir. Bu ise zemine verilen enerji miktarı ve su içeriği 
ile ilgili bir değerdir. 

Aktif ve pasif toprak basınçlarının önemli sonuçlarından biri, 
killi zeminlerin yüzeyden itibaren bir çatlama ve ayrılmaya sahip 
olmalarıdır. Herhangi bir killi zemine inşa edilecek, bir dayanma 
yapısında, duvarı öne itecek yatay basınç aktif basınçtır. Duvar öne 
kaykıldığı zaman, PA=0 değerine sahip olur. Bu durumda; (215.d) 
ifadesi sıfıra eşitlenir ve z derinliği çekilir ise  

𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 tan2 �45 −
∅
2
� − 2𝑐𝑐 tan �45 −

∅
2
� = 0 

𝑧𝑧0 = 2𝑐𝑐
𝛾𝛾𝑛𝑛

  1

tan�45−∅2�
  

𝑧𝑧0 = 2𝑐𝑐
𝛾𝛾𝑛𝑛

  tan �45 + ∅
2
�                                                                  (220) 

elde edilir. Buna göre; dayanma yapısında, zemin 𝑧𝑧0 kadar derinlikte 
yapıdan ayrılır ve çatlar. Bu çatlamanın nedeni 𝑧𝑧0 bölgesinde çekme 
gerilmesinin oluşmasıdır. Yine zemin tarafından, (𝑧𝑧0 + 𝑧𝑧0)’lık bölge 
içinde, kuvvet çiftinin uygulanması sonucunda çekme oluşur.  

Elde edilen (220) numaralı ifadeden çıkarılacak en önemli sonuç, 
killi bir zeminde, yaklaşık 3.85 metreye kadar, duvar yapmaya ihtiyaç 
olmadığıdır. Başka bir ifade ile; kohezif bir zeminde, yaklaşık 3.85 
metreye kadar iksasız kazı yapılabilir. Yine de tedbirli olunması 
gerekir. Zira zemin homojen bir malzeme değildir.  

Buraya kadar anlatılanlar, temellerin taşıma güçlerinin 
hesabında da karşımıza çıkmaktadır. Ancak taşıma gücü 
parametre’lerinin bulunuşu ve hesabı, bu eserde anlatılmayacaktır. 
Çünkü konu temel inşaatının konusudur.  

  



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

173

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∅ =
𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓

2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∅+𝜎𝜎2

=
�(𝜎𝜎2)2+𝑐𝑐2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∅+𝜎𝜎2
                                                       (219.9) 

Bu eşitlik içler-dışlar çarpımı yapılarak açılır ve sonra karesi 
alınmakla 

𝜎𝜎2 − (4𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅)𝜎𝜎 + 4𝑐𝑐2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅ = 0                                            

kuvadrik denklemine gelinir. Bu denklemin tek kökü olup, basınç 
gerilmesi 

𝜎𝜎 = 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅                                                                             (219.10) 

şeklinde çıkar. Bu değer, (219.1) numaralı eşitlikte yerine konulursa, 
asal gerilmelerin, mukavemet parametre’leri türünden değerleri 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅ + �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅)                                         (219.11.a) 

𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠∅ − �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅)                                        (219.11.b) 

biçimindedir.  Maksimum kayma gerilmesi ise  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓
2

= 𝑐𝑐�1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2∅)                                       (219.11.c) 

değerine sahip olacaktır.  

Varılan (219.11) numaralı ifadeler yorumlanacak olursa, çekme 
ve basınç ile ilgili asal gerilmeler ile, kırılmayı sağlayan maksimum 
kayma gerilmesi, doğrudan c ve ∅ parametrelerine bağlıdır. Bu 
bağlılık zemin oluşumu, zeminin iç yapısı ve zeminin aşırı veya 
normal konsolide olmasına bağlı kalmaktadır. Yine (219.3) ve (219.5) 
numaralı eşitlikler gereğince, maksimum kayma gerilmesi, aynı 
zamanda, 𝛾𝛾𝑛𝑛 yaş birim ağırlığın da bir fonksiyonudur. Dolayısı ile 
zeminin içerdiği su miktarı veya su içeriği, zemin kırılması üzerinde 
önemli bir faktördür. Zira 𝛾𝛾𝑛𝑛 yaş birim ağırlığı göz önüne alınırsa, 

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘(1 + 𝜔𝜔) 

𝛾𝛾𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜃𝜃 

eşitliklerine gelinir. Bunlardan zemin mukavemeti üzerinde su içeriği 
kadar, kuru birim ağırlığın da önemli olduğu görülebilir. Efektif 

gerilme artımı üzerindeki temel parametre’nin kuru birim ağırlık 
olduğu söylenebilir. Bu ise zemine verilen enerji miktarı ve su içeriği 
ile ilgili bir değerdir. 

Aktif ve pasif toprak basınçlarının önemli sonuçlarından biri, 
killi zeminlerin yüzeyden itibaren bir çatlama ve ayrılmaya sahip 
olmalarıdır. Herhangi bir killi zemine inşa edilecek, bir dayanma 
yapısında, duvarı öne itecek yatay basınç aktif basınçtır. Duvar öne 
kaykıldığı zaman, PA=0 değerine sahip olur. Bu durumda; (215.d) 
ifadesi sıfıra eşitlenir ve z derinliği çekilir ise  

𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧 tan2 �45 −
∅
2
� − 2𝑐𝑐 tan �45 −

∅
2
� = 0 

𝑧𝑧0 = 2𝑐𝑐
𝛾𝛾𝑛𝑛

  1

tan�45−∅2�
  

𝑧𝑧0 = 2𝑐𝑐
𝛾𝛾𝑛𝑛

  tan �45 + ∅
2
�                                                                  (220) 

elde edilir. Buna göre; dayanma yapısında, zemin 𝑧𝑧0 kadar derinlikte 
yapıdan ayrılır ve çatlar. Bu çatlamanın nedeni 𝑧𝑧0 bölgesinde çekme 
gerilmesinin oluşmasıdır. Yine zemin tarafından, (𝑧𝑧0 + 𝑧𝑧0)’lık bölge 
içinde, kuvvet çiftinin uygulanması sonucunda çekme oluşur.  

Elde edilen (220) numaralı ifadeden çıkarılacak en önemli sonuç, 
killi bir zeminde, yaklaşık 3.85 metreye kadar, duvar yapmaya ihtiyaç 
olmadığıdır. Başka bir ifade ile; kohezif bir zeminde, yaklaşık 3.85 
metreye kadar iksasız kazı yapılabilir. Yine de tedbirli olunması 
gerekir. Zira zemin homojen bir malzeme değildir.  

Buraya kadar anlatılanlar, temellerin taşıma güçlerinin 
hesabında da karşımıza çıkmaktadır. Ancak taşıma gücü 
parametre’lerinin bulunuşu ve hesabı, bu eserde anlatılmayacaktır. 
Çünkü konu temel inşaatının konusudur.  
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10. BÖLÜM 

PENETRASYON DENEYLERİ 

10.1. GİRİŞ 

Zemin mekaniğindeki deney yöntemlerinin temel ilkesi, arazinin 
laboratuvar’da simüle edilmesidir. Ancak ne kadar arazi-laboratuvar 
benzeşimi sağlansa da, arazide yapılan deneyler ile, laboratuvar’daki 
deneylerin karşılaştırılması gerekir. Arazi deney yöntemlerinin 
başlıcaları penetrasyon yöntemleridir.  

Penetrasyon, zemine sokulan bir silindirin veya bir koninin, 
zemine ne kadar girdiğinin tespitidir. Bu amaç ile belli bir 
yükseklikten düşürülen bir tokmağın yarattığı çarpma etkisi ile, 
sondaj kuyusundaki penetrasyon silindiri veya konisinin zemine ne 
kadar sokulduğuna bakılır. Yahut, kaç darbe ile belli mesafeye 
penetre edilebileceği araştırılır.  

Penetrasyon’da zemine sokulan silindir veya koninin geometrisi 
kadar, zemine ait indeks özelliklerinin de önemi büyüktür. Kumlu 
veya daneli zeminlerde zemin mukavemetine etki eden rölatif 
sıkılıktır. Çünkü böyle zeminler mukavemetlerini daneler arası 
sürtünmeden kazanırlar. Kohezif zeminlerdeki mukavemet ise; hem 
daneler arası sürtünme ile birlikte, kohezyon değerinin büyüklüğüne, 
zemin strüktürü ve mineral yapısına, zeminin tarihçesine bağlı 
olarak, ön konsolidasyon basıncına bağlıdır.  

Penetrasyon’u tayin için Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) ve 
Standart Penetrasyon Deneyleri (SPT) yapılmaktadır. Bu kısımda 
penetrasyon ile ilgili parametrelerin bulunuşu ve getirdiği yeni 
fikirler tartışılacaktır. Elde edilen parametre’lerin nerelerde 
kullanılabileceği gösterilmeye çalışılacaktır.  

10.2. CPT İle Sürtünme Katsayısının Bulunması 

Koni penetrasyon’u; arazide zemine, tepe açısı belli olan bir 
koninin, şiddeti belli bir P yükü ile sokulmasıdır. Zeminin mukavemet 
değerleri ile, koni yüzlerinin sürtünmesi arasında fiziksel bir ilgi 

vardır. Penetrasyon’un değeri üzerinde de, zemin indeks 
özelliklerinin önemli rolü bulunur.  

Daneli zeminler mukavemetlerini, daneler arasındaki sürtünme 
sayesinde kazanırlar. Bu nedenle rölatif sıkılık, zemin mukavemeti 
üzerinde önemli bir kriterdir. Kohezif zeminlerde ise, kohezyon ve 
sürtünme birlikte etki ederler. Bunun nedeni zeminin sahip olduğu 
strüktür, mineral yapısı, tarihçesine bağlı olarak ön konsolidasyon 
basıncıdır.  

Yine zemine çakılan koninin tepe açısı ve ağırlığı da zemin 
mukavemetinin yenilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Kazık gibi 
derin temel yapılarında, mukavemet parametre’lerinin yanında, 
sürtünme değerinin tespiti ve bunların hesaba sokulması oldukça 
önemlidir.  

Eğer zeminin drenaj’sız mukavemeti, yani 𝑞𝑞𝑢𝑢 değeri biliniyor ise, 
koni yüzeyine dik yönde etki eden kuvvetlerin düşey bileşeni, denge 
denklemlerinden  

𝑃𝑃1 = 2𝜋𝜋𝑞𝑞𝑢𝑢 tan2 𝛼𝛼 𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑧𝑧                                                              (220.a) 

olarak bulunur.  

Ayrıca koni yüzlerinde zemin sürtünmesi sonucu, meydana 
gelen sürtünme kuvvetlerinin düşey yöndeki bileşenleri de aşağıdaki 
gibidir. 

𝑃𝑃2 = 2𝜋𝜋𝜒𝜒𝑞𝑞𝑢𝑢 tan𝛼𝛼 𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑧𝑧                                                             (220.b) 

Zemine koninin girmesine direnen toplam kuvvet, (220) numaralı 
ifadelerin integrali alındıktan sonra toplanacak olursa, 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 = 2𝜋𝜋𝑞𝑞𝑢𝑢 tan2 𝛼𝛼 ∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑0  𝑑𝑑𝑧𝑧 + 2𝜋𝜋𝜒𝜒𝑞𝑞𝑢𝑢 tan𝛼𝛼 ∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑0  𝑑𝑑𝑧𝑧  (221.a) 

𝑃𝑃 = 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑2 tan𝛼𝛼(𝜒𝜒 + tan𝛼𝛼)                                                    (221.b) 

bulunur. Uygulanan P kuvveti, zemine ait direnmeye eşit olduğu an 
𝜏𝜏 = 𝜏𝜏𝑓𝑓 olur ve koni zemine girmeye başlar. İfadelerde görülen d, 
koninin zemine batma derinliğidir. Bu derinlik üzerinde zemine 
penetre olan cismin şekli kadar, zemin taşıma gücünün de etkisi 
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bulunur. Diğer etkili olan etmen de, koninin tepe açısıdır. Yapılan 
araştırmalar, en uygun açının düşey ile 30ᵒ ‘lik açı yapan yani toplam 
60ᵒ ‘lik tepe açısının en uygun olduğunu vermiştir. Yine (221.b) 
numaralı eşitlikte görülen 𝜒𝜒 katsayısı, zeminin sürtünme katsayısını 
ifade eder. Eşitlik tertiplendiği zaman  

𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑2

𝑃𝑃
= 1

2𝜋𝜋 tan𝛼𝛼(𝜒𝜒+tan𝛼𝛼)
= 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒)                                           (221.c) 

elde edilir. Burada görülen P kuvveti içinde, dıştan uygulanan kuvvet 
yanında, koni ağırlığı da bulunur. 𝜒𝜒 = 0 durumu, sürtünmenin 
olmadığı özel hali bildirir. Böyle bir hal için 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) değerleri sadece 
koni açısına bağlı kalır. Bu durumda 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒)’nın değeri oldukça büyür. 
Sonuçta deneysel verilerden farklı değerler elde edilir.  

Eğer 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) değeri biliniyor ise 𝜒𝜒 sürtünme katsayısı aşağıdaki 
gibidir.  

𝜒𝜒 = cot𝛼𝛼
2𝜋𝜋 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒)

− tan𝛼𝛼                                                                   (222) 

Killi zeminlerde sürtünme, adhezyon sonucunda oluşmaktadır. 
Adhezyon ise zeminin su içeriğine bağlıdır. Killi bir zeminde 
tabakalar, viskoz bir sıvı gibi birbirleri üzerinden kayarlar.  

Şimdi de 𝑓𝑓 sütünme kuvveti, drenaj’sız 𝑎𝑎𝑢𝑢 adhezyon’a eşit olarak 
alındığında, sürtünme kuvveti için  (𝑞𝑞𝑢𝑢 = 2𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘) 

𝑓𝑓 = 𝜒𝜒 𝑞𝑞𝑢𝑢 = 2𝜒𝜒𝑐𝑐𝑢𝑢 = 𝑎𝑎𝑢𝑢 

𝜒𝜒 = 𝑎𝑎𝑢𝑢
2𝑐𝑐𝑢𝑢

                                                                                            (223) 

eşitliği yazılabilir. Bu değer (222)’deki eşdeğerine eşitlenir ise, 𝑎𝑎𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑢𝑢

 

oranı için  

𝑎𝑎𝑢𝑢
2𝑐𝑐𝑢𝑢

= cot𝛼𝛼
𝜋𝜋 𝑘𝑘

− 2 tan𝛼𝛼                                                                     (224) 

elde edilir. Bu eşitliklerde, killi zeminin doygun olduğu ve maksimum 
kayma gerilmesi hipotezinin geçerli bulunduğu kabul edilmiştir.  

Arazide d batma derinliğini ölçmek zor olabilir. Bu nedenle; D0 

koni tabanının batma derinliğinin bir fonksiyonu olarak, tan𝛼𝛼 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

tanımı da kullanıldığında  

𝑃𝑃1 =  𝑞𝑞𝑢𝑢𝜋𝜋
𝐷𝐷
2
𝑑𝑑𝑑𝑑          𝑣𝑣𝑣𝑣     𝑃𝑃2 =  𝜒𝜒𝑞𝑞𝑢𝑢𝜋𝜋𝑑𝑑

𝑑𝑑𝐷𝐷
2 tan𝛼𝛼

                              

dan  

𝑃𝑃 = �  𝑞𝑞𝑢𝑢𝜋𝜋
𝑑𝑑
2
𝑑𝑑𝑑𝑑 + �  𝜒𝜒𝑞𝑞𝑢𝑢𝜋𝜋𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
2 tan𝛼𝛼

 
𝐷𝐷0

0
 

𝐷𝐷0

0
 

𝑐𝑐𝑢𝑢𝐷𝐷02

𝑃𝑃
= 2 tan𝛼𝛼

𝜋𝜋(𝜒𝜒+tan𝛼𝛼)
                                                                           (225) 

elde edilir. Bu sonuçtan görülebileceği gibi 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) değeri koninin 
taban çapına bağlıdır. 

Buraya kadar verilen ifadelerde önemli bir nokta da P kuvvetinin  
bulunmasıdır. P koniyi zemine iten kuvveti bulmak için iki yol 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri, özel bir düzenek ile koni zemine 
itilir ve dinanometre ile kuvvet ölçülür. Diğeri ise ağırlığı bilinen bir 
tokmak belli bir yükseklikten düşürülür ve koninin zemine giriş 
derinliği ölçülür. Koninin zemine ∆𝑧𝑧 kadar girmesini sağlayan P 
kuvveti hesaplanır.  

𝑊𝑊𝑡𝑡 .𝐻𝐻 = 𝑃𝑃.∆𝑧𝑧 

𝑃𝑃 = 𝑊𝑊𝑡𝑡(
𝐻𝐻
∆𝑑𝑑

)                                                                                     (226) 

Bu eşitlikte 𝑊𝑊𝑡𝑡 tokmak ağırlığını, H’ da tokmağın düşme yüksekliğini 
gösterir. Ancak tokmağın düşürülmesi sonucu ve tokmağın flanş’a 
çarpması ile shock – impact olayı ortaya çıkar. Bu durumun mutlaka 
göz önüne alınması gerekir.  

Yine aynı olaydan yararlanılarak kohezif zeminlerin likit limit 
tayini de yapılabilmektedir. Bu amaçla düşen koni deneyi 
geliştirilmiştir. Verilen (221.c) ve (222) numaralı ifadelerde P = W 
koni ağırlığı alınarak kullanılmalıdır. Zira düşen koni deneyinde 
kendi ağırlığına sahip koninin belli süre içinde batma derinliğinin ne 
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kayma gerilmesi hipotezinin geçerli bulunduğu kabul edilmiştir.  

Arazide d batma derinliğini ölçmek zor olabilir. Bu nedenle; D0 

koni tabanının batma derinliğinin bir fonksiyonu olarak, tan𝛼𝛼 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

tanımı da kullanıldığında  
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𝐷𝐷
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𝑃𝑃
= 2 tan𝛼𝛼

𝜋𝜋(𝜒𝜒+tan𝛼𝛼)
                                                                           (225) 

elde edilir. Bu sonuçtan görülebileceği gibi 𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) değeri koninin 
taban çapına bağlıdır. 

Buraya kadar verilen ifadelerde önemli bir nokta da P kuvvetinin  
bulunmasıdır. P koniyi zemine iten kuvveti bulmak için iki yol 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri, özel bir düzenek ile koni zemine 
itilir ve dinanometre ile kuvvet ölçülür. Diğeri ise ağırlığı bilinen bir 
tokmak belli bir yükseklikten düşürülür ve koninin zemine giriş 
derinliği ölçülür. Koninin zemine ∆𝑧𝑧 kadar girmesini sağlayan P 
kuvveti hesaplanır.  

𝑊𝑊𝑡𝑡 .𝐻𝐻 = 𝑃𝑃.∆𝑧𝑧 

𝑃𝑃 = 𝑊𝑊𝑡𝑡(
𝐻𝐻
∆𝑑𝑑

)                                                                                     (226) 

Bu eşitlikte 𝑊𝑊𝑡𝑡 tokmak ağırlığını, H’ da tokmağın düşme yüksekliğini 
gösterir. Ancak tokmağın düşürülmesi sonucu ve tokmağın flanş’a 
çarpması ile shock – impact olayı ortaya çıkar. Bu durumun mutlaka 
göz önüne alınması gerekir.  

Yine aynı olaydan yararlanılarak kohezif zeminlerin likit limit 
tayini de yapılabilmektedir. Bu amaçla düşen koni deneyi 
geliştirilmiştir. Verilen (221.c) ve (222) numaralı ifadelerde P = W 
koni ağırlığı alınarak kullanılmalıdır. Zira düşen koni deneyinde 
kendi ağırlığına sahip koninin belli süre içinde batma derinliğinin ne 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

178

olduğuna bakılır. Koninin t = 5 sn sonundaki batma derinliği d = 20 
mm olan zemin su içeriği, likit limit olarak tanımlanmıştır.  

Benzer ifadeler; standart penetrasyon deneyi için de 
geliştirilebilir. Ancak elde edilecek eşitlikler, zemin mukavemeti için, 
fazla bir anlam taşımazlar. Bu deneyde de statik ve dinamik deney 
yöntemleri ortaya çıkar. Ancak yukarıdaki ifadelerin kullanılabilmesi 
için, önceden kohezif bir zeminin  𝑞𝑞𝑢𝑢 serbest basınç mukavemeti 
bilinmelidir.  

Öte yandan (225) numaralı eşitliğe dikkat edilirse; penetrasyon 
deneylerinde kullanılan koni standart değerlere sahip olduğu için, 
koni açısı 𝛼𝛼 ve koni tabanı 𝐷𝐷0 sabit değere sahiptir. Bu husus göz 
önünde tutularak, (225) numaralı ifade açıldığı zaman  

𝜋𝜋𝐷𝐷02𝑐𝑐𝑢𝑢(𝜒𝜒 + tan𝛼𝛼) = 2𝑃𝑃 tan𝛼𝛼                                              (227.a) 

elde edilir. Bu eşitlikte 𝑥𝑥 = 𝜒𝜒 + tan𝛼𝛼 denilir, kesin değerlerin 

 𝑐𝑐�̅�𝑢 = 𝑐𝑐𝑢𝑢 + 𝛿𝛿𝑐𝑐𝑢𝑢  ve �̅�𝑥 = 𝑥𝑥 + 𝛿𝛿𝑥𝑥  olduğu kabul edilerek, ikinci 
dereceden direfens büyüklükleri ihmal edilirse 

𝑥𝑥𝛿𝛿𝑐𝑐𝑢𝑢 + 𝑐𝑐𝑢𝑢𝛿𝛿𝑥𝑥 = 2𝑃𝑃
𝜋𝜋𝐷𝐷02

tan𝛼𝛼 − 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑢𝑢                                           (227.b) 

hata koşul denklemi bulunur. Korelat değerlerinin hesabından sonra, 
bilinmeyenler aşağıdaki gibi elde edilir.  

𝛿𝛿𝑐𝑐𝑢𝑢 =
𝑥𝑥( 2𝑃𝑃

𝜋𝜋𝐷𝐷0
2 tan𝛼𝛼−𝑥𝑥𝑐𝑐𝑢𝑢)

𝑥𝑥2+𝑐𝑐𝑢𝑢2
  ;            𝛿𝛿𝑥𝑥 =

𝑐𝑐𝑢𝑢( 2𝑃𝑃
𝜋𝜋𝐷𝐷0

2 tan𝛼𝛼−𝑥𝑥𝑐𝑐𝑢𝑢)

𝑥𝑥2+𝑐𝑐𝑢𝑢2
        (227.c) 

Düzeltilmiş değerler , 𝑐𝑐𝑢𝑢 ve x’in yaklaşık değerlerine eklenerek 
hesaplanır. Yalnız burada P kuvvetinin hesabı veya bulunması özel 
öneme sahiptir. Kısacası P kuvvetinin doğru tayini gerekir.  

Verilen hesaplar kohezif zeminler için yapılmıştır. Daneli 
zeminler için ise  𝑞𝑞𝑢𝑢 = 2𝑐𝑐𝑢𝑢 olduğu düşünülerek, eşitlikler  𝑞𝑞𝑢𝑢’ya göre 
düzenlenip gerçekleştirilmesi gerekir. Hata tahmin hesabının 
yapılabilmesi için ise, 𝑐𝑐𝑢𝑢 ve 𝜒𝜒 değerlerine ait ön tahmin büyüklükleri 
veya yaklaşık değerlerinin bilinmesi gerekir. Bir veya iki iterasyon 

sonunda (227.a) koşul denklemi ile (227.b) hata koşul denklemi 
sağlanır.  

10.3. Düşen Koni Deneyine Nümerik Örnek 

Hesapların nasıl yapılığını göstermek amacı ile; W = 60 gr 
=0.589 N ‘luk ağırlığa ve tepe açısı 60ᵒ olan bir koni kullanılarak, likit 
limit değerini bulmak amacı ile, düşen koni deneyi yapılmıştır.  

Kullanılan zeminin drenaj’sız kayma mukavemeti 𝑐𝑐𝑢𝑢 =
1.59 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 olarak serbest basınç deneyi ile tayin edilmiştir. Söz 
konusu koni, zemine t = 7 sn içinde d = 10 mm batarak dengeye 
gelmiştir. Bu zemine ait sürtünme katsayısı ve adezyon değerinin ne 
olduğu hesaplanacaktır. Hesaba önce, (221.c) ifadesi kullanılarak, 
𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) değerinin hesabı ile başlanır.  

𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) =
𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑2

𝑊𝑊
=

1.59𝑥𝑥0.01������2

0.000589
= 0.27 

Bu değer yine kullanılarak aynı eşitlikten yararlanılır.  

𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) =
1

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋30°(𝜒𝜒 + 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋30°)
= 0.27 

𝜒𝜒 = 0.4436 

Buna göre; (224) numaralı eşitlik gereğince, 

𝜋𝜋𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑢𝑢

=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝜋𝜋30°
0.27𝑥𝑥𝜋𝜋

− 2 tan 30° = 0.887 

bulunur. Şimdi de (223) numaralı ifadeden 𝜋𝜋𝑢𝑢adhezyon değeri 
hesaplanır.  

𝜋𝜋𝑢𝑢 = 2𝜒𝜒𝑐𝑐𝑢𝑢 = 2𝑥𝑥0.4436𝑥𝑥1.59 = 1.4106  𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2   

Koninin düşey ile yapmış olduğu 𝛼𝛼 açısının büyümesi durumunda, 𝜒𝜒 
sürtünme katsayısı ile 𝜋𝜋𝑢𝑢 adhezyon değerlerinin büyüyeceğine dikkat 
edilmelidir. Uygun benzeşim ile iç yüzü eğik bir istinad duvarı 
hesabında, sürtünme katsayısı benzer olarak hesaplanabilir.  
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olduğuna bakılır. Koninin t = 5 sn sonundaki batma derinliği d = 20 
mm olan zemin su içeriği, likit limit olarak tanımlanmıştır.  

Benzer ifadeler; standart penetrasyon deneyi için de 
geliştirilebilir. Ancak elde edilecek eşitlikler, zemin mukavemeti için, 
fazla bir anlam taşımazlar. Bu deneyde de statik ve dinamik deney 
yöntemleri ortaya çıkar. Ancak yukarıdaki ifadelerin kullanılabilmesi 
için, önceden kohezif bir zeminin  𝑞𝑞𝑢𝑢 serbest basınç mukavemeti 
bilinmelidir.  

Öte yandan (225) numaralı eşitliğe dikkat edilirse; penetrasyon 
deneylerinde kullanılan koni standart değerlere sahip olduğu için, 
koni açısı 𝛼𝛼 ve koni tabanı 𝐷𝐷0 sabit değere sahiptir. Bu husus göz 
önünde tutularak, (225) numaralı ifade açıldığı zaman  

𝜋𝜋𝐷𝐷02𝑐𝑐𝑢𝑢(𝜒𝜒 + tan𝛼𝛼) = 2𝑃𝑃 tan𝛼𝛼                                              (227.a) 

elde edilir. Bu eşitlikte 𝑥𝑥 = 𝜒𝜒 + tan𝛼𝛼 denilir, kesin değerlerin 

 𝑐𝑐�̅�𝑢 = 𝑐𝑐𝑢𝑢 + 𝛿𝛿𝑐𝑐𝑢𝑢  ve �̅�𝑥 = 𝑥𝑥 + 𝛿𝛿𝑥𝑥  olduğu kabul edilerek, ikinci 
dereceden direfens büyüklükleri ihmal edilirse 

𝑥𝑥𝛿𝛿𝑐𝑐𝑢𝑢 + 𝑐𝑐𝑢𝑢𝛿𝛿𝑥𝑥 = 2𝑃𝑃
𝜋𝜋𝐷𝐷02

tan𝛼𝛼 − 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑢𝑢                                           (227.b) 

hata koşul denklemi bulunur. Korelat değerlerinin hesabından sonra, 
bilinmeyenler aşağıdaki gibi elde edilir.  

𝛿𝛿𝑐𝑐𝑢𝑢 =
𝑥𝑥( 2𝑃𝑃

𝜋𝜋𝐷𝐷0
2 tan𝛼𝛼−𝑥𝑥𝑐𝑐𝑢𝑢)
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Düzeltilmiş değerler , 𝑐𝑐𝑢𝑢 ve x’in yaklaşık değerlerine eklenerek 
hesaplanır. Yalnız burada P kuvvetinin hesabı veya bulunması özel 
öneme sahiptir. Kısacası P kuvvetinin doğru tayini gerekir.  

Verilen hesaplar kohezif zeminler için yapılmıştır. Daneli 
zeminler için ise  𝑞𝑞𝑢𝑢 = 2𝑐𝑐𝑢𝑢 olduğu düşünülerek, eşitlikler  𝑞𝑞𝑢𝑢’ya göre 
düzenlenip gerçekleştirilmesi gerekir. Hata tahmin hesabının 
yapılabilmesi için ise, 𝑐𝑐𝑢𝑢 ve 𝜒𝜒 değerlerine ait ön tahmin büyüklükleri 
veya yaklaşık değerlerinin bilinmesi gerekir. Bir veya iki iterasyon 

sonunda (227.a) koşul denklemi ile (227.b) hata koşul denklemi 
sağlanır.  

10.3. Düşen Koni Deneyine Nümerik Örnek 

Hesapların nasıl yapılığını göstermek amacı ile; W = 60 gr 
=0.589 N ‘luk ağırlığa ve tepe açısı 60ᵒ olan bir koni kullanılarak, likit 
limit değerini bulmak amacı ile, düşen koni deneyi yapılmıştır.  

Kullanılan zeminin drenaj’sız kayma mukavemeti 𝑐𝑐𝑢𝑢 =
1.59 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 olarak serbest basınç deneyi ile tayin edilmiştir. Söz 
konusu koni, zemine t = 7 sn içinde d = 10 mm batarak dengeye 
gelmiştir. Bu zemine ait sürtünme katsayısı ve adezyon değerinin ne 
olduğu hesaplanacaktır. Hesaba önce, (221.c) ifadesi kullanılarak, 
𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) değerinin hesabı ile başlanır.  

𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) =
𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑2

𝑊𝑊
=

1.59𝑥𝑥0.01������2

0.000589
= 0.27 

Bu değer yine kullanılarak aynı eşitlikten yararlanılır.  

𝑘𝑘(𝛼𝛼,𝜒𝜒) =
1

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋30°(𝜒𝜒 + 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋30°)
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Buna göre; (224) numaralı eşitlik gereğince, 

𝜋𝜋𝑢𝑢
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=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝜋𝜋30°
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bulunur. Şimdi de (223) numaralı ifadeden 𝜋𝜋𝑢𝑢adhezyon değeri 
hesaplanır.  

𝜋𝜋𝑢𝑢 = 2𝜒𝜒𝑐𝑐𝑢𝑢 = 2𝑥𝑥0.4436𝑥𝑥1.59 = 1.4106  𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2   

Koninin düşey ile yapmış olduğu 𝛼𝛼 açısının büyümesi durumunda, 𝜒𝜒 
sürtünme katsayısı ile 𝜋𝜋𝑢𝑢 adhezyon değerlerinin büyüyeceğine dikkat 
edilmelidir. Uygun benzeşim ile iç yüzü eğik bir istinad duvarı 
hesabında, sürtünme katsayısı benzer olarak hesaplanabilir.  
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11. BÖLÜM 

MUKAVEMET KAZANMANIN DOĞASI 

11.1. GİRİŞ 

Konsolidasyon’da, dış kuvvetlerin neden olduğu, zemin 
oturmaları söz konusudur. Bu oturmaların bir kısmı, zemin 
örneğinden, boşluk suyunun drene olması sonucu ortaya çıkar. Diğer 
bir kısmı da zeminin viskoz doğasından kaynaklanır. Toplam oturma, 
bunun gibi oturmaların toplamından meydana gelir.  

Konsolidasyon olayı, zemin içindeki suyun akması ve boşluk 
suyu hız dağılımından kaynaklanan, oturma bileşenlerini yansıtır. 
Başka bir deyişle, konsolidasyon, bir zeminden çıkan boşluk suyunun 
meydana getirdiği oturmaların toplamıdır. Kısaca, bir zemindeki 
boşluk suyunun difüzyon’u olarak tanımlanabilir. Sonuçta bir katı 
içindeki bir sıvının difüzyon’u söz konusudur. Bu nedenle 
Terzaghi’nin vermiş olduğu konsolidasyon denklemi, difüzyon 
tipindeki bir denklemdir. Bu denklem dış basınçların, su tarafından, 
zemin danelerine transferi’ni temsil eder. Mamafih, toplam oturma 
içinde zeminin viskoz özelliklerinin de mevcudiyeti bulunur. Viskoz 
özellikler, zeminin sünme (creep–sekonder konsolidasyon) 
özelliğinden kaynaklanan, zamana bağlı olarak değişen özelliklerdir. 

Bir konsolidasyon deneyinde, zemin örneğinin dane ağırlığı sabit 
kalırken hacmi azalır. Azalan hacim sonunda, kuru birim ağırlık artar. 
Artan kuru birim ağırlık, daha katı ve sağlam bir zemin elde edildiğini 
gösterir. Daha katı bir zemin örneğinin elde edilmesi, iki olay ile 
sonuçlanır: Bunlardan biri, danelerin birbirlerine yanaşması ve 
yönlenmesi, diğeri ise boşluklardan ince partiküllerin geçmesidir. Bu 
durumda katı faz içinde dane difüzyonundan söz edilebilir ve boşluk 
oranlarının azalması ile olay sonuçlanır.  

Oturmaların büyüklüğü aynı zamanda, zeminin doygun olup 
olmaması ile de ilgilidir. Ayrıca zemin su içeriği optimum su içeriğine 
yakın ise, oturma miktarı, suyun yağlama etkisi ile artar. Böyle bir hal 

için danelerin birbirleri üzerinden kayması ve yönlenerek 
yerleşmeleri kolaylaşır. Bu durum daha ziyade doymamış zeminler 
için geçerlidir.  

Bunlara ek olarak, doymamış zeminin kıvamı da katı faz 
difüzyonu’nu etkileyen diğer bir faktördür. Eğer zeminin doğal su 
içeriği rötre limitinin altında ise, zeminin elastik özellikleri 
belirginleşmeye başlar. Bu durumda, zeminde oluşan emme 
basınçları önemli duruma gelir.  

Ayrıca zemine dıştan uygulanan bir yük, zemin boşluklarına ait 
boşluk basıncı veya boşluk suyu basınçlarının artmasına neden olur. 
Artan basınç sonucu, boşluklardaki akışkanın ( hava veya su olabilir) 
hızı yüksek değerlere ulaşarak, hidrodinamik dispersiyon’u 
oluşturur.  Sonuçta; serbest daneler yönlenir ve akışkan tarafından 
boşluklara taşınır veya yüksek hız sonucu, ana kütleye bağlı 
danecikler koparılarak serbest hale getirilir. Neticede kuru birim 
ağırlık artarak, zeminin mukavemet kazanması ile sonuçlanır. 
Böylelikle daha katı ve mukavim bir zemin durumu ortaya çıkar. Bu 
mekanizma sonucu zeminlerde dispersif bir yapı baskın hale gelmiş 
olur.  

11.2. Konsolidasyon’da Basınç Dağılımları 

Konsolidasyon’da boşluk suyu basınç değişimi ile asal gerilme 
değişimleri arasında yakın ilkişki vardır. 𝜎𝜎𝑣𝑣  ve 𝜎𝜎ℎ düşey ve yatay asal 
gerilemeler altında dengede olan bir zemin örneği, dıştan bir gerilme 
ile yüklendiğinde, bu gerilmeler ∆𝜎𝜎𝑣𝑣  ve ∆𝜎𝜎ℎ  gibi bir artım gösterir. 
Bu artımlar iki adımda oluşurlar. Birinci adımda, boşluk suyundaki 
basınç artımı nedeni ile, yatay gerilmedeki ∆𝜎𝜎ℎ artımıdır. İkinci 
adımda ise deviatör gerilmedeki ( ∆𝜎𝜎𝑣𝑣 − ∆𝜎𝜎ℎ ) artımı görülür. 
Artımlar u(z,t) boşluk suyu basıncının ∆𝑢𝑢𝜔𝜔 kadar artmasından 
kaynaklanmaktadır.  

Boşluk suyu basıncındaki ∆𝑢𝑢𝜔𝜔 artımı üzerinde boşluk 
geometrisinin, boşlukların rastgele dağılıma sahip olması nedeni ile, 
önemli rolü vardır. Çünkü boşlukların zemin içindeki yön ve 
yönlenmesi rastgele bir dağılıma sahiptir. Boşluklar muntazam 
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11. BÖLÜM 

MUKAVEMET KAZANMANIN DOĞASI 
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şekilde, düşey yönde dizilmemişlerdir. Yüklenme sonucunda, artan 
potansiyel gereğince, boşluklardaki mevcut su veya hava gibi 
akışkanlar, odömetre duvarları nedeni ile, düşey yönde akmaya 
zorlanırlar. Odömetre duvarının bir durgunluk noktası (stagnation 
point) oluşturması sonucunda, boşluk suyu basıncının artmasına 
neden olur ve bu  da, boşluklarda sirkülasyon oluşması ile sonuçlanır.  

Bir odömetre’nin  tabanına basınç transdüşer’i yerleştirilerek 
düşey basınçlar; aynı zamanda thin wall oedometer  tecnique ile de, 
yatay basınçlar ölçüldüğünde, basınçların zamanla değişimi Şek.34’te 
görüldüğü gibi olmaktadır.  

                       
Şekil. 34. Boşluk Basınçlarının Zaman İle Değişimi 

Gerek yatay, gerekse düşey basınçlar; bir maksimumdan 
geçtikten sonra sönümlenme göstermektedirler. Ölçülen basınçlar 
toplam basınçtır. Zemin örneği doygun veya doymamış olsa 
dahi,basınçların değişimi aynı özelliğe sahip olmaktadır (𝜎𝜎𝑣𝑣  ve 
𝜎𝜎ℎ basınçları 𝜎𝜎 ile gösterilmiştir).  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢𝜔𝜔  : Doygun zemin                                                 (228.a) 

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢  : Doymamış zemin                                              (228.b) 

𝑢𝑢 = 𝑋𝑋 �𝑢𝑢𝜔𝜔  + �1−𝑋𝑋
𝑋𝑋
� 𝑢𝑢𝑎𝑎  �:  Boşluk basıncı 

𝑢𝑢𝜔𝜔  : Boşluk suyu basıncı 

Bu ifadelerde 𝜎𝜎′’ler efektif gerilmeleri deyimler. 

Basınç eğrilerine ait değişimlerin Şek.34’teki gibi çıkması, zemin 
içinde boşluk suyu basıncının, başlangıçta artım gösterdiğini, zemin 
içindeki filtre hızını ve boşluk basıncını arttırdığını ifade etmektedir. 

Zemin örneğinin yüklenmesi durumunda, Şek.34’teki gibi 
eğrilerin elde edilmesi; bütün kesitlerin aynı anda yüklenmediğini ve 
zemin içinde bir gerilme yayılışının olduğuna da delalet eder. 
Basıncın değeri bir maksimuma eriştiği zaman, zemin örneği 
tamamen doygun hale gelir ve su sızması başlayarak, zaman ile 
basınç söner. Bilindiği gibi bütün zeminler rötre limitine kadar 
doygun olarak hacimlerini küçültürler. Aynı durum doymamış 
zeminlerde de geçerlidir. Doymamış bir zemin sıkıştırıldığı zaman, 
başlangıçta içindeki havayı atar ve zemin doygun hale geldikten 
sonra, hacmi küçülmeye başlar. Çünkü doymamış zeminlerdeki akım 
kapiler akım olup, bir kapiler akımın oluşması için, ıslak cephenin 
teşekkül etmesi gerekir ki,    (𝑢𝑢𝜔𝜔  − 𝑢𝑢𝑎𝑎) emme basıncı ortaya 
çıkabilmelidir. Doygun ve doymamış zonlar arasındaki kapiler basınç 
farkı, zemin içindeki suyu hareket ettirir.  

Şek.34’teki eğrilerden açık olarak, 𝑡𝑡𝑐𝑐  konsolidasyon süresi 
kolayca tayin edilebilir. Bu işlem, şekilde gösterildiği gibi, eğriye 
teğetler çizilerek ve teğetlerin kesim noktası göz önüne alınarak 
gerçekleştirilebilir. Yine basıncın sıfırdan başlayarak bir 
maksimumdan geçmesi, odömetre tabanına yerleştirilen basınç 
ölçme mekanizmasına, zemine yüklenen 𝜎𝜎 dış gerilmesinin aynı anda 
intikal etmediğini gösterir. Yüklenen 𝜎𝜎 gerilmesi önce, zemin yüzü ve 
üst tabakalar tarafından alınır. Yüklenen gerilme, zamanla diğer 
kesitlere yayılarak, maksimum değerine erişir ve üniform bir gerilme 
dağılımı oluşur. Bu olay gerçekleştikten sonra su akımı ve oturmalar 
ortaya çıkmaya başlar. 

Basıncın yükselmesi ve su akımının başlaması, zemin 
danelerinin yeniden yerleşmesini sağlar. Hızlı su akımı, zemin içinde 
birbirleri üzerinden kayan yüzeylerin olduğunu ve yerleşmenin bu 
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sayede meydana geldiğini ima eder. Böyle bir sistemin mevcudiyeti, 
zemindeki viskoz akma ve toplam kütle difüzyonu’na işaret eder. 
Toplam kütle difüzyonu, zeminin daha kompakt bir yapıya 
kavuşmasına ve ön konsolidasyon basıncının artmasına neden olur. 

Şimdi de Şek.34’teki olayı, dış yükleme sonunda kazanılan hız ve 
çevri olarak ele alalım. Başlangıçta suyun düşey yönde akmaya 
zorlanması ve basıncın artması, potansiyel artımını gündeme getirir. 
Sonuçta bu sıkışma, boşluklarda çevriler oluşturur.  

Zeminin herhangi bir boşluğunda ortaya çıkan çevri tüpünün 
şiddeti, suyun sıkıştırılamaz akışkan kabulü nedeni ile, akışkanın 
hareketi sırasında sabit kalır. 

Kapalı bir eğri boyunca sirkülasyon aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır.  

Γ = ∫ 𝜔𝜔 ����⃗ • 𝑆𝑆 𝑛𝑛�⃗  𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                          (229) 

Burada 𝑆𝑆 kapalı eğriye dayanan yüzeyi, 𝑛𝑛�⃗  birim normal vektörü ve 𝜔𝜔 ����⃗  
da 𝜔𝜔 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�⃗�𝑣 olan çevri vektörünü gösterir.  

Çevri ipçiği üzerinde A1 ve A2 kesit alanları ile sınırlı bir bölge 
varsa, bu alanlara dik olarak etki eden çevri vektörleri, sırası ile 𝜔𝜔1 ve 
𝜔𝜔2 ise,  

𝜔𝜔1 A1 = 𝜔𝜔2 A2                                                                                                                             (230) 

ilişkisi geçerlidir. Bu ilişki; çevri ipçiği boyunca, çevri vektörünün 
şiddeti ile kesit alanlarının çarpımının sabit kaldığını ifade eder. 
Sonuç olarak  

𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝐶𝐶                                                                                            (231) 

eşitliğinin geçerli olduğunu gösterir. Eğer A alanı odömetre’deki 
toplam kesit alanı olarak alınırsa, porozite etkisi ile filtre hızının, 
sızma hızından daha büyük olduğunu hatırlamak gerekir. Yani 
𝑣𝑣ℎ = 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠/𝑛𝑛 olup, 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 sızma hızını, 𝑣𝑣ℎ da filtre hızını, n de poroziteyi 
gösterir. 

Şimdi de (231) numaralı ifadenin diferensiyeli alındığında  

𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 = 0 

bulunur. Her taraf z, zemin örneğinin boyu ile çarpılır, 𝑚𝑚𝑣𝑣 =

− 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉

′nun hacim değiştirme katsayısı tanımı olduğu hatırlanırsa, 

aşağıdaki eşitlikler yazılabilir ( 𝑢𝑢 = −∆𝑝𝑝 değeri yerine konulmuştur). 

𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜔𝜔𝑢𝑢 

�
𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

=𝑚𝑚𝑣𝑣 �𝜔𝜔𝑢𝑢 

𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0(1 − 𝑒𝑒−𝑚𝑚𝑣𝑣𝑝𝑝)                                                                      (232) 

Benzer olarak 𝜔𝜔𝑑𝑑𝜔𝜔 =  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐴𝐴𝐴𝐴

 ve 𝑑𝑑𝜔𝜔 = 𝑑𝑑
𝐴𝐴𝐴𝐴

 oldukları da hatırlanır ise,  

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑑𝑑𝜔𝜔 + 𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 = 0 

𝑑𝑑𝜔𝜔 𝜔𝜔 = 𝐶𝐶                                                                                          (233) 

bulunur. Burada 𝑑𝑑𝜔𝜔akıyı, 𝐶𝐶 de integrasyon katsayısını ifade eder. 

Şimdi de 𝑡𝑡 = 0 anındaki, z ekseni üzerindeki sirkülasyon’un Γ 
olduğu, doğrusal bir çevri ipçiğinin bulunduğu kabul edilir ise, 
silindirik koordinatlardaki başlangıç koşulu için aşağıdakiler 
yazılabilir. 

𝑡𝑡 = 0 anında 𝑣𝑣𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 0 , 𝑣𝑣𝜃𝜃 = Γ
2𝜋𝜋𝑟𝑟

                                    (234.a) 

Bu durumda yalnız,  

𝑣𝑣𝜃𝜃(𝑟𝑟, 0) = Γ
2𝜋𝜋𝑟𝑟

                                                                             (234.b) 

hız bileşeninin bulunduğu kabul edilebilir. Sonuçta 𝑣𝑣𝜃𝜃(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) hızı için 

𝑣𝑣𝜃𝜃(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) = Γ
2𝜋𝜋𝑟𝑟

𝜔𝜔(𝑟𝑟, 𝑡𝑡)                                                                (234.c) 

konulmakla (234.b)’deki başlangıç koşulu için 𝜔𝜔(𝑟𝑟, 0) = 1 değerine 
sahip olacaktır. 

Sıkıştırılamaz akışkanlar için hareket denklemi, silindirik 
koordinatlar için, verildiğinde  
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sayede meydana geldiğini ima eder. Böyle bir sistemin mevcudiyeti, 
zemindeki viskoz akma ve toplam kütle difüzyonu’na işaret eder. 
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Γ = ∫ 𝜔𝜔 ����⃗ • 𝑆𝑆 𝑛𝑛�⃗  𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                          (229) 
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− 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉

′nun hacim değiştirme katsayısı tanımı olduğu hatırlanırsa, 
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𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜔𝜔𝑢𝑢 

�
𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔

=𝑚𝑚𝑣𝑣 �𝜔𝜔𝑢𝑢 
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2𝜋𝜋𝑟𝑟

                                    (234.a) 

Bu durumda yalnız,  
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konulmakla (234.b)’deki başlangıç koşulu için 𝜔𝜔(𝑟𝑟, 0) = 1 değerine 
sahip olacaktır. 
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koordinatlar için, verildiğinde  
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𝑣𝑣𝜃𝜃2

𝑟𝑟
= 1

𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

                                                                                    (235.a)      

𝜕𝜕𝑣𝑣𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕2𝑣𝑣𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑟𝑟2

+ 1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑟𝑟

− 𝑣𝑣𝜃𝜃
𝑟𝑟2

                                                            (235.b) 

elde edilir. Verilen bu denklemlerden ikincisinde (234.c)’deki değer 
yerlerine konulur ve gerekli türevler alınırsa,  

𝜕𝜕2𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑟𝑟2

− 1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 𝜕𝜕𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

    

bulunur. Burada da 𝜔𝜔 = 𝜔𝜔(𝜆𝜆)  ve   𝜆𝜆 = 𝑟𝑟2

𝑐𝑐𝑣𝑣𝜕𝜕
   dönüşümü yapılırsa,  

4 𝑑𝑑2𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜆𝜆2

+ 𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜆𝜆

= 0    

elde edilir. Bunun çözümü aşağıdaki gibidir.  

𝜔𝜔 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝑒𝑒−
1
4𝜆𝜆 

𝑡𝑡 = 0 ve 𝜆𝜆 = ∞ için 𝜔𝜔 = 1; 𝑡𝑡 > 0 ve 𝑟𝑟 = 0’ da hızın sonlu kalması 
şartını da hatırda tutarak, hız dağılımı için  

𝑣𝑣𝜃𝜃(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) = Γ
2𝜋𝜋𝑟𝑟

(1 − 𝑒𝑒−
𝑟𝑟2

4𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡)                                                         (236)     

elde edilir. Bu durumda çevri vektörünün şiddeti                                            

𝜔𝜔 = 𝜕𝜕𝑣𝑣𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑣𝑣𝜃𝜃
𝑟𝑟

= Γ
2𝜋𝜋𝑐𝑐𝑣𝑣𝜕𝜕

𝑒𝑒−
𝑟𝑟2

4𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡                                                         (237)  

olacaktır.  

Boşluk suyu basıncının değişimi ise, (235.a) numaralı eşitlikte 
bulunan çözüm yerine konulur ve integrali alınarak elde edilir. Hızın 
r yarıçapına göre değişimi, değişik zamanlar için Şek.35’te 
gösterildiği gibi olmaktadır. 

 

Şekil. 35. Hız Değişim Şekli 

Elde edilen Şek.35 ve Şek.34 karşılaştırılırsa, ikisi arasında 
büyük bir benzeşimin olduğu görülebilir. Sonuçta, boşluk içinde ve 
durgunluk noktalarındaki, meydana gelen sirkülasyon’un, basınç 
artımları üzerindeki rolü belirlenmiş olur.  

11.3. Tek Boyutlu Non-Lineer Konsolidasyon Teorisi 

Doygun veya yarı doygun bir zemin yüklendiği zaman, plastik 
deformasyon veya boşluk oranındaki azalma süreleri, kuru 
zeminlerden daha fazladır. Zeminlerdeki söz konusu oturma ve 
boşluk oranlarındaki azalma süreleri; doygunluk derecesi, hidrolik 
geçirgenlik, drenaj yolunun uzunluğu ve boşluk suyunun özellikleri 
vs. gibi pek çok faktöre bağlıdır. Bunlardan özellikle hidrolik 
geçirgenlik su içeriğinin bir fonksiyon’udur.  

Zamanın bir fonksiyon’u olduğu da kabul edilen konsolidasyon 
olgusu, azalan boşluk oranına bağlı bir şekil değiştirme olarak 
tanımlanabilir. Bu nedenle düşey konsolidasyon’da, herhangi bir 
basınç kademesi için, statik yük sabit kalırken drenaj boyu değişir. 
Zemin kalınlığının değişmesi, zemine ait sıkışabilirliği 
(compressibility), boşluk yapısı ve zeminin su içeriğini değiştirir. Bu 
gibi değişiklikler hidrolik geçirgenlik ve konsolidasyon katsayısının 
değişimiyle sonuçlanır. Bu nedenle konsolidasyon katsayısı da 
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𝜕𝜕2𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑟𝑟2

− 1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜔𝜔
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 𝜕𝜕𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕
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elde edilir. Bunun çözümü aşağıdaki gibidir.  

𝜔𝜔 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝑒𝑒−
1
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Boşluk suyu basıncının değişimi ise, (235.a) numaralı eşitlikte 
bulunan çözüm yerine konulur ve integrali alınarak elde edilir. Hızın 
r yarıçapına göre değişimi, değişik zamanlar için Şek.35’te 
gösterildiği gibi olmaktadır. 

 

Şekil. 35. Hız Değişim Şekli 

Elde edilen Şek.35 ve Şek.34 karşılaştırılırsa, ikisi arasında 
büyük bir benzeşimin olduğu görülebilir. Sonuçta, boşluk içinde ve 
durgunluk noktalarındaki, meydana gelen sirkülasyon’un, basınç 
artımları üzerindeki rolü belirlenmiş olur.  

11.3. Tek Boyutlu Non-Lineer Konsolidasyon Teorisi 

Doygun veya yarı doygun bir zemin yüklendiği zaman, plastik 
deformasyon veya boşluk oranındaki azalma süreleri, kuru 
zeminlerden daha fazladır. Zeminlerdeki söz konusu oturma ve 
boşluk oranlarındaki azalma süreleri; doygunluk derecesi, hidrolik 
geçirgenlik, drenaj yolunun uzunluğu ve boşluk suyunun özellikleri 
vs. gibi pek çok faktöre bağlıdır. Bunlardan özellikle hidrolik 
geçirgenlik su içeriğinin bir fonksiyon’udur.  

Zamanın bir fonksiyon’u olduğu da kabul edilen konsolidasyon 
olgusu, azalan boşluk oranına bağlı bir şekil değiştirme olarak 
tanımlanabilir. Bu nedenle düşey konsolidasyon’da, herhangi bir 
basınç kademesi için, statik yük sabit kalırken drenaj boyu değişir. 
Zemin kalınlığının değişmesi, zemine ait sıkışabilirliği 
(compressibility), boşluk yapısı ve zeminin su içeriğini değiştirir. Bu 
gibi değişiklikler hidrolik geçirgenlik ve konsolidasyon katsayısının 
değişimiyle sonuçlanır. Bu nedenle konsolidasyon katsayısı da 
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problem içinde, değişken olarak alınmalıdır. Oysa lineer 
konsolidasyon teorisinde konsolidasyon katsayısının, bir parametre 
olduğu kabul edilmiştir. Bu durum tam gerçeği yansıtmamaktadır. 
Doğal ortamda ve gerçekte, doymamış koşullardaki durum daha fazla 
geçerliliğe sahiptir. Sonuç olarak konsolidasyonu deyimleyen 
diferensiyel denklemin non-lineer bir diferensiyel denklem olması 
gerekir. Bu durumda; hacim değiştirme katsayısı ve hidrolik 
geçirgenlik, dolayısı ile konsolidasyon katsayısı, su içeriğinin bir 
fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Bu nedenle konsolidasyon 
katsayısının da türev altında gösterilmesi gerekir. 

Öte yandan; kazanılan yüksek hız nedeni ile, sıvı-katı ara 
yüzeyleri ile mikro- boşluklarda, hidrodinamik dispersiyon olayı 
ortaya çıkar. Bu durumu da göz önüne alan bir konsolidasyon 
diferensiyel denkleminin ortaya konulması gerekir. Ayrıca 
Terzaghi’nin lineer konsolidasyon teorisi, oturmalar bakımından 
doğru sonuçlar vermesine rağmen, oturma hızları hakkında hiçbir 
bilgi vermemektedir. Bu sakıncanın da ortadan kaldırılması icab eder. 

Yukarıdaki tüm nedenler göz önüne alınarak; dış kuvvetlerin 
yapmış olduğu işin, iç kuvvetlerin işine eşit olması prensibinden 
hareketle, ∆𝑞𝑞 basınç artımını göstermek üzere, aşağıdaki denklem 
elde edilmiştir. 

∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡

= −
∆( 𝐽𝐽𝜔𝜔

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔
)

∆𝑧𝑧
                                                                              (238.a) 

𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑡𝑡

= − 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

( 𝐽𝐽𝜔𝜔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔

)                                                                         (238.b) 

Bulunan ikinci denklemde 𝐽𝐽𝜔𝜔 su akısını göstermekte ve yine 𝑚𝑚𝑣𝑣 
hacim değiştirme katsayısını, 𝛾𝛾𝜔𝜔 da suyun birim hacim ağırlığını ifade 
etmektedir. Verilen (238.b) deki denklem elde edilirken Darcy 
yasasının geçerli olduğu, q’nun toplam potansiyel olup, yük cinsinden 
𝑞𝑞 = 𝑝𝑝 + 𝑢𝑢 + 𝑧𝑧 ile ifade edilebileceği de varsayılmıştır. Toplam yük 
içinde görülen p, uygulanan dış yükü, (u+z) de toplam boşluk 
basıncını deyimlemektedir. Yük değeri (238.b)’de yerine konulursa, 

non-lineer konsolidasyon’u ifade eden aşağıdaki diferensiyel 
denklem bulunur.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑐𝑐𝑣𝑣

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�       ;      𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔
                                            (239.a) 

𝑣𝑣𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                               (239.b) 

Elde edilen bu diferensiyel denklemde 𝑐𝑐𝑣𝑣 konsolidasyon katsayısının 
türev altında bulunması, 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin de  𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑓𝑓[𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)] şeklinde bir 
fonksiyon olduğunu gösterir. Nitekim hidrolik geçirgenlik üzerinde 
yapılan araştırmalar, K’nin  𝐾𝐾 = 𝑔𝑔(𝜃𝜃) gibi su içeriğinin ve doygunluk 
derecesinin bir fonksiyonu olduğunu vermiştir. Zemin doygun 
duruma geldikçe K’nın değeri, su içeriği ile birlikte artarak sabit bir 
𝐾𝐾0 gibi permeabilite değerine yanaşır. Yine 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme 
katsayısı da üniversal sıkışma yasası gereğince, 𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝛼𝛼/𝑢𝑢 gibi boşluk 
basıncı veya efektif gerilme değişmelerine bağlı olarak değişir. Boşluk 
basıncı da 𝑢𝑢 = 𝑓𝑓1(𝜃𝜃) gibi, zemin su içeriğinin bir fonsiyonudur.  

Yukarıda belirtilenlere göre, basınç kademelerinde, basıncın 
şiddeti arttıkça hidrolik geçirgenlik, konsolidasyon katsayısı ve hacim 
değiştirme katsayısının değerleri azalır. Dolayısı ile 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin değeri, dış 
basıncın değerine bağlı olarak küçülecektir. K ve 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin 𝜃𝜃 su içeriğinin 
bir fonksiyonu olarak değişimleri, Şek.36’dakine benzer olarak elde 
edilir.  

                                                                  
Şekil. 36. Hidrolik Geçirgenlik ve 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin Su İçeriği İle Değişimi 

Görüldüğü gibi K ve 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin, 𝜃𝜃 su içeriğinin bir fonksiyonu olması 
nedeni ile, doymamış zeminlerdeki matrik potansiyel, aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır.  
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problem içinde, değişken olarak alınmalıdır. Oysa lineer 
konsolidasyon teorisinde konsolidasyon katsayısının, bir parametre 
olduğu kabul edilmiştir. Bu durum tam gerçeği yansıtmamaktadır. 
Doğal ortamda ve gerçekte, doymamış koşullardaki durum daha fazla 
geçerliliğe sahiptir. Sonuç olarak konsolidasyonu deyimleyen 
diferensiyel denklemin non-lineer bir diferensiyel denklem olması 
gerekir. Bu durumda; hacim değiştirme katsayısı ve hidrolik 
geçirgenlik, dolayısı ile konsolidasyon katsayısı, su içeriğinin bir 
fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Bu nedenle konsolidasyon 
katsayısının da türev altında gösterilmesi gerekir. 

Öte yandan; kazanılan yüksek hız nedeni ile, sıvı-katı ara 
yüzeyleri ile mikro- boşluklarda, hidrodinamik dispersiyon olayı 
ortaya çıkar. Bu durumu da göz önüne alan bir konsolidasyon 
diferensiyel denkleminin ortaya konulması gerekir. Ayrıca 
Terzaghi’nin lineer konsolidasyon teorisi, oturmalar bakımından 
doğru sonuçlar vermesine rağmen, oturma hızları hakkında hiçbir 
bilgi vermemektedir. Bu sakıncanın da ortadan kaldırılması icab eder. 

Yukarıdaki tüm nedenler göz önüne alınarak; dış kuvvetlerin 
yapmış olduğu işin, iç kuvvetlerin işine eşit olması prensibinden 
hareketle, ∆𝑞𝑞 basınç artımını göstermek üzere, aşağıdaki denklem 
elde edilmiştir. 

∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡

= −
∆( 𝐽𝐽𝜔𝜔

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔
)

∆𝑧𝑧
                                                                              (238.a) 

𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑡𝑡

= − 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

( 𝐽𝐽𝜔𝜔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔

)                                                                         (238.b) 

Bulunan ikinci denklemde 𝐽𝐽𝜔𝜔 su akısını göstermekte ve yine 𝑚𝑚𝑣𝑣 
hacim değiştirme katsayısını, 𝛾𝛾𝜔𝜔 da suyun birim hacim ağırlığını ifade 
etmektedir. Verilen (238.b) deki denklem elde edilirken Darcy 
yasasının geçerli olduğu, q’nun toplam potansiyel olup, yük cinsinden 
𝑞𝑞 = 𝑝𝑝 + 𝑢𝑢 + 𝑧𝑧 ile ifade edilebileceği de varsayılmıştır. Toplam yük 
içinde görülen p, uygulanan dış yükü, (u+z) de toplam boşluk 
basıncını deyimlemektedir. Yük değeri (238.b)’de yerine konulursa, 

non-lineer konsolidasyon’u ifade eden aşağıdaki diferensiyel 
denklem bulunur.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑐𝑐𝑣𝑣

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�       ;      𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔
                                            (239.a) 

𝑣𝑣𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                               (239.b) 

Elde edilen bu diferensiyel denklemde 𝑐𝑐𝑣𝑣 konsolidasyon katsayısının 
türev altında bulunması, 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin de  𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑓𝑓[𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)] şeklinde bir 
fonksiyon olduğunu gösterir. Nitekim hidrolik geçirgenlik üzerinde 
yapılan araştırmalar, K’nin  𝐾𝐾 = 𝑔𝑔(𝜃𝜃) gibi su içeriğinin ve doygunluk 
derecesinin bir fonksiyonu olduğunu vermiştir. Zemin doygun 
duruma geldikçe K’nın değeri, su içeriği ile birlikte artarak sabit bir 
𝐾𝐾0 gibi permeabilite değerine yanaşır. Yine 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme 
katsayısı da üniversal sıkışma yasası gereğince, 𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝛼𝛼/𝑢𝑢 gibi boşluk 
basıncı veya efektif gerilme değişmelerine bağlı olarak değişir. Boşluk 
basıncı da 𝑢𝑢 = 𝑓𝑓1(𝜃𝜃) gibi, zemin su içeriğinin bir fonsiyonudur.  

Yukarıda belirtilenlere göre, basınç kademelerinde, basıncın 
şiddeti arttıkça hidrolik geçirgenlik, konsolidasyon katsayısı ve hacim 
değiştirme katsayısının değerleri azalır. Dolayısı ile 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin değeri, dış 
basıncın değerine bağlı olarak küçülecektir. K ve 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin 𝜃𝜃 su içeriğinin 
bir fonksiyonu olarak değişimleri, Şek.36’dakine benzer olarak elde 
edilir.  

                                                                  
Şekil. 36. Hidrolik Geçirgenlik ve 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin Su İçeriği İle Değişimi 

Görüldüğü gibi K ve 𝑐𝑐𝑣𝑣’nin, 𝜃𝜃 su içeriğinin bir fonksiyonu olması 
nedeni ile, doymamış zeminlerdeki matrik potansiyel, aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır.  
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∅ = ∫ 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝐾𝐾𝑢𝑢
∆𝑝𝑝

𝜃𝜃
𝜃𝜃𝑖𝑖

                                                            (240) 

Öte yandan, herhangi bir vesile ile, zemin doygun duruma geldiği 
zaman ve herhangi bir basınç kademesi için, 𝑚𝑚𝑣𝑣’nin değeri sabit 
alınabiliyor ise, 𝑐𝑐𝑣𝑣 sabit bir değere sahip olur. Sonuçta (239.a) 
denkleminde 𝑐𝑐𝑣𝑣 türev dışına çıkarak, Terzaghi’nin bilinen lineer 
konsolidasyon denklemi elde edilmiş olur. Yine bir odömetre 

deneyinde, 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

 oturma hızını gösterir. Eğer zemin doygun ise bu 

hız, boşluk suyunun drenaj hızını da ifade eder.  

Konsolidasyon katsayısının deneysel değerlerden bulunabilmesi 
için, (239.b) denklemi işi kolaylaştırıcı rol oynar. Verilen (239) 
numaralı ifadeler genel denklemler olup, hem doymamış hem de 
doygun koşulları simgeler. Bunlara göre konsolidasyon katsayısı için 
aşağıdaki ilişkiler yazılabilir.  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = ∫ 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                                                                (241.a) 

Herhangi sabit bir 𝑣𝑣𝑧𝑧 hızı için ise  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑧𝑧∆𝑑𝑑                                                                                    (241.b) 

bulunur. Elde edilen 𝑐𝑐𝑣𝑣’ye ait bu eşitlik, hem doygun hem de 
doymamış zemin koşulları için geçerli bir ilişkidir. İfadedeki ∆𝑑𝑑 farkı; 
odömetre’deki, herhangi bir basınç kademesindeki, oturmayı 
göstermektedir. Oturma hızı ise, herhangi bir zaman için                
𝑣𝑣𝑧𝑧 = ∆𝑑𝑑/𝑡𝑡’den hesaplanabilir. Suyun zemin içindeki filtre hızı için bu 
değer, doygun zeminlerde, çift yönlü drenaj için 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑑𝑑/2𝑡𝑡’ dir. Şimdi 
de (239.a)’daki non-lineer denklemin çözümleri ele alınsın. Bunun 
için önce, problemin sınır koşullarının belirlenmesi gerekir. Zeminin 
yüklenmesi sonucu, önce doygun duruma gelmesi ve yüklenen 
basıncın yine önce su tarafından alınması hatırlanırsa, aşağıdaki 
koşullar yazılabilir. Verilen non-lineer diferensiyel denklem bu 
koşullar altında çözülmelidir.  

𝐾𝐾(𝑑𝑑, 𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝜔𝜔(𝑑𝑑𝑖𝑖 , 0) = 𝐾𝐾𝑖𝑖                                                        (242.a) 

𝐾𝐾(𝑑𝑑, 𝑡𝑡) = 𝜔𝜔𝜔𝜔�𝑑𝑑𝑓𝑓, 𝑡𝑡𝑐𝑐� = 0                                                        (242.b) 

Yukarıda elde edilen (239.a) numaralı diferensiyel denklemin, 
(242) numaralı sınır koşulları altındaki, değişik yöntemler 
kullanılarak, pek çok çözümü verilmiş bulunmaktadır. Burada; 
Leibnitz prensibi kullanılarak elde edilen çözüm anlatılacaktır. 

Çözüm için, u boşluk basıncının 𝑢𝑢 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆) ve 𝜆𝜆 = 𝑧𝑧/√𝑡𝑡 olduğu 
kabul edilirse, (239.a) denklemi için  

−
𝜆𝜆
2𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝜆𝜆

=
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆

�𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑧𝑧
�

1
√𝑡𝑡

 

𝑑𝑑 �𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� = − 𝜕𝜕

2𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑢𝑢                                                                     (243) 

eşitliği yazılabilir. Odömetre hücresindeki zemine ∆𝑝𝑝  basıncı 
uygulandığı zaman, basınç ∆𝑝𝑝 = ∆𝑢𝑢𝜔𝜔 kadar artar. Şimdi (243)’ün 
integrali alınırsa 

𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −1
2 ∫

𝜕𝜕
𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑖𝑖
                                                                     (244.a) 

bulunur. Bu değer (239.a)’ da yerine konulursa 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= − 1
2𝑡𝑡

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑢𝑢𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑖𝑖

)                                                                (242.b) 

elde edilir. 

Leibnitz kuralı; 𝛼𝛼 parametresinin ∅(𝛼𝛼) şeklindeki bir 
fonksiyonun türev alma işlemini verir. ∅(𝛼𝛼) için 

∅(𝛼𝛼) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)𝑑𝑑𝑥𝑥ℎ
ℎ𝑖𝑖

                                                                (245.a) 

integralinin türevi aşağıdaki gibidir.  

𝑑𝑑∅
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ∫ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑓𝑓[ℎ2(𝛼𝛼),𝛼𝛼] 𝑑𝑑ℎ2

𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝑓𝑓[ℎ1(𝛼𝛼),𝛼𝛼] 𝑑𝑑ℎ1

𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ2(𝑑𝑑)
ℎ1(𝑑𝑑)      (245.b) 

Konsolidasyon probleminde 𝑓𝑓[𝑢𝑢2(𝛼𝛼),𝛼𝛼] = 𝑧𝑧 parametre olarak alınır 
ve (245.b) eşitliği uygulanır ise,  

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑢𝑢𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑖𝑖

� = ∫ 𝑑𝑑𝑢𝑢 + 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑖𝑖

                                      (246.a)          

elde edilir. Bu eşitlikte 𝑢𝑢𝑖𝑖 , başlangıç basıncı, artırılan ∆𝑝𝑝  basınç farkı 
artımına eşit olup,  𝑢𝑢𝑖𝑖 = ∆𝑝𝑝’dir. Başlangıçta ve basınç kademesi 
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∅ = ∫ 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝐾𝐾𝑢𝑢
∆𝑝𝑝

𝜃𝜃
𝜃𝜃𝑖𝑖

                                                            (240) 

Öte yandan, herhangi bir vesile ile, zemin doygun duruma geldiği 
zaman ve herhangi bir basınç kademesi için, 𝑚𝑚𝑣𝑣’nin değeri sabit 
alınabiliyor ise, 𝑐𝑐𝑣𝑣 sabit bir değere sahip olur. Sonuçta (239.a) 
denkleminde 𝑐𝑐𝑣𝑣 türev dışına çıkarak, Terzaghi’nin bilinen lineer 
konsolidasyon denklemi elde edilmiş olur. Yine bir odömetre 

deneyinde, 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕

 oturma hızını gösterir. Eğer zemin doygun ise bu 

hız, boşluk suyunun drenaj hızını da ifade eder.  

Konsolidasyon katsayısının deneysel değerlerden bulunabilmesi 
için, (239.b) denklemi işi kolaylaştırıcı rol oynar. Verilen (239) 
numaralı ifadeler genel denklemler olup, hem doymamış hem de 
doygun koşulları simgeler. Bunlara göre konsolidasyon katsayısı için 
aşağıdaki ilişkiler yazılabilir.  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = ∫ 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                                                                (241.a) 

Herhangi sabit bir 𝑣𝑣𝑧𝑧 hızı için ise  

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑧𝑧∆𝑑𝑑                                                                                    (241.b) 

bulunur. Elde edilen 𝑐𝑐𝑣𝑣’ye ait bu eşitlik, hem doygun hem de 
doymamış zemin koşulları için geçerli bir ilişkidir. İfadedeki ∆𝑑𝑑 farkı; 
odömetre’deki, herhangi bir basınç kademesindeki, oturmayı 
göstermektedir. Oturma hızı ise, herhangi bir zaman için                
𝑣𝑣𝑧𝑧 = ∆𝑑𝑑/𝑡𝑡’den hesaplanabilir. Suyun zemin içindeki filtre hızı için bu 
değer, doygun zeminlerde, çift yönlü drenaj için 𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑑𝑑/2𝑡𝑡’ dir. Şimdi 
de (239.a)’daki non-lineer denklemin çözümleri ele alınsın. Bunun 
için önce, problemin sınır koşullarının belirlenmesi gerekir. Zeminin 
yüklenmesi sonucu, önce doygun duruma gelmesi ve yüklenen 
basıncın yine önce su tarafından alınması hatırlanırsa, aşağıdaki 
koşullar yazılabilir. Verilen non-lineer diferensiyel denklem bu 
koşullar altında çözülmelidir.  

𝐾𝐾(𝑑𝑑, 𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝜔𝜔(𝑑𝑑𝑖𝑖 , 0) = 𝐾𝐾𝑖𝑖                                                        (242.a) 

𝐾𝐾(𝑑𝑑, 𝑡𝑡) = 𝜔𝜔𝜔𝜔�𝑑𝑑𝑓𝑓, 𝑡𝑡𝑐𝑐� = 0                                                        (242.b) 

Yukarıda elde edilen (239.a) numaralı diferensiyel denklemin, 
(242) numaralı sınır koşulları altındaki, değişik yöntemler 
kullanılarak, pek çok çözümü verilmiş bulunmaktadır. Burada; 
Leibnitz prensibi kullanılarak elde edilen çözüm anlatılacaktır. 

Çözüm için, u boşluk basıncının 𝑢𝑢 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆) ve 𝜆𝜆 = 𝑧𝑧/√𝑡𝑡 olduğu 
kabul edilirse, (239.a) denklemi için  

−
𝜆𝜆
2𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝜆𝜆

=
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆

�𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑧𝑧
�

1
√𝑡𝑡

 

𝑑𝑑 �𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� = − 𝜕𝜕

2𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑢𝑢                                                                     (243) 

eşitliği yazılabilir. Odömetre hücresindeki zemine ∆𝑝𝑝  basıncı 
uygulandığı zaman, basınç ∆𝑝𝑝 = ∆𝑢𝑢𝜔𝜔 kadar artar. Şimdi (243)’ün 
integrali alınırsa 

𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −1
2 ∫

𝜕𝜕
𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑢𝑢𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑖𝑖
                                                                     (244.a) 

bulunur. Bu değer (239.a)’ da yerine konulursa 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= − 1
2𝑡𝑡

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑢𝑢𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑖𝑖

)                                                                (242.b) 

elde edilir. 

Leibnitz kuralı; 𝛼𝛼 parametresinin ∅(𝛼𝛼) şeklindeki bir 
fonksiyonun türev alma işlemini verir. ∅(𝛼𝛼) için 

∅(𝛼𝛼) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)𝑑𝑑𝑥𝑥ℎ
ℎ𝑖𝑖

                                                                (245.a) 

integralinin türevi aşağıdaki gibidir.  

𝑑𝑑∅
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ∫ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑓𝑓[ℎ2(𝛼𝛼),𝛼𝛼] 𝑑𝑑ℎ2

𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝑓𝑓[ℎ1(𝛼𝛼),𝛼𝛼] 𝑑𝑑ℎ1

𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ2(𝑑𝑑)
ℎ1(𝑑𝑑)      (245.b) 

Konsolidasyon probleminde 𝑓𝑓[𝑢𝑢2(𝛼𝛼),𝛼𝛼] = 𝑧𝑧 parametre olarak alınır 
ve (245.b) eşitliği uygulanır ise,  

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑢𝑢𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑖𝑖

� = ∫ 𝑑𝑑𝑢𝑢 + 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑧𝑧𝑖𝑖

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑖𝑖

                                      (246.a)          

elde edilir. Bu eşitlikte 𝑢𝑢𝑖𝑖 , başlangıç basıncı, artırılan ∆𝑝𝑝  basınç farkı 
artımına eşit olup,  𝑢𝑢𝑖𝑖 = ∆𝑝𝑝’dir. Başlangıçta ve basınç kademesi 
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sonuna kadar ∆𝑝𝑝  sabit kalacağından, türevi sıfıra eşit olur. Bu 
durumda eşitlik  

 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�∫ 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑖𝑖

� = −(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖) + 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                          (246.b) 

halini alır. Sonuçta (244.b) numaralı eşitlik için aşağıdaki lineer 
denklem elde edilir. 

2𝑡𝑡 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖)                                                         (247.a) 

Bu diferensiyel denklemin yardımcı sistemi  

𝑑𝑑𝜕𝜕
2𝜕𝜕

= 𝑑𝑑𝜕𝜕
𝜕𝜕

= − 𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑢𝑢−𝑢𝑢𝑖𝑖

                                                                        (247.b) 

olup, buradan  

∅1 = √𝜕𝜕
𝜕𝜕

                ve      ∅2 = 𝑧𝑧 (𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖)  

bulunur ve bunlara göre tam (exact) çözüm  

∅2 = 𝐶𝐶1∅1 + 𝐶𝐶2                                                                           (247.c) 

çıkar. Bu çözüme de (242) numaralı sınır koşulları uygulanır ise, 
boşluk basıncı değişimi için 

𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑖𝑖[1 − (𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕

)2� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐

]                                                                (248.a) 

elde edilir. Bu eşitlikte 𝑡𝑡𝑐𝑐  konsolidasyon süresini, 𝑧𝑧𝑓𝑓 de nihai zemin 
numunesi boyunu gösterir. Konsolidasyon katsayısı için (244.a)’daki 
eşitlik göz önüne alınır ise 

𝑐𝑐𝑣𝑣 = −1
2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢

(∫ 𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝑧𝑧𝑧𝑧)   

yazılabilir. Şimdi de (248.a)’dan 𝑧𝑧𝑧𝑧 diferensiyeli alınarak yerine 
konulursa 

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝜕𝜕2

4𝜕𝜕
[1 − 2

3
( 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑓𝑓

)�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐

]                                                             (248.b)     

elde edilir. Bunun da z’ye göre türevi alınır ise 

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑧𝑧
2𝑡𝑡

[1 − ( 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑓𝑓

)�𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑐𝑐

]                                                                (248.c) 

hız ifadesi çıkar. Bulunan bu sonuçlar çift taraflı drenaj için geçerli 
ifadelerdir.  

11.4. Konsolidasyon’da Hidrodinamik Dispersiyon 

Bir odömetre deneyinde veya konsolidasyonda, dış yükün 
yarattığı basınç ile, artan su ve sıkışan havanın oluşturduğu basınç 
sonucu; zemin boşluk strüktürü’nün değişmesi, suyun düşey yönde 
akmaya zorlanması ve durgunluk noktaları nedeni ile boşluklarda 
ortaya çıkan sıkışmadan meydana gelen vorteks ve hız kazanımları, 
mukavemet artımına neden olmaktadır. Mukavemet artımının hız 
dağılımından veya hidrodinamik dispersiyon’dan kaynaklandığı, 
daha önce ifade edilmiş bulunmaktadır. Yine dispersiyon, zemin 
doğasına bağlı viskoz davranış ve sıkışma sonucunda, boşluk 
yapısının, dolayısı ile zemin strüktürü’nün değişmesi gibi, değişik 
olayların bir arada oluştuğu da zikredilmiş bulunmaktadır.  

Sözü edilen dispersiyon’u açıklayabilmek için, (239.a) numaralı 
denklemin türevleri alınır ve (239.b) eşitliği göz önünde 
bulundurulursa 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

=
𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝑣𝑣𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                         (249) 

dispersiyon denklemi elde edilmiş olur. Verilen denklemden 
görülebileceği gibi; birinci terim boşluklardaki suyun kazandığı 𝑣𝑣𝑧𝑧 
hızının etkisini, ikinci terim de zeminin hem hidrolik hem de mekanik 
özelliğini bir arada ifade eden konsolidasyon etkisini gösterir. Yine 
(249) numaralı diferensiyel denklemin (242) numaralı sınır koşulları 
altında çözülmesi gerekir. Bu amaçla verilen dispersiyon denkleminin 

önce, 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 alınarak, homogen çözümü bulunmalıdır. Bu söylenen 

yapılacak olursa, aşağıdaki çözüm elde edilir.  

𝜕𝜕 = ∅1(𝜕𝜕, 𝜕𝜕) + ∅2(𝜕𝜕, 𝜕𝜕)𝑒𝑒−
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑐𝑐𝑣𝑣                                                       (250)  
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sonuna kadar ∆𝑝𝑝  sabit kalacağından, türevi sıfıra eşit olur. Bu 
durumda eşitlik  

 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�∫ 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑖𝑖

� = −(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖) + 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                          (246.b) 

halini alır. Sonuçta (244.b) numaralı eşitlik için aşağıdaki lineer 
denklem elde edilir. 

2𝑡𝑡 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖)                                                         (247.a) 

Bu diferensiyel denklemin yardımcı sistemi  

𝑑𝑑𝜕𝜕
2𝜕𝜕

= 𝑑𝑑𝜕𝜕
𝜕𝜕

= − 𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑢𝑢−𝑢𝑢𝑖𝑖

                                                                        (247.b) 

olup, buradan  

∅1 = √𝜕𝜕
𝜕𝜕

                ve      ∅2 = 𝑧𝑧 (𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖)  

bulunur ve bunlara göre tam (exact) çözüm  

∅2 = 𝐶𝐶1∅1 + 𝐶𝐶2                                                                           (247.c) 

çıkar. Bu çözüme de (242) numaralı sınır koşulları uygulanır ise, 
boşluk basıncı değişimi için 

𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑖𝑖[1 − (𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕

)2� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐

]                                                                (248.a) 

elde edilir. Bu eşitlikte 𝑡𝑡𝑐𝑐  konsolidasyon süresini, 𝑧𝑧𝑓𝑓 de nihai zemin 
numunesi boyunu gösterir. Konsolidasyon katsayısı için (244.a)’daki 
eşitlik göz önüne alınır ise 

𝑐𝑐𝑣𝑣 = −1
2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢

(∫ 𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝑧𝑧𝑧𝑧)   

yazılabilir. Şimdi de (248.a)’dan 𝑧𝑧𝑧𝑧 diferensiyeli alınarak yerine 
konulursa 

𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝜕𝜕2

4𝜕𝜕
[1 − 2

3
( 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑓𝑓

)�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐

]                                                             (248.b)     

elde edilir. Bunun da z’ye göre türevi alınır ise 

𝑣𝑣𝑧𝑧 = 𝑧𝑧
2𝑡𝑡

[1 − ( 𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑓𝑓

)�𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑐𝑐

]                                                                (248.c) 

hız ifadesi çıkar. Bulunan bu sonuçlar çift taraflı drenaj için geçerli 
ifadelerdir.  

11.4. Konsolidasyon’da Hidrodinamik Dispersiyon 

Bir odömetre deneyinde veya konsolidasyonda, dış yükün 
yarattığı basınç ile, artan su ve sıkışan havanın oluşturduğu basınç 
sonucu; zemin boşluk strüktürü’nün değişmesi, suyun düşey yönde 
akmaya zorlanması ve durgunluk noktaları nedeni ile boşluklarda 
ortaya çıkan sıkışmadan meydana gelen vorteks ve hız kazanımları, 
mukavemet artımına neden olmaktadır. Mukavemet artımının hız 
dağılımından veya hidrodinamik dispersiyon’dan kaynaklandığı, 
daha önce ifade edilmiş bulunmaktadır. Yine dispersiyon, zemin 
doğasına bağlı viskoz davranış ve sıkışma sonucunda, boşluk 
yapısının, dolayısı ile zemin strüktürü’nün değişmesi gibi, değişik 
olayların bir arada oluştuğu da zikredilmiş bulunmaktadır.  

Sözü edilen dispersiyon’u açıklayabilmek için, (239.a) numaralı 
denklemin türevleri alınır ve (239.b) eşitliği göz önünde 
bulundurulursa 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

=
𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝑣𝑣𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                         (249) 

dispersiyon denklemi elde edilmiş olur. Verilen denklemden 
görülebileceği gibi; birinci terim boşluklardaki suyun kazandığı 𝑣𝑣𝑧𝑧 
hızının etkisini, ikinci terim de zeminin hem hidrolik hem de mekanik 
özelliğini bir arada ifade eden konsolidasyon etkisini gösterir. Yine 
(249) numaralı diferensiyel denklemin (242) numaralı sınır koşulları 
altında çözülmesi gerekir. Bu amaçla verilen dispersiyon denkleminin 

önce, 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 alınarak, homogen çözümü bulunmalıdır. Bu söylenen 

yapılacak olursa, aşağıdaki çözüm elde edilir.  

𝜕𝜕 = ∅1(𝜕𝜕, 𝜕𝜕) + ∅2(𝜕𝜕, 𝜕𝜕)𝑒𝑒−
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑐𝑐𝑣𝑣                                                       (250)  
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Bulunan bu çözümde ∅1 ve  ∅2 fonksiyonları, diferensiyel denklemin 
kısmi türevli denklem olması nedeni ile, integrasyon fonksiyonlarını 
gösterir. Boşluk basıncını deyimleyen (250) numaralı ifadenin, (249) 
numaralı denklemde verilen türevleri alınıp yerlerine konulur ve elde 
edilen eşitlikte, aynı terimlerin karşılaştırılması sonucunda  

𝜕𝜕∅1
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2∅1
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 𝑣𝑣 𝜕𝜕∅1
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                 (251.a) 

𝜕𝜕∅2
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2∅2
𝜕𝜕𝑧𝑧2

− 𝑣𝑣𝑧𝑧
𝜕𝜕∅2
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                (251.b) 

diferensiyel denklemleri elde edilir. Burada da ∅1 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆1) ve       

𝜆𝜆1 = 𝑧𝑧−𝑣𝑣𝜕𝜕
√𝜕𝜕

 ile ∅2 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆2) ve   𝜆𝜆2 = 𝑧𝑧+𝑣𝑣𝜕𝜕
√𝜕𝜕

 dönüşümleri yapılırsa,  

−𝜆𝜆1
𝑑𝑑∅1
𝑑𝑑𝜆𝜆1

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑2∅1
𝑑𝑑𝜆𝜆1

2                                                                        (252.a) 

−𝜆𝜆2
𝑑𝑑∅2
𝑑𝑑𝜆𝜆2

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑2∅2
𝑑𝑑𝜆𝜆2

2                                                                        (252.b) 

adi türevli diferensiyel denklemler bulunur. Bu diferensiyel 
denklemlerin çözümünden ise  

∅1 = 𝐴𝐴∫ 𝑒𝑒−𝛽𝛽2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛽𝛽= 𝜆𝜆1

2�𝑐𝑐𝑣𝑣
∞                                                             (253.a) 

∅2 = 𝐵𝐵 ∫ 𝑒𝑒−𝜉𝜉2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜉𝜉= 𝜆𝜆2

2�𝑐𝑐𝑣𝑣
∞                                                              (253.b) 

genel çözümlerine gelinir. Bulunan A ve B integrasyon katsayılarının 
tayini için, sınır koşullarının belirlenmesi gerekir.  

Eğer bir konsolidasyon’u belirleyen odömetre deneyi göz önüne 
alınır ise, aşağıdaki sınır koşulları yazılabilir.  

𝑧𝑧 = 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 > 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(0, 𝑡𝑡) = 𝑢𝑢𝑖𝑖                                              (254.a) 

𝑧𝑧 > 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 = 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 0) = ∆𝑝𝑝                                           (254.b) 

𝑧𝑧 > 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 → ∞ 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(𝑧𝑧,∞) = 0                                           (254.c) 

Eğer zemin yarı sonsuz bir uzay olarak düşünülürse, bu kez sınır 
koşulları için 

𝑧𝑧 > 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 = 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 0) = 𝑢𝑢𝑖𝑖                                              (255.a) 

𝑧𝑧 → ∞ 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑡𝑡 > 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(∞, 𝑡𝑡) = 0                                           (255.b) 

𝑧𝑧 = 0 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑡𝑡 > 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢 = ∆𝑝𝑝                                                     (255.c) 

ifadeleri verilebilir. Bir odömetre deneyi söz konusu olduğu zaman, 
boşluk basıncının değişimi, (254) numaralı sınır koşulları 
kullanılarak, aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑢𝑢 = ∆𝑝𝑝
2

[𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑧𝑧+𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

� + 𝑣𝑣−
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑐𝑐𝑣𝑣 . 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑧𝑧−𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡

2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
�]                          (256) 

Bulunan bu çözüm, hem Terzaghi’nin lineer çözümünü, hem de dış 
yükleme sonucu kazanılan potansiyel nedeni ile, zemin içindeki hız 
dağılımı sonucu ortaya çıkan, hidrodinamik dispersiyon’u kapsar. 
Çözüm hem doygun hem de doymamış koşullar için geçerli bir 
çözümdür. Yine 𝑣𝑣𝑧𝑧 oturma hızı olarak alınacak olursa, ∆𝐻𝐻 = 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡 
oturmaya eşit olup, (𝑧𝑧 + 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡) büyüklüğü, bir basınç kademesi için, 
numune kalınlığını; dolayısı ile, doğal ortamda, tabaka kalınlığını 
gösterir. Sonuç olarak, konsolidasyon üzerinde, tabaka kalınlığının 
etkisini ima eder. Bulunan (256) numaralı çözümde birinci terim, 
boşluk basınçları ve konsolidasyonda, tabaka kalınlığının etkisini; 
ikinci terim ise drenaj yüzlerinden olan uzaklığın etkisini ifade 
etmektedir. Drenaj yüzlerine yakın olan tabakalarda daha hızlı su 
veya hava boşalması meydana gelecek demektir. Bu husus Japon 
araştırıcılar tarafından, deneysel olarak gösterilmiş, fakat teorik izahı 
yapılamamıştır. Buna ilave olarak birinci terim oturmanın, yani 
primer konsolidasyon’u, ikinci terim ise hidrodinamik dipersiyon’u 
ifade eder. Yine bulunan bu çözüm, Terzaghi’nin lineer teorisinin 
mahsurlarını da ortadan kaldırır. Çözüm oturmalar hakkında bilgi 
verebildiği gibi, oturma hızları, su hızları ve boşluk basınçları 
hakkında da bilgi sunar.  

Öte yandan; (249) numaralı diferensiyel denklemde, 𝑒𝑒𝑣𝑣 
konsolidasyon katsayısı ve hız parametre durumundadırlar. Bu 
nedenle, lineer teori için elde edilen çizelgeler veya Tv  zaman faktörü 
kavramları da, yeni elde edilen (256) numaralı denklem için de 
kullanılabilir.  Bulunan çözüm yine, (228) numaralı ifadeler göz 
önüne alınırsa, efektif gerilme değişimleri ve dolayısı ile ön 
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Bulunan bu çözümde ∅1 ve  ∅2 fonksiyonları, diferensiyel denklemin 
kısmi türevli denklem olması nedeni ile, integrasyon fonksiyonlarını 
gösterir. Boşluk basıncını deyimleyen (250) numaralı ifadenin, (249) 
numaralı denklemde verilen türevleri alınıp yerlerine konulur ve elde 
edilen eşitlikte, aynı terimlerin karşılaştırılması sonucunda  

𝜕𝜕∅1
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2∅1
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 𝑣𝑣 𝜕𝜕∅1
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                 (251.a) 

𝜕𝜕∅2
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕2∅2
𝜕𝜕𝑧𝑧2

− 𝑣𝑣𝑧𝑧
𝜕𝜕∅2
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                (251.b) 

diferensiyel denklemleri elde edilir. Burada da ∅1 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆1) ve       

𝜆𝜆1 = 𝑧𝑧−𝑣𝑣𝜕𝜕
√𝜕𝜕

 ile ∅2 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆2) ve   𝜆𝜆2 = 𝑧𝑧+𝑣𝑣𝜕𝜕
√𝜕𝜕

 dönüşümleri yapılırsa,  

−𝜆𝜆1
𝑑𝑑∅1
𝑑𝑑𝜆𝜆1

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑2∅1
𝑑𝑑𝜆𝜆1

2                                                                        (252.a) 

−𝜆𝜆2
𝑑𝑑∅2
𝑑𝑑𝜆𝜆2

= 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑑𝑑2∅2
𝑑𝑑𝜆𝜆2

2                                                                        (252.b) 

adi türevli diferensiyel denklemler bulunur. Bu diferensiyel 
denklemlerin çözümünden ise  

∅1 = 𝐴𝐴∫ 𝑒𝑒−𝛽𝛽2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛽𝛽= 𝜆𝜆1

2�𝑐𝑐𝑣𝑣
∞                                                             (253.a) 

∅2 = 𝐵𝐵 ∫ 𝑒𝑒−𝜉𝜉2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜉𝜉= 𝜆𝜆2

2�𝑐𝑐𝑣𝑣
∞                                                              (253.b) 

genel çözümlerine gelinir. Bulunan A ve B integrasyon katsayılarının 
tayini için, sınır koşullarının belirlenmesi gerekir.  

Eğer bir konsolidasyon’u belirleyen odömetre deneyi göz önüne 
alınır ise, aşağıdaki sınır koşulları yazılabilir.  

𝑧𝑧 = 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 > 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(0, 𝑡𝑡) = 𝑢𝑢𝑖𝑖                                              (254.a) 

𝑧𝑧 > 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 = 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 0) = ∆𝑝𝑝                                           (254.b) 

𝑧𝑧 > 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 → ∞ 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(𝑧𝑧,∞) = 0                                           (254.c) 

Eğer zemin yarı sonsuz bir uzay olarak düşünülürse, bu kez sınır 
koşulları için 

𝑧𝑧 > 0 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑡𝑡 = 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 0) = 𝑢𝑢𝑖𝑖                                              (255.a) 

𝑧𝑧 → ∞ 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑡𝑡 > 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢(∞, 𝑡𝑡) = 0                                           (255.b) 

𝑧𝑧 = 0 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑡𝑡 > 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢 = ∆𝑝𝑝                                                     (255.c) 

ifadeleri verilebilir. Bir odömetre deneyi söz konusu olduğu zaman, 
boşluk basıncının değişimi, (254) numaralı sınır koşulları 
kullanılarak, aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑢𝑢 = ∆𝑝𝑝
2

[𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑧𝑧+𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

� + 𝑣𝑣−
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑐𝑐𝑣𝑣 . 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑧𝑧−𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡

2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
�]                          (256) 

Bulunan bu çözüm, hem Terzaghi’nin lineer çözümünü, hem de dış 
yükleme sonucu kazanılan potansiyel nedeni ile, zemin içindeki hız 
dağılımı sonucu ortaya çıkan, hidrodinamik dispersiyon’u kapsar. 
Çözüm hem doygun hem de doymamış koşullar için geçerli bir 
çözümdür. Yine 𝑣𝑣𝑧𝑧 oturma hızı olarak alınacak olursa, ∆𝐻𝐻 = 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡 
oturmaya eşit olup, (𝑧𝑧 + 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡) büyüklüğü, bir basınç kademesi için, 
numune kalınlığını; dolayısı ile, doğal ortamda, tabaka kalınlığını 
gösterir. Sonuç olarak, konsolidasyon üzerinde, tabaka kalınlığının 
etkisini ima eder. Bulunan (256) numaralı çözümde birinci terim, 
boşluk basınçları ve konsolidasyonda, tabaka kalınlığının etkisini; 
ikinci terim ise drenaj yüzlerinden olan uzaklığın etkisini ifade 
etmektedir. Drenaj yüzlerine yakın olan tabakalarda daha hızlı su 
veya hava boşalması meydana gelecek demektir. Bu husus Japon 
araştırıcılar tarafından, deneysel olarak gösterilmiş, fakat teorik izahı 
yapılamamıştır. Buna ilave olarak birinci terim oturmanın, yani 
primer konsolidasyon’u, ikinci terim ise hidrodinamik dipersiyon’u 
ifade eder. Yine bulunan bu çözüm, Terzaghi’nin lineer teorisinin 
mahsurlarını da ortadan kaldırır. Çözüm oturmalar hakkında bilgi 
verebildiği gibi, oturma hızları, su hızları ve boşluk basınçları 
hakkında da bilgi sunar.  

Öte yandan; (249) numaralı diferensiyel denklemde, 𝑒𝑒𝑣𝑣 
konsolidasyon katsayısı ve hız parametre durumundadırlar. Bu 
nedenle, lineer teori için elde edilen çizelgeler veya Tv  zaman faktörü 
kavramları da, yeni elde edilen (256) numaralı denklem için de 
kullanılabilir.  Bulunan çözüm yine, (228) numaralı ifadeler göz 
önüne alınırsa, efektif gerilme değişimleri ve dolayısı ile ön 
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konsolidasyon basıncının artma ve zeminin mukavemet kazanmasına 
ait doğanın nasıl çalıştığını da açıklar.  

Öte yandan 𝜆𝜆1 ve 𝜆𝜆2 büyüklüklerinin hesabı için de diğer bir yol, 
bunların toplam ve farklarına bakılmalı, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman faktörünün        

𝑐𝑐𝑣𝑣 =  𝑧𝑧2𝑇𝑇𝑣𝑣
4𝑡𝑡

 olduğu hatırlanarak, aşağıdakiler yazılmalıdır. 

𝜆𝜆1 = �𝑇𝑇𝑣𝑣 + 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

                                                                         (257.a) 

𝜆𝜆2 = �𝑇𝑇𝑣𝑣 −
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡

2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
                                                                        (257.b)     

Verilen bu eşitlikler aynı zamanda, boşluk suyu hızının 
konsolidasyon’a olan etkilerini de açıklarlar. Çözümün (256) 
numaralı eşitlikte olduğu gibi çıkması, hidrodinamik dispersiyona 
bağlı olarak, zemin içindeki dane difüzyonu’nun da olduğu hakkında 
ipuçlarını verir. Sıkışan ve kompakte olan zeminlerde dispersif bir 
yapı söz konusu olduğu için; konsolidasyon olayı aynı zamanda 
danelerin yönlenmesine (oriyente olmasına), hız vasıtası ile yardımcı 
olan bir mahiyettedir. Yine çözümdeki ikinci terim, boşluk suyunun, 
hızlı boşalmasını da ifade eden terimdir. Drenaj yüzeylerine yakın 
olan kesitler, uzak kesitlerden daha hızlı boşluk suyunu boşaltır ve 
boşluk basıncı hızla azalır. Üstel terim bunu ifade etmektedir. Boşluk 
basıncının hızla azalması, efektif gerilmelerin, su boşalma 
yüzeylerine yakın yerlerde, hızla artmasına ve non-lineer bir olayın 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Verilen (249) numaralı 
diferensiyel denklem, yeniden konsantrasyon tanımı yapılarak, zemin 
kirliliği problemini açıklamak için de kullanılabilir(Bunun için 
Tekinsoy’un Theoretical Soil Mechanics kitabına bakılabilir). 

İnfiltrasyon problemi, bir konsolidasyon problemi olarak ele 
alınacak olursa, veya doymamış bir zemin içindeki akımın kapiler bir 
akım olduğu düşünülürse, boşluk basıncı veya hidrolik geçirgenliği, 𝜃𝜃 
su içeriğinin bir fonksiyonu olduğu kabul edilerek, süreklilik ve akım 
denklemleri çıkarılmaktadır. Böyle bir durumda süreklilik denklemi 
aşağıdaki gibi verilir 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝜕𝜕𝐽𝐽𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                         (258) 

Verilen bu denklem göz önüne alınır, kapiler akım için daha önceki 
bölümlerde de  𝐽𝐽𝜔𝜔 akısının 𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑓𝑓(𝜃𝜃) şeklinde, suya bağlı olarak elde 
edilebileceği düşünülürse, hacim değişimleri olmayan veya hacmin 
sabit kaldığı durumlar için akı ifadesi 

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝑐𝑐𝑣𝑣𝜃𝜃)                                                                  (259.a)     

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑣𝑣

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                               

 𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑣𝑣𝜕𝜕𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                   (259.b)              

olarak elde edilebilir. Eğer zeminin hacmi sabit kalıyor ise, K ve 𝑚𝑚𝑣𝑣 
değerleri sabit olup, belli derinlik için su dengesinden söz edilebilir 
ve 𝜃𝜃 su içeriği sabit değer alır. Bu durumda da; daha önce elde edilen      
𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑣𝑣𝜕𝜕𝜃𝜃 ifadesine gelinir. Çünkü  ∂ 𝜃𝜃/∂z= 0 ‘dır. Verilen (259.b) 
numaralı ifadede, 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃 = 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑛𝑛 olduğu hatırlanarak, bir zemin 
içindeki su akısının 𝑠𝑠𝑟𝑟  doygunluk derecesi ve 𝑛𝑛 porozitesine bağlı 
olduğu söylenebilir. Yine zemin doygun durumda ise 𝑠𝑠𝑟𝑟 = 1 
olduğundan, zemindeki su akısının veya boşalma hızının  

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝜕𝜕𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                             (260)      

değerine eşit olduğu ifade edilebilir (Bu ifadenin çıkarılışı 
Tekinsoy’un kitabında mevcuttur). 

11.5. Konsolidasyon’da Dane Difüzyon’u 

Zeminlerin kesitleri incelendiğinde, zemin mukavemeti üzerinde 
efektif çapın önemli rolü olduğu görülmektedir. Bunun nedeni boşluk 
büyüklüklerinin, yaklaşık olarak, efektif çapa (D10) eşit 
olmasındandır. Yine zemin içindeki su akımı göz önüne alınırsa, akım 
üzerinde, gerçek permeabilite’nin önemli rolü olduğu söylenebilir. 
Gerçek permeabilite aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

𝐾𝐾 = 𝑘𝑘ρg
𝜇𝜇

= 𝑘𝑘𝛾𝛾𝜔𝜔
𝜇𝜇

                                                                                 (261) 
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konsolidasyon basıncının artma ve zeminin mukavemet kazanmasına 
ait doğanın nasıl çalıştığını da açıklar.  

Öte yandan 𝜆𝜆1 ve 𝜆𝜆2 büyüklüklerinin hesabı için de diğer bir yol, 
bunların toplam ve farklarına bakılmalı, 𝑇𝑇𝑣𝑣 zaman faktörünün        

𝑐𝑐𝑣𝑣 =  𝑧𝑧2𝑇𝑇𝑣𝑣
4𝑡𝑡

 olduğu hatırlanarak, aşağıdakiler yazılmalıdır. 

𝜆𝜆1 = �𝑇𝑇𝑣𝑣 + 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡
2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

                                                                         (257.a) 

𝜆𝜆2 = �𝑇𝑇𝑣𝑣 −
𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡

2�𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
                                                                        (257.b)     

Verilen bu eşitlikler aynı zamanda, boşluk suyu hızının 
konsolidasyon’a olan etkilerini de açıklarlar. Çözümün (256) 
numaralı eşitlikte olduğu gibi çıkması, hidrodinamik dispersiyona 
bağlı olarak, zemin içindeki dane difüzyonu’nun da olduğu hakkında 
ipuçlarını verir. Sıkışan ve kompakte olan zeminlerde dispersif bir 
yapı söz konusu olduğu için; konsolidasyon olayı aynı zamanda 
danelerin yönlenmesine (oriyente olmasına), hız vasıtası ile yardımcı 
olan bir mahiyettedir. Yine çözümdeki ikinci terim, boşluk suyunun, 
hızlı boşalmasını da ifade eden terimdir. Drenaj yüzeylerine yakın 
olan kesitler, uzak kesitlerden daha hızlı boşluk suyunu boşaltır ve 
boşluk basıncı hızla azalır. Üstel terim bunu ifade etmektedir. Boşluk 
basıncının hızla azalması, efektif gerilmelerin, su boşalma 
yüzeylerine yakın yerlerde, hızla artmasına ve non-lineer bir olayın 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Verilen (249) numaralı 
diferensiyel denklem, yeniden konsantrasyon tanımı yapılarak, zemin 
kirliliği problemini açıklamak için de kullanılabilir(Bunun için 
Tekinsoy’un Theoretical Soil Mechanics kitabına bakılabilir). 

İnfiltrasyon problemi, bir konsolidasyon problemi olarak ele 
alınacak olursa, veya doymamış bir zemin içindeki akımın kapiler bir 
akım olduğu düşünülürse, boşluk basıncı veya hidrolik geçirgenliği, 𝜃𝜃 
su içeriğinin bir fonksiyonu olduğu kabul edilerek, süreklilik ve akım 
denklemleri çıkarılmaktadır. Böyle bir durumda süreklilik denklemi 
aşağıdaki gibi verilir 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝜕𝜕𝐽𝐽𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                         (258) 

Verilen bu denklem göz önüne alınır, kapiler akım için daha önceki 
bölümlerde de  𝐽𝐽𝜔𝜔 akısının 𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑓𝑓(𝜃𝜃) şeklinde, suya bağlı olarak elde 
edilebileceği düşünülürse, hacim değişimleri olmayan veya hacmin 
sabit kaldığı durumlar için akı ifadesi 

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝑐𝑐𝑣𝑣𝜃𝜃)                                                                  (259.a)     

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑣𝑣

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                               

 𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑣𝑣𝜕𝜕𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                   (259.b)              

olarak elde edilebilir. Eğer zeminin hacmi sabit kalıyor ise, K ve 𝑚𝑚𝑣𝑣 
değerleri sabit olup, belli derinlik için su dengesinden söz edilebilir 
ve 𝜃𝜃 su içeriği sabit değer alır. Bu durumda da; daha önce elde edilen      
𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑣𝑣𝜕𝜕𝜃𝜃 ifadesine gelinir. Çünkü  ∂ 𝜃𝜃/∂z= 0 ‘dır. Verilen (259.b) 
numaralı ifadede, 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃 = 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑛𝑛 olduğu hatırlanarak, bir zemin 
içindeki su akısının 𝑠𝑠𝑟𝑟  doygunluk derecesi ve 𝑛𝑛 porozitesine bağlı 
olduğu söylenebilir. Yine zemin doygun durumda ise 𝑠𝑠𝑟𝑟 = 1 
olduğundan, zemindeki su akısının veya boşalma hızının  

𝐽𝐽𝜔𝜔 = 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝜕𝜕𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                             (260)      

değerine eşit olduğu ifade edilebilir (Bu ifadenin çıkarılışı 
Tekinsoy’un kitabında mevcuttur). 

11.5. Konsolidasyon’da Dane Difüzyon’u 

Zeminlerin kesitleri incelendiğinde, zemin mukavemeti üzerinde 
efektif çapın önemli rolü olduğu görülmektedir. Bunun nedeni boşluk 
büyüklüklerinin, yaklaşık olarak, efektif çapa (D10) eşit 
olmasındandır. Yine zemin içindeki su akımı göz önüne alınırsa, akım 
üzerinde, gerçek permeabilite’nin önemli rolü olduğu söylenebilir. 
Gerçek permeabilite aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

𝐾𝐾 = 𝑘𝑘ρg
𝜇𝜇

= 𝑘𝑘𝛾𝛾𝜔𝜔
𝜇𝜇

                                                                                 (261) 
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Bu ifadede k geometrik permeabilite denilen ve L2 boyutundaki bir 
büyüklüktür. Suyun birim kütlesi ρ ile ifade edilmiş olup, M/L3 

boyutundadır. Yer çekimi ivmesi ( L/T2), g harfi ile gösterilmiştir. 

Zeminin suyu geçirme özeliği aynı zamanda, boşluk suyunun, 𝜇𝜇( 𝐹𝐹
𝐿𝐿𝐿𝐿

) 

viskosite’sine de bağlıdır. Viskositenin değeri 20°𝐶𝐶 için                   𝜇𝜇 =
981𝑥𝑥10−5 gr/cmsn kadardır. Zemin su hareketlerinde; suyun 
sıkıştırılamaz bir akışkan olduğu varsayımı ile hareket edilir. Ancak 
zeminlere ait permeabilite değeri çok hassas bir büyüklük olup, 
ortam koşullarından çok fazla etkilenir. Bu nedenle farklı yöntemler 
ile bulunan permeabilite değerleri, birbirlerinden on kat farklı olsa 
dahi, doğru oldukları kabul edilir. Bunun sonucu olarak, daha az 
histerik bir yapıya sahip olan difüzivite kavramı kullanılmaya ve 
kapiler akım teorisi bununla kurulmaya çalışılmaktadır.  

Öte yandan zeminlerdeki su akımının, laminer bir akım olduğu 
ve Darcy yasasının geçerli bulunduğu varsayılmaktadır. Darcy yasası 
lineer bir yasa olup, iri daneli zeminler ile karstik yapılarda ve derin 
okyanus kumlarında söz konusu lineerlik bozulur. Ayrıca 
zeminlerdeki su akımının laminer bir akım olması için, Reynold 
sayısının 1’den küçük veya 1’e eşit olması gerekir. Reynold sayısının 
tanımı; atalet kuvvetlerinin, sürtünme kuvvetlerine olan oranı olarak 
verilmiştir. Zeminler için bu sayı aşağıdaki gibidir. 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝑣𝑣𝐷𝐷10𝜌𝜌
𝜇𝜇

≤ 1 ise laminer                                                  (262)        

Bu ifadede 𝑅𝑅𝑛𝑛 Reynold sayısını, 𝑣𝑣 suyun zemin içindeki hızını, 𝐷𝐷10 
efektif çapı, 𝜌𝜌 suyun birim kütlesini ve 𝜇𝜇 de suyun viskositesini 
gösterir. Oysa başlangıçta belirtildiği gibi, herhangi bir dış yükleme 
sonucu artan potansiyel nedeni ile, boşluklarda çevri ve vorteks’ler 
meydana gelmekte, bu da basıncı artırarak türbülans ve yüksek hız 
yaratmaktadır. Kazanılan yüksek hız sonucu, serbest zemin daneleri 
harekete geçmektedir. Harekete geçen zemin daneleri, hız dağılımına 
bağlı olarak yönlenmekte, taşınmakta ve boşlukları doldurarak daha 
kompakt bir yapı meydana getirmektedir. Bunun sonucu, mukavemet 
artımı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mukavemeti yüksek zeminlere bakıldığında, zeminin daha 
kompakt, daha sıkı ve katı ve boşluk oranlarının düşük olduğu 
görülür. Kompakt bir yapının ve boşluk oranlarının küçük olması’nın 
ölçüsü olarak, kuru birim ağırlık değeri kullanılmaktadır. Kuru birim 
ağırlığın yüksek olması, belli hacme daha fazla dane sıkıştırılması, 
hava ve suyun boşluklardan uzaklaştırılarak, zemin tabakalarının 
birbirlerine yanaştırılmasını ifade eder. Yine mukavemeti yüksek 
zeminler; sıkı, ön konsolidasyon basıncı yüksek ve aşırı konsolide 
zeminlerdir. Sonuç olarak mukavemetin ve danelerin boşluklardan 
olan difüzyonu’nun ölçüsü de yine, kuru birim ağırlığın zamanla 
değişimi olduğu görülmektedir.  

Öte yandan zemin üzerine uygulanan 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑠𝑠  statik kuvvetini 
dengede tutan iç kuvvetin bir kısmı su tarafından, bir kısmı da zemin 
daneleri tarafından taşınır. Bu durumda aşağıdaki ilişki yazılabilir. 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

∆𝑉𝑉
= �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑉𝑉𝑠𝑠
+ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑉𝑉𝑠𝑠
                                                                          (263.a)  

ifadedeki �⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠

 terimi, zemin daneleri tarafından taşınan iç kuvveti, 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

ise boşluklarda bulunan su ve havanın taşıdığı iç kuvveti 
gösterir. Zemin danelerinin sıkışması, hava ve suyun dışarı akmasına 
neden olan ve toplam kuvvetin zemin ağırlığı başına düşen miktarı 
için 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

∆𝑊𝑊
= �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
+ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
                                                                         (263.b) 

yazılabilir. Burada dane ağırlığı; bir odömetre için, kesit alanının 
sabit olması ve ortalama kuru birim ağırlık 𝛾𝛾𝑘𝑘 ise, ∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝛾𝛾𝑘𝑘 
şeklinde gösterilebilir. Hava ağırlığı ihmal edilirse, su ağırlığı da 
∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠 olarak verilebilir. İfadedeki 𝑧𝑧 poroziteyi 
göstermektedir. Havanın zeminden dışarı çıktığı ve zeminin doygun 
duruma geldiği, ıslak cephenin oluştuğu ve su akımının başladığı 
varsayılmıştır. Bu kabuller altında; aşağıdaki integraller, kuvvetlerin 
yaptıkları iş için yazılabilir.  

∅ = ∫ �⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

∆𝑊𝑊
𝑑𝑑𝑧𝑧 = ∫ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑧𝑧 + ∫ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                              (264.a) 
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Bu ifadede k geometrik permeabilite denilen ve L2 boyutundaki bir 
büyüklüktür. Suyun birim kütlesi ρ ile ifade edilmiş olup, M/L3 

boyutundadır. Yer çekimi ivmesi ( L/T2), g harfi ile gösterilmiştir. 

Zeminin suyu geçirme özeliği aynı zamanda, boşluk suyunun, 𝜇𝜇( 𝐹𝐹
𝐿𝐿𝐿𝐿

) 

viskosite’sine de bağlıdır. Viskositenin değeri 20°𝐶𝐶 için                   𝜇𝜇 =
981𝑥𝑥10−5 gr/cmsn kadardır. Zemin su hareketlerinde; suyun 
sıkıştırılamaz bir akışkan olduğu varsayımı ile hareket edilir. Ancak 
zeminlere ait permeabilite değeri çok hassas bir büyüklük olup, 
ortam koşullarından çok fazla etkilenir. Bu nedenle farklı yöntemler 
ile bulunan permeabilite değerleri, birbirlerinden on kat farklı olsa 
dahi, doğru oldukları kabul edilir. Bunun sonucu olarak, daha az 
histerik bir yapıya sahip olan difüzivite kavramı kullanılmaya ve 
kapiler akım teorisi bununla kurulmaya çalışılmaktadır.  

Öte yandan zeminlerdeki su akımının, laminer bir akım olduğu 
ve Darcy yasasının geçerli bulunduğu varsayılmaktadır. Darcy yasası 
lineer bir yasa olup, iri daneli zeminler ile karstik yapılarda ve derin 
okyanus kumlarında söz konusu lineerlik bozulur. Ayrıca 
zeminlerdeki su akımının laminer bir akım olması için, Reynold 
sayısının 1’den küçük veya 1’e eşit olması gerekir. Reynold sayısının 
tanımı; atalet kuvvetlerinin, sürtünme kuvvetlerine olan oranı olarak 
verilmiştir. Zeminler için bu sayı aşağıdaki gibidir. 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝑣𝑣𝐷𝐷10𝜌𝜌
𝜇𝜇

≤ 1 ise laminer                                                  (262)        

Bu ifadede 𝑅𝑅𝑛𝑛 Reynold sayısını, 𝑣𝑣 suyun zemin içindeki hızını, 𝐷𝐷10 
efektif çapı, 𝜌𝜌 suyun birim kütlesini ve 𝜇𝜇 de suyun viskositesini 
gösterir. Oysa başlangıçta belirtildiği gibi, herhangi bir dış yükleme 
sonucu artan potansiyel nedeni ile, boşluklarda çevri ve vorteks’ler 
meydana gelmekte, bu da basıncı artırarak türbülans ve yüksek hız 
yaratmaktadır. Kazanılan yüksek hız sonucu, serbest zemin daneleri 
harekete geçmektedir. Harekete geçen zemin daneleri, hız dağılımına 
bağlı olarak yönlenmekte, taşınmakta ve boşlukları doldurarak daha 
kompakt bir yapı meydana getirmektedir. Bunun sonucu, mukavemet 
artımı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mukavemeti yüksek zeminlere bakıldığında, zeminin daha 
kompakt, daha sıkı ve katı ve boşluk oranlarının düşük olduğu 
görülür. Kompakt bir yapının ve boşluk oranlarının küçük olması’nın 
ölçüsü olarak, kuru birim ağırlık değeri kullanılmaktadır. Kuru birim 
ağırlığın yüksek olması, belli hacme daha fazla dane sıkıştırılması, 
hava ve suyun boşluklardan uzaklaştırılarak, zemin tabakalarının 
birbirlerine yanaştırılmasını ifade eder. Yine mukavemeti yüksek 
zeminler; sıkı, ön konsolidasyon basıncı yüksek ve aşırı konsolide 
zeminlerdir. Sonuç olarak mukavemetin ve danelerin boşluklardan 
olan difüzyonu’nun ölçüsü de yine, kuru birim ağırlığın zamanla 
değişimi olduğu görülmektedir.  

Öte yandan zemin üzerine uygulanan 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑠𝑠  statik kuvvetini 
dengede tutan iç kuvvetin bir kısmı su tarafından, bir kısmı da zemin 
daneleri tarafından taşınır. Bu durumda aşağıdaki ilişki yazılabilir. 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

∆𝑉𝑉
= �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑉𝑉𝑠𝑠
+ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑉𝑉𝑠𝑠
                                                                          (263.a)  

ifadedeki �⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠

 terimi, zemin daneleri tarafından taşınan iç kuvveti, 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

ise boşluklarda bulunan su ve havanın taşıdığı iç kuvveti 
gösterir. Zemin danelerinin sıkışması, hava ve suyun dışarı akmasına 
neden olan ve toplam kuvvetin zemin ağırlığı başına düşen miktarı 
için 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

∆𝑊𝑊
= �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
+ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
                                                                         (263.b) 

yazılabilir. Burada dane ağırlığı; bir odömetre için, kesit alanının 
sabit olması ve ortalama kuru birim ağırlık 𝛾𝛾𝑘𝑘 ise, ∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝛾𝛾𝑘𝑘 
şeklinde gösterilebilir. Hava ağırlığı ihmal edilirse, su ağırlığı da 
∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠 olarak verilebilir. İfadedeki 𝑧𝑧 poroziteyi 
göstermektedir. Havanın zeminden dışarı çıktığı ve zeminin doygun 
duruma geldiği, ıslak cephenin oluştuğu ve su akımının başladığı 
varsayılmıştır. Bu kabuller altında; aşağıdaki integraller, kuvvetlerin 
yaptıkları iş için yazılabilir.  

∅ = ∫ �⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

∆𝑊𝑊
𝑑𝑑𝑧𝑧 = ∫ �⃗�𝐹𝑐𝑐

𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
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𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧
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                              (264.a) 
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Yine odömetre hücresindeki bir zemin örneğine etki eden basınç 
değişimi  

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑊𝑊
=

𝐴𝐴[𝜎𝜎′−�𝜎𝜎′+𝜕𝜕𝜎𝜎
′

𝜕𝜕𝜕𝜕 ∆𝑧𝑧�]

𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝛾𝛾𝑘𝑘
= + 1

𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
                                          (264.b)     

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
=

𝐴𝐴[𝑢𝑢−�𝑢𝑢+𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕∆𝑧𝑧�]

𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠
= − 1

𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                             

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliklerde 𝜎𝜎′ efektif gerilmeleri, u da 
boşluk suyu basıncını gösterir. Pozitif ve negatif işaretler ise 
d𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑑𝑑’dan efektif gerilmelerin artmasını, boşluk basıncının ise 
azaldığını ifade eder. Sonuçta dış kuvvetle yüklenen bir zemine ait iş 
için: 

 ∅ = 1
𝛾𝛾𝑠𝑠
∫ 1

𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∫ 1

𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                         (264.c)   

eşitliği yazılabilir. Porozite ve kuru birim ağırlık değerleri oturmalar 
ile değişir. Bu nedenle her ikisi de integral altında gösterilmiştir. eğer 
herhangi bir basınç kademesi için porozite ve kuru birim ağırlık sabit 
olarak kabul edilirse, aşağıdaki ilişki yazılabilir. 

−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑∅ = 1
𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑 − 1
𝛾𝛾𝑘𝑘
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝜎𝜎′                                    (264.d)       

Eğer  𝑛𝑛 ve 𝛾𝛾𝑘𝑘 sabit olarak alınamıyor ise; 𝑛𝑛’nin u cinsinden, 𝛾𝛾𝑘𝑘’nın da 
𝜎𝜎′ cinsinden değişimleri ve fonksiyonları biliniyor ise, (264.c) 
numaralı integraller alınabilir.  Bulunan (264.d) eşitliğindeki 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑∅, 
zeminin yaş birim ağırlığı üzerine etkiyen toplam kuvvetin gradient 
değerini gösterir. Bu nedenle ∅’ye basınç potansiyeli adı 
verilmektedir. 

Yukarıdan görülebileceği gibi; konsolidasyon’daki dane 
difüzyonu üzerinde efektif gerilmeler, etkili role sahiptir. Bu nedenle 
dane difüzyonu’na neden olan potansiyel için, aşağıdaki ifade 
verilebilir. 

   ∅𝑠𝑠 = ∫ 1
𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑖𝑖
                                                                         (265)     

  Bir konsolidasyon işleminde, zemin numunesinin hacmi azalır 
iken, oturmalar artar. Yine zemin danelerinin ağırlığı değişmeyeceği 
için 𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝑊𝑊𝑘𝑘 sabit olarak alınabilir. Bu durumda 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim ağırlık 
artar. Şimdi de zemin örneğinin 𝑡𝑡1 anında, sahip olduğu yükseklik 𝑧𝑧1, 
kuru birim ağırlık da 𝛾𝛾𝑘𝑘1 olsun. Zeminin 𝑡𝑡2 anındaki yükseklik ve 
kuru birim ağırlıkları sırasıyla, 𝑧𝑧2 ve  𝛾𝛾𝑘𝑘2 ise, aşağıdaki eşitlikler 
yazılabilir. 

𝛾𝛾𝑘𝑘1 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉1

= 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝐴𝐴1

                                                                             (266.a)         

𝛾𝛾𝑘𝑘2 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉2

= 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝐴𝐴2

                                                                             (266.b)      

Bu ifadelerde, A deney boyunca sabit kalan, zemin örneğinin 
kesit alanını gösterir. Toplam dane ağırlığı deney boyunca sabit 
olacağına göre, dane ağırlığı için 

 𝑊𝑊𝑠𝑠 = (𝐴𝐴𝑧𝑧1)𝛾𝛾𝑘𝑘1 = (𝐴𝐴𝑧𝑧2)𝛾𝛾𝑘𝑘2                                                   (267.a)         

  𝑉𝑉1𝛾𝛾𝑘𝑘1 − 𝑉𝑉2𝛾𝛾𝑘𝑘2 = 0                                                                  (267.b) 

eşitlikleri verilebilir. Buna ilave olarak, kuru birim ağırlık tanımı, 
genel anlamda 

 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉

   ve 𝑊𝑊𝑠𝑠 =  𝛾𝛾𝑘𝑘𝑉𝑉                                                            (268) 

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliklerde 𝑊𝑊𝑠𝑠 değişmez. Bunun anlamı belli 
hacme daha fazla dane konulacak demektir. Yani zemin numunesi 
𝑧𝑧1’den 𝑧𝑧2 yüksekliğine sıkıştırılıyor ve hacmi azalıyor ise, 𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝑧𝑧2 
hacmine   ∆𝑊𝑊𝑠𝑠 kadar zemin dane ağırlığı sıkıştırılıyor ve aynı 
miktarda dane ağırlığı ∆𝑉𝑉 hacim içinde artıyor demektir. Bu durumda 
∆𝑉𝑉 = 𝐴𝐴(𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧1) = −𝐴𝐴∆𝑧𝑧 hacim azalması meydana gelir. Değişimi 
göstermek için, (268) numaralı eşitliğin diferensiyeli alınırsa 

𝑑𝑑𝑊𝑊𝑠𝑠 =  𝛾𝛾𝑘𝑘𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = 0                                                       (269.a) 

𝛾𝛾𝑘𝑘𝑑𝑑𝑉𝑉 = −𝑉𝑉𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘                                                                           (269.b) 

bulunur. Bu durumda kuru birim ağırlıktaki değişme                    ∆𝛾𝛾𝑘𝑘 =
𝛾𝛾𝑘𝑘1 − 𝛾𝛾𝑘𝑘2 = −(𝛾𝛾𝑘𝑘2 − 𝛾𝛾𝑘𝑘1) olacaktır. Hacmi V olan bir zemin örneğinin 
dane ağırlık değişimi için 
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Yine odömetre hücresindeki bir zemin örneğine etki eden basınç 
değişimi  

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠

∆𝑊𝑊
=

𝐴𝐴[𝜎𝜎′−�𝜎𝜎′+𝜕𝜕𝜎𝜎
′

𝜕𝜕𝜕𝜕 ∆𝑧𝑧�]

𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝛾𝛾𝑘𝑘
= + 1

𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
                                          (264.b)     

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎

∆𝑊𝑊𝑠𝑠
=

𝐴𝐴[𝑢𝑢−�𝑢𝑢+𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕∆𝑧𝑧�]

𝐴𝐴∆𝑧𝑧𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠
= − 1

𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                             

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliklerde 𝜎𝜎′ efektif gerilmeleri, u da 
boşluk suyu basıncını gösterir. Pozitif ve negatif işaretler ise 
d𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑑𝑑’dan efektif gerilmelerin artmasını, boşluk basıncının ise 
azaldığını ifade eder. Sonuçta dış kuvvetle yüklenen bir zemine ait iş 
için: 

 ∅ = 1
𝛾𝛾𝑠𝑠
∫ 1

𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∫ 1

𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                         (264.c)   

eşitliği yazılabilir. Porozite ve kuru birim ağırlık değerleri oturmalar 
ile değişir. Bu nedenle her ikisi de integral altında gösterilmiştir. eğer 
herhangi bir basınç kademesi için porozite ve kuru birim ağırlık sabit 
olarak kabul edilirse, aşağıdaki ilişki yazılabilir. 

−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑∅ = 1
𝑧𝑧𝛾𝛾𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑 − 1
𝛾𝛾𝑘𝑘
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝜎𝜎′                                    (264.d)       

Eğer  𝑛𝑛 ve 𝛾𝛾𝑘𝑘 sabit olarak alınamıyor ise; 𝑛𝑛’nin u cinsinden, 𝛾𝛾𝑘𝑘’nın da 
𝜎𝜎′ cinsinden değişimleri ve fonksiyonları biliniyor ise, (264.c) 
numaralı integraller alınabilir.  Bulunan (264.d) eşitliğindeki 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑∅, 
zeminin yaş birim ağırlığı üzerine etkiyen toplam kuvvetin gradient 
değerini gösterir. Bu nedenle ∅’ye basınç potansiyeli adı 
verilmektedir. 

Yukarıdan görülebileceği gibi; konsolidasyon’daki dane 
difüzyonu üzerinde efektif gerilmeler, etkili role sahiptir. Bu nedenle 
dane difüzyonu’na neden olan potansiyel için, aşağıdaki ifade 
verilebilir. 

   ∅𝑠𝑠 = ∫ 1
𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑖𝑖
                                                                         (265)     

  Bir konsolidasyon işleminde, zemin numunesinin hacmi azalır 
iken, oturmalar artar. Yine zemin danelerinin ağırlığı değişmeyeceği 
için 𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝑊𝑊𝑘𝑘 sabit olarak alınabilir. Bu durumda 𝛾𝛾𝑘𝑘 kuru birim ağırlık 
artar. Şimdi de zemin örneğinin 𝑡𝑡1 anında, sahip olduğu yükseklik 𝑧𝑧1, 
kuru birim ağırlık da 𝛾𝛾𝑘𝑘1 olsun. Zeminin 𝑡𝑡2 anındaki yükseklik ve 
kuru birim ağırlıkları sırasıyla, 𝑧𝑧2 ve  𝛾𝛾𝑘𝑘2 ise, aşağıdaki eşitlikler 
yazılabilir. 

𝛾𝛾𝑘𝑘1 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉1

= 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝐴𝐴1

                                                                             (266.a)         

𝛾𝛾𝑘𝑘2 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉2

= 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝐴𝐴2

                                                                             (266.b)      

Bu ifadelerde, A deney boyunca sabit kalan, zemin örneğinin 
kesit alanını gösterir. Toplam dane ağırlığı deney boyunca sabit 
olacağına göre, dane ağırlığı için 

 𝑊𝑊𝑠𝑠 = (𝐴𝐴𝑧𝑧1)𝛾𝛾𝑘𝑘1 = (𝐴𝐴𝑧𝑧2)𝛾𝛾𝑘𝑘2                                                   (267.a)         

  𝑉𝑉1𝛾𝛾𝑘𝑘1 − 𝑉𝑉2𝛾𝛾𝑘𝑘2 = 0                                                                  (267.b) 

eşitlikleri verilebilir. Buna ilave olarak, kuru birim ağırlık tanımı, 
genel anlamda 

 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉

   ve 𝑊𝑊𝑠𝑠 =  𝛾𝛾𝑘𝑘𝑉𝑉                                                            (268) 

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliklerde 𝑊𝑊𝑠𝑠 değişmez. Bunun anlamı belli 
hacme daha fazla dane konulacak demektir. Yani zemin numunesi 
𝑧𝑧1’den 𝑧𝑧2 yüksekliğine sıkıştırılıyor ve hacmi azalıyor ise, 𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝑧𝑧2 
hacmine   ∆𝑊𝑊𝑠𝑠 kadar zemin dane ağırlığı sıkıştırılıyor ve aynı 
miktarda dane ağırlığı ∆𝑉𝑉 hacim içinde artıyor demektir. Bu durumda 
∆𝑉𝑉 = 𝐴𝐴(𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧1) = −𝐴𝐴∆𝑧𝑧 hacim azalması meydana gelir. Değişimi 
göstermek için, (268) numaralı eşitliğin diferensiyeli alınırsa 

𝑑𝑑𝑊𝑊𝑠𝑠 =  𝛾𝛾𝑘𝑘𝑑𝑑𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = 0                                                       (269.a) 

𝛾𝛾𝑘𝑘𝑑𝑑𝑉𝑉 = −𝑉𝑉𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘                                                                           (269.b) 

bulunur. Bu durumda kuru birim ağırlıktaki değişme                    ∆𝛾𝛾𝑘𝑘 =
𝛾𝛾𝑘𝑘1 − 𝛾𝛾𝑘𝑘2 = −(𝛾𝛾𝑘𝑘2 − 𝛾𝛾𝑘𝑘1) olacaktır. Hacmi V olan bir zemin örneğinin 
dane ağırlık değişimi için 
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∆𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = −𝐴𝐴∆𝑧𝑧∆𝛾𝛾𝑘𝑘                                                              (270) 

yazılabilecektir. Bu durumda bir kesitten, ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 zaman 
aralığında,  geçen dane akısı  

∆𝐽𝐽𝑠𝑠 = ∆𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑧𝑧,𝑡𝑡)
𝐴𝐴∆𝑡𝑡

== −∆𝑧𝑧 ∆𝛾𝛾𝑘𝑘 
∆𝑡𝑡

                                                      (271.a) 

∆𝛾𝛾𝑘𝑘 
∆𝑡𝑡

= −∆𝐽𝐽𝑠𝑠 
∆𝑧𝑧

                                                                                  (271.b) 

olacaktır. Limit durumda, genel olarak aşağıdakiler verilebilir. Çünkü 
eşitlikler tek boyutta çıkarılmış olup, diğer boyutlar için benzer 
ifadelerin toplanması gerekir. 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −𝜕𝜕𝐽𝐽𝑠𝑠 
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                                  (272.a) 

genel olarak 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −∇𝐽𝐽𝑠𝑠��⃗ = −𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽𝑠𝑠                                                              (272.b) 

yazılabilir. Bulunan bu ifadeler, dane difüzyonu için süreklilik 
denklemleridir. Benzer ifadeler divergent teoremi de kullanılarak, 
değişik yoldan da elde edilebilir.  

Yeniden, (263.a)’ daki eşitlik düşünülerek ve (264.b)’deki aynı 
mantık izlenerek, birim hacim başına düşen statik kuvvet, aşağıda 
görüldüğü gibi basınç gradyanı yaratır. 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

𝑉𝑉
= −𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
   

Burada 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢 ilişkisinden bulunan, 𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑢𝑢 diferensiyeli 
gözönüne alınarak, (L/T) boyutundaki bir parametre ile çarpılması 
sonucunda, dane akısının zamanla azalacağı da göz önüne alınarak, 
akı için 

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐾𝐾𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
                                                                                    (273) 

ilişkisi verilebilir. Şimdi de 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme katsayısının 

𝑚𝑚𝑣𝑣 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝜎𝜎′

 

tanımı göz önüne alınarak, (269) numaralı eşitlikler kullanılarak, 
𝑚𝑚𝑣𝑣 için 

𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝛾𝛾𝑘𝑘 
𝑉𝑉𝛾𝛾𝑘𝑘𝑉𝑉𝜎𝜎′

= 𝑉𝑉𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑉𝑉𝜎𝜎′

         

𝑑𝑑𝜎𝜎′ = 1
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘                                                                              (274)          

eşitliği yazılabilir. Her iki yan dz ile bölündüğü zaman 

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕
= − 1

𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

           

elde edilir. Bu değer (273) numaralı eşitlikte yerine konulmakla akı 
ifadesi bulunur. 

 𝐽𝐽𝑠𝑠 = − 𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

   

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

  ve 𝐷𝐷𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

                                                     (275.a) 

Tekrar (273) numaralı eşitliğe dönülürse, efektif gerilmelerin 
değişiminin, kuru birim ağırlık değişimleri ile ilişkili olan 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜎𝜎′) 
gibi bir fonksiyon şeklinde verilebileceğine göre, zincir kuralı 
kullanılarak 

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑉𝑉𝜎𝜎′

𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

     

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                (275.b) 

şeklinde de yazılabileceği görülebilir. Bulunan 𝐽𝐽𝑠𝑠 değeri, (272) 
numaralı ifadelerde yerlerine konulursa, kuru birim ağırlığın zaman 
ve mekana bağlı değişimi bulunur. 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

)                                                                          (276.a) 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕
� + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕
� + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

)               (276.b)  

Eşitliklerde görülen  𝐷𝐷𝑠𝑠 katsayısı, zeminin dane difüzyonu ile ilgili, 
difüzivite katsayısıdır. Eğer  𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝑠𝑠 alınabiliyor ise, 
(276.b) denklemi çok basitleşir. Zemin mekaniği için (276.a)’da 
verilen ve düşey yöndeki dane difüzyonu’nu ifade eden ilişki daha 
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∆𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = −𝐴𝐴∆𝑧𝑧∆𝛾𝛾𝑘𝑘                                                              (270) 

yazılabilecektir. Bu durumda bir kesitten, ∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 zaman 
aralığında,  geçen dane akısı  

∆𝐽𝐽𝑠𝑠 = ∆𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑧𝑧,𝑡𝑡)
𝐴𝐴∆𝑡𝑡

== −∆𝑧𝑧 ∆𝛾𝛾𝑘𝑘 
∆𝑡𝑡

                                                      (271.a) 

∆𝛾𝛾𝑘𝑘 
∆𝑡𝑡

= −∆𝐽𝐽𝑠𝑠 
∆𝑧𝑧

                                                                                  (271.b) 

olacaktır. Limit durumda, genel olarak aşağıdakiler verilebilir. Çünkü 
eşitlikler tek boyutta çıkarılmış olup, diğer boyutlar için benzer 
ifadelerin toplanması gerekir. 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −𝜕𝜕𝐽𝐽𝑠𝑠 
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                                  (272.a) 

genel olarak 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −∇𝐽𝐽𝑠𝑠��⃗ = −𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽𝑠𝑠                                                              (272.b) 

yazılabilir. Bulunan bu ifadeler, dane difüzyonu için süreklilik 
denklemleridir. Benzer ifadeler divergent teoremi de kullanılarak, 
değişik yoldan da elde edilebilir.  

Yeniden, (263.a)’ daki eşitlik düşünülerek ve (264.b)’deki aynı 
mantık izlenerek, birim hacim başına düşen statik kuvvet, aşağıda 
görüldüğü gibi basınç gradyanı yaratır. 

�⃗�𝐹𝑐𝑐
𝑠𝑠

𝑉𝑉
= −𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
   

Burada 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢 ilişkisinden bulunan, 𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑢𝑢 diferensiyeli 
gözönüne alınarak, (L/T) boyutundaki bir parametre ile çarpılması 
sonucunda, dane akısının zamanla azalacağı da göz önüne alınarak, 
akı için 

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐾𝐾𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝑧𝑧
                                                                                    (273) 

ilişkisi verilebilir. Şimdi de 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme katsayısının 

𝑚𝑚𝑣𝑣 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝜎𝜎′

 

tanımı göz önüne alınarak, (269) numaralı eşitlikler kullanılarak, 
𝑚𝑚𝑣𝑣 için 

𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝛾𝛾𝑘𝑘 
𝑉𝑉𝛾𝛾𝑘𝑘𝑉𝑉𝜎𝜎′

= 𝑉𝑉𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑉𝑉𝜎𝜎′

         

𝑑𝑑𝜎𝜎′ = 1
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘                                                                              (274)          

eşitliği yazılabilir. Her iki yan dz ile bölündüğü zaman 

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕
= − 1

𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

           

elde edilir. Bu değer (273) numaralı eşitlikte yerine konulmakla akı 
ifadesi bulunur. 

 𝐽𝐽𝑠𝑠 = − 𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

   

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

  ve 𝐷𝐷𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑣𝑣 𝛾𝛾𝑘𝑘

                                                     (275.a) 

Tekrar (273) numaralı eşitliğe dönülürse, efektif gerilmelerin 
değişiminin, kuru birim ağırlık değişimleri ile ilişkili olan 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜎𝜎′) 
gibi bir fonksiyon şeklinde verilebileceğine göre, zincir kuralı 
kullanılarak 

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑉𝑉𝜎𝜎′

𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

     

𝐽𝐽𝑠𝑠 = −𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                (275.b) 

şeklinde de yazılabileceği görülebilir. Bulunan 𝐽𝐽𝑠𝑠 değeri, (272) 
numaralı ifadelerde yerlerine konulursa, kuru birim ağırlığın zaman 
ve mekana bağlı değişimi bulunur. 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

)                                                                          (276.a) 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕
� + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕
� + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

)               (276.b)  

Eşitliklerde görülen  𝐷𝐷𝑠𝑠 katsayısı, zeminin dane difüzyonu ile ilgili, 
difüzivite katsayısıdır. Eğer  𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝜕𝜕𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝑠𝑠 alınabiliyor ise, 
(276.b) denklemi çok basitleşir. Zemin mekaniği için (276.a)’da 
verilen ve düşey yöndeki dane difüzyonu’nu ifade eden ilişki daha 
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anlamlı, yani daha kullanışlıdır. Difüzivite katsayısının sabit olarak 
alınabileceği varsayıldığında ise, lineer difüzyon tipinde bir 
diferensiyel denklem elde edilir. 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕2𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                                (276.c)     

Lineer denklemin (255) numaralı eşitliklerde görülen sınır koşulları 
altındaki çözümü aşağıdaki gibidir. 

𝛾𝛾𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

= 1 − 2
√𝜋𝜋
∫ 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥= 𝑧𝑧

2�𝐷𝐷𝑠𝑠𝑡𝑡

𝑥𝑥=0                                           (277)          

Bu bir erfc(x) ile ifade edilebilen bir integral olup, daha önce verildiği 
gibi, serisel olarak da gösterilebilmektedir. 

Non-lineer bir difüzyon denklemi olan (276.a) numaralı denklem 
şimdi, daha kolay olması bakımından, Leibnitz kuralı kullanılarak 
çözülecektir. Bu amaçla  𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆) ve   𝜆𝜆 = 𝑧𝑧

√𝜕𝜕
     dönüşümleri 

yapılırsa, 

− 𝜆𝜆
2√𝜕𝜕

𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑑𝑑(𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

)      

𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

= − 1
2𝜕𝜕 ∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘                                                        (278.a) 

Bu değer yeniden (276.a)’da yerine konulmakla 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= − 1
2𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

(∫ 𝑧𝑧𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑘𝑘)                                                     (278.b) 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= − 1
2𝜕𝜕

(∫ 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 + 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

− 𝑧𝑧𝑖𝑖
𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧𝑘𝑘

)                              (278.c) 

2𝑡𝑡 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑖𝑖 − 𝛾𝛾𝑘𝑘                                                     (278.d) 

elde edilir. Bulunan bu lineer diferensiyel denklemin yardımcı 
sistemi  

𝑑𝑑𝑡𝑡
2𝑡𝑡

=
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑧𝑧

=
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑘𝑘𝑖𝑖 − 𝛾𝛾𝑘𝑘
 

olup, buradan 

∅1 = √𝑡𝑡
𝑧𝑧

  ve  ∅2 = 𝑧𝑧  (𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝛾𝛾𝑘𝑘)  

∅2 = 𝐶𝐶1∅1 + 𝐶𝐶2                                                                              (279) 

bulunur. Burada da 

𝑡𝑡 = 0 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑘𝑘 ve 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘  

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑐𝑐  𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑓𝑓 ve 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝛾𝛾𝑘𝑘𝑓𝑓 

Sınır koşullarına göre, 

𝛾𝛾𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

= (𝑧𝑧𝑘𝑘
𝑧𝑧

)2� 𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑐𝑐

                                                                          (280)           

elde edilir. Eşitlikte görülen i başlangıcı, f indisi sonuçlanmayı, t 
zamanı ve 𝑡𝑡𝑐𝑐  de konsolidasyon süresini gösterir.  

Şimdi de 𝐷𝐷𝑠𝑠 difüzivite katsayısını bulalım. Bir odömetre 
deneyinde kuru birim ağırlık,  𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑠𝑠/𝐴𝐴𝑧𝑧 şeklinde verilebilir. Bu 
eşitlikte 𝑊𝑊𝑠𝑠 dane ağırlığı ile, A kesit alanı tüm konsolidasyon 
süresince sabit kalır. Sonuçta kuru birim ağırlığın değişimi için  

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

= − 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑧𝑧2

         ve      𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = − 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑧𝑧2

𝑑𝑑𝑧𝑧                             

elde edilir. Bu değer (278.a)’da yerine konulur ve integral alınırsa, 
difüzivite  katsayısı için  

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 𝑧𝑧2

4𝑡𝑡
ln (𝑧𝑧𝑘𝑘

𝑧𝑧
)                                                                                 (281) 

eşitliği bulunur. Bu durumda akı için, (275.a) ifadesi kullanılarak,      

𝐽𝐽𝑠𝑠 = (𝑧𝑧𝑘𝑘
2

2𝑡𝑡
)(𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑧𝑧
)�𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑐𝑐
ln (𝑧𝑧𝑘𝑘

𝑧𝑧
)                                                      (282) 

sonucuna varılır. Herhangi bir kesitten geçen toplam dane miktarını 
bulmak için  

∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝐽𝐽𝑠𝑠.𝐴𝐴.∆𝑡𝑡                                                                               (283) 

eşitliğini kullanmak gerekir. 
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anlamlı, yani daha kullanışlıdır. Difüzivite katsayısının sabit olarak 
alınabileceği varsayıldığında ise, lineer difüzyon tipinde bir 
diferensiyel denklem elde edilir. 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕2𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                                (276.c)     

Lineer denklemin (255) numaralı eşitliklerde görülen sınır koşulları 
altındaki çözümü aşağıdaki gibidir. 

𝛾𝛾𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

= 1 − 2
√𝜋𝜋
∫ 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥= 𝑧𝑧

2�𝐷𝐷𝑠𝑠𝑡𝑡

𝑥𝑥=0                                           (277)          
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yapılırsa, 

− 𝜆𝜆
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elde edilir. Bulunan bu lineer diferensiyel denklemin yardımcı 
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=
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olup, buradan 
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𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

= (𝑧𝑧𝑘𝑘
𝑧𝑧

)2� 𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑐𝑐

                                                                          (280)           

elde edilir. Eşitlikte görülen i başlangıcı, f indisi sonuçlanmayı, t 
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𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

= − 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑧𝑧2

         ve      𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = − 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑧𝑧2

𝑑𝑑𝑧𝑧                             

elde edilir. Bu değer (278.a)’da yerine konulur ve integral alınırsa, 
difüzivite  katsayısı için  

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 𝑧𝑧2

4𝑡𝑡
ln (𝑧𝑧𝑘𝑘

𝑧𝑧
)                                                                                 (281) 

eşitliği bulunur. Bu durumda akı için, (275.a) ifadesi kullanılarak,      

𝐽𝐽𝑠𝑠 = (𝑧𝑧𝑘𝑘
2

2𝑡𝑡
)(𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘−𝛾𝛾𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑧𝑧
)�𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑐𝑐
ln (𝑧𝑧𝑘𝑘

𝑧𝑧
)                                                      (282) 

sonucuna varılır. Herhangi bir kesitten geçen toplam dane miktarını 
bulmak için  

∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝐽𝐽𝑠𝑠.𝐴𝐴.∆𝑡𝑡                                                                               (283) 

eşitliğini kullanmak gerekir. 
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11.6. Oturan ve Sıkışan Zeminlerin Dispersif Özelliği 

Bir konsolidasyon deneyinde basıncın artması, daha katı bir 
zemin örneğinin elde edilmesine neden olur. Aynı zamanda boşluk 
oranları da azalır. Konsolidasyon özünde; drene olan boşluk suyu 
nedeni ile oturma sonunda zemin danelerine, su tarafından 
gerilmelerin aktarılma problemidir. Görüldüğü gibi zemin oturmaları, 
zemin su içeriği ile de ilgilidir. Bu nedenle zemin daneleri 
yüklenirken, su içeriğine bağlı olarak, zemin katmanları arasında 
kayma yüzeyleri oluşur. Ancak zemin rötre limitine kadar, 
doygunluğunu korur. Fakat yüklenen yükün büyüklüğüne göre de 
zemin bir dispersif strüktür kazanmaya çalışır. Kazanılan dispersif 
yapı, zemin mukavemeti ve mühendislik özellikleri üzerinde etkili bir 
role sahiptir. Plastisite’ye sahip zeminlerin doygunluk derecesi 
%85’ten az ise, ağırlıkça su içeriğini ve doygunluk derecesini 
muhafaza eder. Böyle bir durumda, serbest akım yerine kapiler akım 
gündeme gelir. Ancak hacimce su içeriği, toplam hacmin değişmesi 
nedeni ile, değişkenlik kazanır. Bu değişim zemin kompasitesi ile 
doğru orantılıdır. Kompasite’nin değeri arttıkça, zeminde sertlik ve 
monolite artarak, daha sağlam bir yapı elde edilir. Bu durum zemin 
tabakalarının paralel hale gelmesine ve dispersif bir yapının 
oluşmasına yardımcı olur. Dispersif yapının oluşması, kapiler akımın 
ortaya çıkması ve matrik emmenin artması ile sonuçlanır. Matrik 
emmenin artması ise efektif gerilmelerin artmasına ve dolayısı ile 
zemin mukavemetinin yükselmesine neden olur. Boşluk oranlarının 
azalarak matrik emmenin yükselmesi, ∅′ iç sürtünme açısını sabit 
bırakarak, kohezyonun artması şeklinde görünüm kazanır.  

Dipersif zemin yapısının ve zemin kompaksiyonu’nun ölçüsü 
olarak kuru birim ağırlık kullanılmaktadır. Bu nedenle (276) 
numaralı diferensiyel denklemler, kuru birim ağırlık cinsinden 
verilmiştir. Dispersif yapıdaki bir zeminde elastik özellikler baskın 
duruma gelmeye başlar. Böyle bir yapıda dane difüzyonu’nun 
yanında, aynı zamanda, zemin tabakaları da birbirlerine yanaşırlar. 
Bu durum zeminlerin viskoz ve deformasyon özelliklerine de bağlı bir 
özellik gibi gözükmektedir. Çünkü dispersiyon olayı, bir zeminin 

oturma ve deformasyon hızları ile de ilgili bir olgudur. Bu durum; 
(276.a) numaralı ifade açık olarak yazıldığında görülebilir.  

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑣𝑣 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝐷𝐷𝑠𝑠
𝜕𝜕2𝛾𝛾𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑧𝑧2

                                                                 (284)  

Bilindiği gibi bu denklem, bir dispersiyon diferensiyel 
denklemidir. Sonuç olarak konsolidasyon diferensiyel denklemi; 
zemin oturmalarını, gerilmelerin danelere taşınmasını ve zeminin 
dispersif bir yapı kazanmasını tanımlayan bir eşitliktir. Ayrıca 
difüzyon’a veya  dispersiyon’a uğrayan zemin miktarını bulmak için, 
(283) numaralı eşitlik kullanılabilir. Yine bu ifade zemin oturmaları 
yanında, zeminin oturma hızı ve zemin suyuna ait hız ve boşluk 
basınçları hakkında da bilgi verir.  

Öte yandan, bir basınç kademesi için, basınç kademesinin 
başlangıcında, dispersiyon’a uğrayan dane miktarı fazladır. Zamanla 
hız ve basınç düştüğü için, dispersiyon miktarı azalır. Bu durum 
zamana, zeminin kompaksiyon’una ve kompaksiyon’unun 
özelliklerine, zemin strüktürü’ne bağlıdır. Yine zeminler ile ilgili 
dispersif geçirgenlik, (275.a)’daki tanım kullanılarak  

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐷𝐷𝑠𝑠 𝛾𝛾𝑘𝑘                                                                                 (285) 

şeklinde verilebilir. Bu eşitliğe göre; 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme katsayısı 
ne denli küçük ise, geçirgenlik de o denli küçüktür. Çünkü bu 
durumda zemini sıkıştırmak, zeminin kompaktif yapısından dolayı, 
daha zordur. Nihayetinde zemin mukavemeti ile, 𝐾𝐾𝑠𝑠 değerinin 
büyüklüğü arasında yakın ilişki vardır.  

11.7. Dispersiyon’a Nümerik Bir Örnek 

Killi bir zemin konsolidasyon deneyine tabi tutulmuştur. 
Numune’nin başlangıçtaki yüksekliği Hi =2.00 cm; doğal su içeriği 
𝜔𝜔𝑖𝑖 = %17, deney sonunda etüvde kurutulduktan sonra ölçülen 
ağırlığı Ws = 62.46 gram’dır. Numune kesit alanı A = 19.63 cm2 olarak 
ölçülmüştür. 0.50 kg/ cm2 ‘lik bir basınç ile yüklendiği zaman, 20 
dak’lık süre sonunda ∆𝐻𝐻 = 0.0144 𝑐𝑐𝑚𝑚 oturma yapmaktadır. 
Zemindeki dane akısını ve dispersif madde miktarını bulunuz. 
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ağırlığı Ws = 62.46 gram’dır. Numune kesit alanı A = 19.63 cm2 olarak 
ölçülmüştür. 0.50 kg/ cm2 ‘lik bir basınç ile yüklendiği zaman, 20 
dak’lık süre sonunda ∆𝐻𝐻 = 0.0144 𝑐𝑐𝑚𝑚 oturma yapmaktadır. 
Zemindeki dane akısını ve dispersif madde miktarını bulunuz. 



Mehmet Arslan TEKİNSOY

208

Ölçülen değerlere göre numune boyu                                             𝐻𝐻 =
2.0000 − 0.0144 = 1.9856 𝑐𝑐𝑐𝑐 kadardır. Numunenin hacmi ise 
𝑉𝑉 = 19.63𝑥𝑥1.9856 = 38.9773 𝑐𝑐𝑐𝑐3 olarak bulunur. Numune kuru 
ağırlığı Ws = 62.46 𝑔𝑔𝑔𝑔 olduğuna göre, zeminin sıkışmış durumdaki 

kuru birim ağırlığı 𝛾𝛾𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑉𝑉

= 62.46
38.9773

= 1.602 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3’tür. Numune ilk 

boyu 𝐻𝐻0 = 2.0 𝑐𝑐𝑐𝑐 olduğuna göre, 𝑉𝑉𝑖𝑖 = 19.63𝑥𝑥2 = 39.26 𝑐𝑐𝑐𝑐3 ve 

deney başlangıcındaki kuru birim ağırlık  𝛾𝛾𝑘𝑘𝑖𝑖 = 62.46
39.26

= 1.591𝑔𝑔𝑔𝑔/

𝑐𝑐𝑐𝑐3  bulunur. Sıkışma sonunda kuru birim ağırlık  ∆𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1.602 −
1.591 = 0.011 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 ′lük bir artım göstermiştir. 

Eğer zemin yüklendiği zaman, t=20 dak. için konsolidasyon 
süresi 𝑡𝑡𝑐𝑐 = 1440 𝑑𝑑𝑑𝑑 ve numunenin nihai boyu  𝑧𝑧𝑓𝑓 = 1.9842 𝑐𝑐𝑐𝑐 ise,         

𝛾𝛾𝑘𝑘𝑓𝑓 = 62.46
1.98𝑥𝑥19.63

= 1.604 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3  olup, (280) numaralı ifade 

kullanılarak  

𝛾𝛾𝑘𝑘−1.591
1.604−1.591

= (1.9842
1.9856

)2� 20
1440

                                                                           

𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1.591 + 0.013𝑥𝑥0.9986𝑥𝑥0.1178 = 1.592 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 

bulunur. Bu kuru birim ağırlık dispersiyon’a uğrayan kuru ağırlıktır.  

Difüzivite katsayısı için, (281) numaralı eşitlik kullanılır.  

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 1.98562

2𝑥𝑥20
ln � 2

1.9856
� = 7.122𝑥𝑥10−4𝑐𝑐𝑐𝑐2/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑                                                          

Bu değere göre, dane akısı aşağıdaki gibi olur. Bunun için (282) 
numaralı eşitlik kullanılmıştır.  

𝐽𝐽𝑠𝑠 = (
1.98422

2𝑥𝑥20
)(

1.604 − 1.591
1.9856

)�
20

1440
ln (

2
1.9856

) 

𝐽𝐽𝑠𝑠 = 0.09843 𝑥𝑥 0.006547 𝑥𝑥 0.11785 𝑥𝑥 7.226𝑥𝑥10−3  

    = 5.488𝑥𝑥10−7𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

Dispersiyon’a uğrayan toplam dane ağırlığı, (283) numaralı ifade 
kullanılarak  

∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 5.488𝑥𝑥10−7𝑥𝑥 19.63 𝑥𝑥 20 = 2.15𝑥𝑥10−4gr 

bulunur.  

Öte yandan 𝑉𝑉𝑖𝑖 = 39.26 𝑐𝑐𝑐𝑐3; 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘 = 0.011 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3; 𝑑𝑑𝑉𝑉 = 39.26 −
38.9773 = 0.2827𝑐𝑐𝑐𝑐3 ve  𝑑𝑑𝑘𝑘𝑖𝑖 = 1.591𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 olduğu için, (270) 
eşitliği kullanılır ise 

∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = −19.63 𝑥𝑥 (2 − 1.9856). (1.592 − 1.591) 

∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = −19.63 𝑥𝑥 0.0144 𝑥𝑥 0.001 = 2.827𝑥𝑥 10−4 𝑔𝑔𝑔𝑔                    

elde edilir ki,   2.15𝑥𝑥10−4𝑔𝑔𝑔𝑔 ile 2,83𝑥𝑥 10−4 𝑔𝑔𝑔𝑔′  lık aradaki fark da 
tabakaların yaklaşması sonucu, kuru birim ağırlık artımı meydana 
getirir. Bu fark 0.68𝑥𝑥10−4𝑔𝑔𝑔𝑔   kadardır.           

11.8. Doygun Zeminlerin Non-Lineer Konsolidasyon’u 

Lineer teoride  zeminin doygun, homogen, deformasyon’ların 
küçük olduğu kabul edilerek işe başlanmıştır. Yine herhangi bir 
basınç kademesinin, tüm konsolidasyon süresince, permeabilite ve 
hacim değiştirme katsayılarının sabit kaldığı varsayılmıştır. Ayrıca 
sözü edilen iki parametrenin, herhangi bir zemin tabakası için de 
sabit olduğu kabul edilmiştir. 

Oysa sözü edilen parametreler; zeminin cinsine ve tarihçesine 
bağlı olarak, konsolidasyon süresince değişime sahiptirler. Bu 
değişim, zemin özellikleri yanında, zeminin alt ve üst yüzleri 
arasındaki sınır koşullarının farklı olmasından kaynaklanır. Zeminin 
homogen olmaması, değişken parametre ve sınır koşulları, non-lineer 
konsolidasyon’la sonuçlanır. 

Doygun zeminlerin non-lineer konsolidasyon teorisinde de 
hacim değiştirme katsayısı ile permeabilite’nin, tüm zemin tabakası 
için, sabit olduğu varsayımı yapılmıştır. Söz konusu bu 
parametre’lerdeki değişimin, boşluk oranı değişimi ile mümkün 
olacağı kabul edilmiştir. Bu teori’de normal ve aşırı konsolide 
rejimler de tanımlanmıştır. Konsolidasyon’daki pek çok değer; 
normal konsolide rejim’den aşırı konsolide rejim’e geçiş varsa 
tanımlanabilmektedir. Yine non-lineer teori’de de zemin danelerinin 
sıkışmadığı, zemin oturmalarının boşluk azalması ile mümkün 
olduğu, Darcy yasasının geçerli olduğu ve drenaj’ın çift veya tek 
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𝛾𝛾𝑘𝑘𝑓𝑓 = 62.46
1.98𝑥𝑥19.63
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bulunur. Bu kuru birim ağırlık dispersiyon’a uğrayan kuru ağırlıktır.  
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Bu değere göre, dane akısı aşağıdaki gibi olur. Bunun için (282) 
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Dispersiyon’a uğrayan toplam dane ağırlığı, (283) numaralı ifade 
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∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = 5.488𝑥𝑥10−7𝑥𝑥 19.63 𝑥𝑥 20 = 2.15𝑥𝑥10−4gr 

bulunur.  
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38.9773 = 0.2827𝑐𝑐𝑐𝑐3 ve  𝑑𝑑𝑘𝑘𝑖𝑖 = 1.591𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 olduğu için, (270) 
eşitliği kullanılır ise 

∆𝑊𝑊𝑠𝑠 = −19.63 𝑥𝑥 (2 − 1.9856). (1.592 − 1.591) 
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tabakaların yaklaşması sonucu, kuru birim ağırlık artımı meydana 
getirir. Bu fark 0.68𝑥𝑥10−4𝑔𝑔𝑔𝑔   kadardır.           

11.8. Doygun Zeminlerin Non-Lineer Konsolidasyon’u 

Lineer teoride  zeminin doygun, homogen, deformasyon’ların 
küçük olduğu kabul edilerek işe başlanmıştır. Yine herhangi bir 
basınç kademesinin, tüm konsolidasyon süresince, permeabilite ve 
hacim değiştirme katsayılarının sabit kaldığı varsayılmıştır. Ayrıca 
sözü edilen iki parametrenin, herhangi bir zemin tabakası için de 
sabit olduğu kabul edilmiştir. 

Oysa sözü edilen parametreler; zeminin cinsine ve tarihçesine 
bağlı olarak, konsolidasyon süresince değişime sahiptirler. Bu 
değişim, zemin özellikleri yanında, zeminin alt ve üst yüzleri 
arasındaki sınır koşullarının farklı olmasından kaynaklanır. Zeminin 
homogen olmaması, değişken parametre ve sınır koşulları, non-lineer 
konsolidasyon’la sonuçlanır. 

Doygun zeminlerin non-lineer konsolidasyon teorisinde de 
hacim değiştirme katsayısı ile permeabilite’nin, tüm zemin tabakası 
için, sabit olduğu varsayımı yapılmıştır. Söz konusu bu 
parametre’lerdeki değişimin, boşluk oranı değişimi ile mümkün 
olacağı kabul edilmiştir. Bu teori’de normal ve aşırı konsolide 
rejimler de tanımlanmıştır. Konsolidasyon’daki pek çok değer; 
normal konsolide rejim’den aşırı konsolide rejim’e geçiş varsa 
tanımlanabilmektedir. Yine non-lineer teori’de de zemin danelerinin 
sıkışmadığı, zemin oturmalarının boşluk azalması ile mümkün 
olduğu, Darcy yasasının geçerli olduğu ve drenaj’ın çift veya tek 
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taraflı olabildiği varsayımları da yapılmıştır. Ayrıca zemin ağırlığı, 
uygulanan yük ve zemin numunesinin çok küçük olması nedeni ile, 
ihmal edilerek hesaplar yapılmıştır. Zeminlerin yüklenmesi sonucu, 
boşluklarda boşluk suyu basıncı oluşmakta ve bu basınç artımları da 
𝜎𝜎′ efektif gerilme artımlarından etkilenmektedirler. 

Doygun zeminlerin non-lineer teorisi aşağıda verilen üç temel 
hipotez’e dayanmaktadır. 

Hipotez 1: Konsolidasyon’da bağımsız değişkenler düşey 
koordinat ve zamandır. Bağımlı değişken boşluk suyu basıncıdır. 

Hipotez 2: Uygulanan yük nedeni ile, zemin iskeleti sünme şekil 
değişimi yapmaz. Bu nedenle zemin dane hacmi, konsolidasyon 
tamamlanıncaya kadar sabit kalır.  

Hipotez 3: Aşağıda verilen fenomenolojik eşitlikler, zemin bünye 
denklemleri olarak kabul edilirler.  

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 − 𝐼𝐼𝑐𝑐 log10( 𝜎𝜎
′

𝜎𝜎0′
)                                                             (285.I.a) 

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 + 𝑐𝑐𝑘𝑘 log10(𝐾𝐾
𝐾𝐾0

)                                                             (285.I.b) 

Bu eşitliklerde 𝑒𝑒 boşluk oranını 𝜎𝜎′ ve K sırası ile efektif gerilme ve 
permeabiliteyi, 𝐼𝐼𝑐𝑐 kompressibilite indeksini ve 𝑐𝑐𝑘𝑘 da permeabilite 
indeksini gösterir. Yine 𝑒𝑒0 ve 𝐾𝐾0 değerleri, başlangıçtaki efektif 
gerilmeye karşı gelen (𝜎𝜎𝑐𝑐′ = 𝜎𝜎0′ ye karşı gelen) değerleri ifade eder. 
Verilen (285.I.b) numaralı eşitlik, yumuşak killerin küçük 
deformasyonlarını başarı ile temsil edebilmektedir.  

Yukarıda verilenlere dayanarak; Battaglio ve Ark.’ları tarafından 
süreklilik denklemi, ki kütle transferini tanımlar, 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝑒𝑒
1+𝑒𝑒

� = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐾𝐾(𝑢𝑢)
𝐾𝐾0

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕
�                                                            (285.II) 

şeklinde permeabilite’ye bağlı olarak verilmiştir. Bu denkleme aynı 
zamanda Balans denklemi de denilmektedir. Eğer deformasyon’lar 
büyükse (285.II) denklemi, 𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜎𝜎′) olduğu varsayılarak, türev 
alınmakla  
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𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                       

yazılır ve (285.II)’de yerine konulduktan sonra, sağ yanı 𝑚𝑚𝑣𝑣0 ile 
çarpılıp, bölünerek aşağıdaki diferensiyel denkleme gelinir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= �1+𝑒𝑒0
𝑚𝑚𝑣𝑣0
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𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�                                                 (285.III.a) 

Burada da (285.I.a) ve (285.I.b) numaralı ifadeler kullanılarak,  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= (1 − 𝜂𝜂 log10 𝜀𝜀)𝜀𝜀𝜆𝜆 𝜕𝜕
2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ (1 − 𝜆𝜆) 𝜇𝜇
𝜀𝜀

(1 −𝜂𝜂 log10 𝜀𝜀)𝜀𝜀𝜆𝜆(𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

)2 (285.III.b) 

elde edilir. Denklemde görülen 𝜂𝜂, 𝜆𝜆 ve 𝜇𝜇 parametreleri, aşağıdaki gibi 
tanımlanan parametrelerdir.  

𝜂𝜂 = 𝐼𝐼𝑐𝑐
1+𝑒𝑒0

 ;              𝜆𝜆 = 1 − 𝐼𝐼𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑘𝑘

 ;              𝜇𝜇 = 𝜎𝜎𝑓𝑓′−𝜎𝜎0′

𝜎𝜎0′
  

Bu parametreler; normal konsolide regim’den aşırı konsolide regim’e 
geçiş olmayan zayıf non-lineer konsolidasyon için sabit değerler alır. 
Ayrıca boşluk suyu basıncı u, efektif gerilmeler cinsinden 

𝑢𝑢 = 𝜎𝜎𝑓𝑓′−𝜎𝜎′

𝜎𝜎𝑓𝑓′−𝜎𝜎0
′ = 1

𝜇𝜇
�𝜎𝜎𝑓𝑓

′

𝜎𝜎0
′ − 𝜀𝜀�      ;        𝜀𝜀 = 𝜎𝜎′

𝜎𝜎0
′                                       

𝜀𝜀 = 1 +  𝜇𝜇(1 − 𝑢𝑢)         ;    1 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 1 + 𝜇𝜇 

şeklinde tanımlanmıştır. 𝐾𝐾(𝑢𝑢) permeabilite’si de 

𝐾𝐾(𝑢𝑢) = (
𝜎𝜎′

𝜎𝜎0′
)𝜆𝜆−1 

olarak ifade edilebilmiştir.  

Yukarıda verilen (285.III.b) denklemindeki en basit davranış 
tarzı,  𝜆𝜆′ nın sabit olduğu davranıştır. Bu davranış tarzı 𝐼𝐼𝑐𝑐 ve 𝑐𝑐𝑘𝑘’nın ani 
değişime sahip olduğu kritik değerleri temsil eder. Eğer 𝜂𝜂 = 𝜂𝜂0 gibi 
sabit bir değere sahipse, normal konsolide bir zemini ifade eder. 
Ayrıca (1 + 𝑒𝑒) ≅ (1 + 𝑒𝑒0) ve deformasyonlar küçük ise, 𝜂𝜂 = 𝜆𝜆 = 0 
değerini alır ve (285.III.b) denklemi  
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taraflı olabildiği varsayımları da yapılmıştır. Ayrıca zemin ağırlığı, 
uygulanan yük ve zemin numunesinin çok küçük olması nedeni ile, 
ihmal edilerek hesaplar yapılmıştır. Zeminlerin yüklenmesi sonucu, 
boşluklarda boşluk suyu basıncı oluşmakta ve bu basınç artımları da 
𝜎𝜎′ efektif gerilme artımlarından etkilenmektedirler. 

Doygun zeminlerin non-lineer teorisi aşağıda verilen üç temel 
hipotez’e dayanmaktadır. 

Hipotez 1: Konsolidasyon’da bağımsız değişkenler düşey 
koordinat ve zamandır. Bağımlı değişken boşluk suyu basıncıdır. 

Hipotez 2: Uygulanan yük nedeni ile, zemin iskeleti sünme şekil 
değişimi yapmaz. Bu nedenle zemin dane hacmi, konsolidasyon 
tamamlanıncaya kadar sabit kalır.  

Hipotez 3: Aşağıda verilen fenomenolojik eşitlikler, zemin bünye 
denklemleri olarak kabul edilirler.  

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 − 𝐼𝐼𝑐𝑐 log10( 𝜎𝜎
′

𝜎𝜎0′
)                                                             (285.I.a) 

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 + 𝑐𝑐𝑘𝑘 log10(𝐾𝐾
𝐾𝐾0

)                                                             (285.I.b) 

Bu eşitliklerde 𝑒𝑒 boşluk oranını 𝜎𝜎′ ve K sırası ile efektif gerilme ve 
permeabiliteyi, 𝐼𝐼𝑐𝑐 kompressibilite indeksini ve 𝑐𝑐𝑘𝑘 da permeabilite 
indeksini gösterir. Yine 𝑒𝑒0 ve 𝐾𝐾0 değerleri, başlangıçtaki efektif 
gerilmeye karşı gelen (𝜎𝜎𝑐𝑐′ = 𝜎𝜎0′ ye karşı gelen) değerleri ifade eder. 
Verilen (285.I.b) numaralı eşitlik, yumuşak killerin küçük 
deformasyonlarını başarı ile temsil edebilmektedir.  

Yukarıda verilenlere dayanarak; Battaglio ve Ark.’ları tarafından 
süreklilik denklemi, ki kütle transferini tanımlar, 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝑒𝑒
1+𝑒𝑒

� = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐾𝐾(𝑢𝑢)
𝐾𝐾0

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕
�                                                            (285.II) 

şeklinde permeabilite’ye bağlı olarak verilmiştir. Bu denkleme aynı 
zamanda Balans denklemi de denilmektedir. Eğer deformasyon’lar 
büyükse (285.II) denklemi, 𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜎𝜎′) olduğu varsayılarak, türev 
alınmakla  

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝑒𝑒
1+𝑒𝑒

� = 𝑚𝑚𝑣𝑣
1+𝑒𝑒

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                         

1
(1+𝑒𝑒)2

𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑚𝑚𝑣𝑣

1+𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                       

yazılır ve (285.II)’de yerine konulduktan sonra, sağ yanı 𝑚𝑚𝑣𝑣0 ile 
çarpılıp, bölünerek aşağıdaki diferensiyel denkleme gelinir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= �1+𝑒𝑒0
𝑚𝑚𝑣𝑣0

� �𝑚𝑚𝑣𝑣0
𝑚𝑚𝑣𝑣
� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐾𝐾(𝜕𝜕)
𝐾𝐾0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�                                                 (285.III.a) 

Burada da (285.I.a) ve (285.I.b) numaralı ifadeler kullanılarak,  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= (1 − 𝜂𝜂 log10 𝜀𝜀)𝜀𝜀𝜆𝜆 𝜕𝜕
2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ (1 − 𝜆𝜆) 𝜇𝜇
𝜀𝜀

(1 −𝜂𝜂 log10 𝜀𝜀)𝜀𝜀𝜆𝜆(𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

)2 (285.III.b) 

elde edilir. Denklemde görülen 𝜂𝜂, 𝜆𝜆 ve 𝜇𝜇 parametreleri, aşağıdaki gibi 
tanımlanan parametrelerdir.  

𝜂𝜂 = 𝐼𝐼𝑐𝑐
1+𝑒𝑒0

 ;              𝜆𝜆 = 1 − 𝐼𝐼𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑘𝑘

 ;              𝜇𝜇 = 𝜎𝜎𝑓𝑓′−𝜎𝜎0′

𝜎𝜎0′
  

Bu parametreler; normal konsolide regim’den aşırı konsolide regim’e 
geçiş olmayan zayıf non-lineer konsolidasyon için sabit değerler alır. 
Ayrıca boşluk suyu basıncı u, efektif gerilmeler cinsinden 

𝑢𝑢 = 𝜎𝜎𝑓𝑓′−𝜎𝜎′

𝜎𝜎𝑓𝑓′−𝜎𝜎0
′ = 1

𝜇𝜇
�𝜎𝜎𝑓𝑓

′

𝜎𝜎0
′ − 𝜀𝜀�      ;        𝜀𝜀 = 𝜎𝜎′

𝜎𝜎0
′                                       

𝜀𝜀 = 1 +  𝜇𝜇(1 − 𝑢𝑢)         ;    1 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 1 + 𝜇𝜇 

şeklinde tanımlanmıştır. 𝐾𝐾(𝑢𝑢) permeabilite’si de 

𝐾𝐾(𝑢𝑢) = (
𝜎𝜎′

𝜎𝜎0′
)𝜆𝜆−1 

olarak ifade edilebilmiştir.  

Yukarıda verilen (285.III.b) denklemindeki en basit davranış 
tarzı,  𝜆𝜆′ nın sabit olduğu davranıştır. Bu davranış tarzı 𝐼𝐼𝑐𝑐 ve 𝑐𝑐𝑘𝑘’nın ani 
değişime sahip olduğu kritik değerleri temsil eder. Eğer 𝜂𝜂 = 𝜂𝜂0 gibi 
sabit bir değere sahipse, normal konsolide bir zemini ifade eder. 
Ayrıca (1 + 𝑒𝑒) ≅ (1 + 𝑒𝑒0) ve deformasyonlar küçük ise, 𝜂𝜂 = 𝜆𝜆 = 0 
değerini alır ve (285.III.b) denklemi  
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𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 𝜇𝜇
𝜀𝜀

(𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

)  

durumuna gelir. Yine 𝐼𝐼𝑐𝑐 < 𝑐𝑐𝑘𝑘 ise 𝜆𝜆 = 1 değerini alır ve diferensiyel 
denklem 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= (1 − 𝜂𝜂 log10 𝜀𝜀)𝜀𝜀
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧2

 

şekline çevrilir.  

Eğer 𝜕𝜕 < 𝜕𝜕𝑐𝑐  için 𝜂𝜂 = 𝜂𝜂𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐
1+𝑒𝑒0

 gibi bir değer alıyorsa, 

(285.III.b) diferensiyel denklemi aşağıdaki duruma evrilir. 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ℎ(𝜕𝜕) 𝜕𝜕
2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧2

+ 𝑝𝑝(𝜕𝜕)(𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

)2       

Verilen diferensiyel denklemlerin, deformasyon’ların büyük veya 
küçük olmasına göre, değişik sınır koşulları altındaki çözümleri 
araştırılmaktadır. Eğer , 𝜂𝜂 = 𝜆𝜆 =  𝜇𝜇 =  0 ise Terzaghi’nin bilinen 
lineer denklemi elde edilir. Ayrıca Leka ve arkadaşları ise, küçük 
deformasyon ve hacim değişimleri için, genel çözümleri olmayan, 
ancak özel koşullar için çözüm veren konsolidasyon denklemi elde 
etmişlerdir. Diğer diferensiyel denklemler için, değişik araştırıcılar, 
değişik sınır koşulları altında, farklı çözümler vermişlerdir.  

Buraya kadar anlatılanlardan, verilen diferensiyel denklemler, 
doygun zeminlere uygulanabilen ifadelerdir. Doymamış zeminleri 
dikkate alamamaktadır. Yine normal ve aşırı konsolide zeminler 
arasında bir ayırım söz konusudur. Ayrıca deformasyonların büyük 
veya küçük oluşuna göre de değişik yaklaşım sergilenmektedir. 
Bunlara ek olarak, verilen non-lineer diferensiyel denklem (285.I) 
numaralı bünye denklemlerine, iyi uyum göstermektedir. Fakat 
doymamış koşulları, dispersiyon olayını, oturma hızları bakımından 
konsolidasyon durumunu ve tabaka kalınlığı ile drenaj yüzlerine olan 
uzaklık etkilerini ifade edememektedir. Oysa Tekinsoy’un verdiği 
denklem; tüm söylenenleri kapsadığı gibi, genel bir denklem olup, 
hem doymamış hem de doygun koşulları simgeleyen bir diferensiyel 
denklemdir. Denklemin açılımı, zemin suyu hızı ve oturma hızları 
hakkında bilgi verebildiği gibi, zeminlerin mukavemet kazanma 

mekanizmasını da açıklayabilmektedir. Konsolidasyon olayı dengenin 
korunduğu bir olay olması nedeni ile, denge ve mukavemet kazanma 
arasındaki ilişki kurulabilmekte ve aradaki işleyiş hakkında, 
dispersiyon yolu ile, bir fikir elde edilebilmektedir. Sonuçta 
mukayese amacı ile Tekinsoy’un ve Battaglio’nun kuramları burada 
verilmiştir.  
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(285.III.b) diferensiyel denklemi aşağıdaki duruma evrilir. 
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Verilen diferensiyel denklemlerin, deformasyon’ların büyük veya 
küçük olmasına göre, değişik sınır koşulları altındaki çözümleri 
araştırılmaktadır. Eğer , 𝜂𝜂 = 𝜆𝜆 =  𝜇𝜇 =  0 ise Terzaghi’nin bilinen 
lineer denklemi elde edilir. Ayrıca Leka ve arkadaşları ise, küçük 
deformasyon ve hacim değişimleri için, genel çözümleri olmayan, 
ancak özel koşullar için çözüm veren konsolidasyon denklemi elde 
etmişlerdir. Diğer diferensiyel denklemler için, değişik araştırıcılar, 
değişik sınır koşulları altında, farklı çözümler vermişlerdir.  

Buraya kadar anlatılanlardan, verilen diferensiyel denklemler, 
doygun zeminlere uygulanabilen ifadelerdir. Doymamış zeminleri 
dikkate alamamaktadır. Yine normal ve aşırı konsolide zeminler 
arasında bir ayırım söz konusudur. Ayrıca deformasyonların büyük 
veya küçük oluşuna göre de değişik yaklaşım sergilenmektedir. 
Bunlara ek olarak, verilen non-lineer diferensiyel denklem (285.I) 
numaralı bünye denklemlerine, iyi uyum göstermektedir. Fakat 
doymamış koşulları, dispersiyon olayını, oturma hızları bakımından 
konsolidasyon durumunu ve tabaka kalınlığı ile drenaj yüzlerine olan 
uzaklık etkilerini ifade edememektedir. Oysa Tekinsoy’un verdiği 
denklem; tüm söylenenleri kapsadığı gibi, genel bir denklem olup, 
hem doymamış hem de doygun koşulları simgeleyen bir diferensiyel 
denklemdir. Denklemin açılımı, zemin suyu hızı ve oturma hızları 
hakkında bilgi verebildiği gibi, zeminlerin mukavemet kazanma 

mekanizmasını da açıklayabilmektedir. Konsolidasyon olayı dengenin 
korunduğu bir olay olması nedeni ile, denge ve mukavemet kazanma 
arasındaki ilişki kurulabilmekte ve aradaki işleyiş hakkında, 
dispersiyon yolu ile, bir fikir elde edilebilmektedir. Sonuçta 
mukayese amacı ile Tekinsoy’un ve Battaglio’nun kuramları burada 
verilmiştir.  
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12. BÖLÜM 

DURGUN VEYA HAREKETLİ SUYUN 

MUKAVEMETE OLAN ETKİSİ 

12.1. GİRİŞ 

Daha önce, zeminlerin doygunluk derecesinin, zemin sıkışması 
ve mukavemeti üzerine etkili olduğu belirtilmişti. Zeminlerdeki yük 
taşınması, zemin içinde oluşan efektif gerilme ve boşluk suyu vasıtası 
ile sağlanmaktaydı. Boşluk suyu basıncı zamanla sönerek; dış 
yüklerin, efektif gerilmeler tarafından taşınmaya başlanacağı ifade 
edilmişti. Denge durumunda, gerilmelerin yayılışı, zemin 
kompasitesine bağlı olarak karşımıza çıkmakta idi. Zemin ne denli 
sıkı veya kompakt bir yapıya sahipse, o denli mukavemetli ve kararlı 
bir hal sergiliyordu. Bunlar yanında; zemin içindeki boşluk suyunun 
durgun veya hareketli olması da, zemin mukavemeti üzerine, etki 
eden etmenlerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle zeminlerin 
mukavemet özelliği, yani kayma gerilmelerini taşıyıp taşımayacakları, 
zemin su akımı bakımından da ele alınıp incelenmesi gerekir.  

Yapılan pek çok zemin mekaniği deneyi, zeminlerdeki sıkışmayı, 
boy değişimini kontrol eden gerilmenin, efektif gerilme olduğunu 
göstermiştir. Bu durumda kayma mukavemetini kontrol eden ve 
onun oluşumunu sağlayan gerilme efektif gerilmedir. Zeminlere 
uygulanan 𝜎𝜎 toplam basıncının bir kısmı, daneden daneye geçerek 
yayılırken, bir kısmı da su tarafından taşınır. Sonuç olarak toplam 
basınç için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢𝜔𝜔                                                                                (286.a) 

Burada 𝜎𝜎 uygulanan toplam basıncı, 𝜎𝜎′ efektif gerilme veya 
basıncı ve 𝑢𝑢𝜔𝜔 da boşluk suyu basıncını gösterir. 

Eğer zemin boşlukları tümüyle su ile dolu ise, 𝑢𝑢𝜔𝜔 boşluk suyu 
basıncı olur. Boşluklarda hava ve su birlikte bunulunuyorsa, başka 
ifade ile, zemin yarı doygun veya doymamış durumda ise, 𝑢𝑢 basıncı 
boşluk basıncıdır. Bunun nasıl olduğu Bölüm 2, Bölüm 4 ve Bölüm 

5’de açıklanmıştır. Zemin kuru ise; 𝑢𝑢 boşluk basıncı, tümüyle hava 
basıncından ibarettir. Bunlara veya zeminin doygunluk durumuna 
göre, toplam basınç aşağıdaki gibi verilebilir. 

𝑆𝑆𝑟𝑟 = % 0  ise  𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 0  ve   𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ 

% 0 < 𝑆𝑆𝑟𝑟 <  % 100   ise  𝑢𝑢 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑢𝑢𝜔𝜔 vardır,  𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢 

𝑆𝑆𝑟𝑟 =  % 100  ise  𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜔𝜔  mevcuttur. 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢𝜔𝜔 

Zeminlerin statik durumu, yukarıda belirtildiği gibi olmasına 
rağmen, suyun yeraltı veya yer üstü suyu olması durumuna göre de, 
efektif gerilmelerin gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca zemin suyunda 
bir hareketin olup olmaması da ele alınıp incelenmelidir.  

Bu bölümde efektif gerilme değişmeleri, su hareketi bakımından 
ele alınacaktır. Suyun yer altı veya yer üstü suyu olmasına göre, 
efektif gerilmeler tayin edilerek, hareketli su durumunda zemin 
mukavemetinin azalma şekli gösterilmeye çalışılacaktır.  

12.2. Yeraltı Suyu Durumunda Efektif Gerilmeler 

Burada ilgilenilen basınçlar, düşey basınçlardır. Yeraltı su 
seviyesi, su basıncı ile atmosfer basıncının birbirlerine eşit olduğu 
yüksekliktir. Yine zemin oturmasına neden olan veya zemin boyunu 
kısaltan basınç düşey basınçtır. Böyle bir durumda, yeraltı su seviyesi 
üzerinde, h kalınlığında ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal birim ağırlığa sahip zemin 
tabakası bulunur. Yer altı su seviyesi altında ise 𝐻𝐻𝜔𝜔 derinliğindeki 
zemin doygun olup, zeminin birim ağırlığı 𝛾𝛾𝑑𝑑 ‘dir. Problem, yer 
yüzünden z derinliğindeki, efektif gerilmelerin ne olduğunun 
bulunmasıdır (Şek. 37). 
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12. BÖLÜM 

DURGUN VEYA HAREKETLİ SUYUN 

MUKAVEMETE OLAN ETKİSİ 

12.1. GİRİŞ 

Daha önce, zeminlerin doygunluk derecesinin, zemin sıkışması 
ve mukavemeti üzerine etkili olduğu belirtilmişti. Zeminlerdeki yük 
taşınması, zemin içinde oluşan efektif gerilme ve boşluk suyu vasıtası 
ile sağlanmaktaydı. Boşluk suyu basıncı zamanla sönerek; dış 
yüklerin, efektif gerilmeler tarafından taşınmaya başlanacağı ifade 
edilmişti. Denge durumunda, gerilmelerin yayılışı, zemin 
kompasitesine bağlı olarak karşımıza çıkmakta idi. Zemin ne denli 
sıkı veya kompakt bir yapıya sahipse, o denli mukavemetli ve kararlı 
bir hal sergiliyordu. Bunlar yanında; zemin içindeki boşluk suyunun 
durgun veya hareketli olması da, zemin mukavemeti üzerine, etki 
eden etmenlerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle zeminlerin 
mukavemet özelliği, yani kayma gerilmelerini taşıyıp taşımayacakları, 
zemin su akımı bakımından da ele alınıp incelenmesi gerekir.  

Yapılan pek çok zemin mekaniği deneyi, zeminlerdeki sıkışmayı, 
boy değişimini kontrol eden gerilmenin, efektif gerilme olduğunu 
göstermiştir. Bu durumda kayma mukavemetini kontrol eden ve 
onun oluşumunu sağlayan gerilme efektif gerilmedir. Zeminlere 
uygulanan 𝜎𝜎 toplam basıncının bir kısmı, daneden daneye geçerek 
yayılırken, bir kısmı da su tarafından taşınır. Sonuç olarak toplam 
basınç için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢𝜔𝜔                                                                                (286.a) 

Burada 𝜎𝜎 uygulanan toplam basıncı, 𝜎𝜎′ efektif gerilme veya 
basıncı ve 𝑢𝑢𝜔𝜔 da boşluk suyu basıncını gösterir. 

Eğer zemin boşlukları tümüyle su ile dolu ise, 𝑢𝑢𝜔𝜔 boşluk suyu 
basıncı olur. Boşluklarda hava ve su birlikte bunulunuyorsa, başka 
ifade ile, zemin yarı doygun veya doymamış durumda ise, 𝑢𝑢 basıncı 
boşluk basıncıdır. Bunun nasıl olduğu Bölüm 2, Bölüm 4 ve Bölüm 

5’de açıklanmıştır. Zemin kuru ise; 𝑢𝑢 boşluk basıncı, tümüyle hava 
basıncından ibarettir. Bunlara veya zeminin doygunluk durumuna 
göre, toplam basınç aşağıdaki gibi verilebilir. 

𝑆𝑆𝑟𝑟 = % 0  ise  𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 0  ve   𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ 

% 0 < 𝑆𝑆𝑟𝑟 <  % 100   ise  𝑢𝑢 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑢𝑢𝜔𝜔 vardır,  𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢 

𝑆𝑆𝑟𝑟 =  % 100  ise  𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜔𝜔  mevcuttur. 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑢𝑢𝜔𝜔 

Zeminlerin statik durumu, yukarıda belirtildiği gibi olmasına 
rağmen, suyun yeraltı veya yer üstü suyu olması durumuna göre de, 
efektif gerilmelerin gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca zemin suyunda 
bir hareketin olup olmaması da ele alınıp incelenmelidir.  

Bu bölümde efektif gerilme değişmeleri, su hareketi bakımından 
ele alınacaktır. Suyun yer altı veya yer üstü suyu olmasına göre, 
efektif gerilmeler tayin edilerek, hareketli su durumunda zemin 
mukavemetinin azalma şekli gösterilmeye çalışılacaktır.  

12.2. Yeraltı Suyu Durumunda Efektif Gerilmeler 

Burada ilgilenilen basınçlar, düşey basınçlardır. Yeraltı su 
seviyesi, su basıncı ile atmosfer basıncının birbirlerine eşit olduğu 
yüksekliktir. Yine zemin oturmasına neden olan veya zemin boyunu 
kısaltan basınç düşey basınçtır. Böyle bir durumda, yeraltı su seviyesi 
üzerinde, h kalınlığında ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal birim ağırlığa sahip zemin 
tabakası bulunur. Yer altı su seviyesi altında ise 𝐻𝐻𝜔𝜔 derinliğindeki 
zemin doygun olup, zeminin birim ağırlığı 𝛾𝛾𝑑𝑑 ‘dir. Problem, yer 
yüzünden z derinliğindeki, efektif gerilmelerin ne olduğunun 
bulunmasıdır (Şek. 37). 
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Şekil. 37. Yeraltı Su Seviyesi Altında Efektif Gerilmeler 

Verilen şekle ve tanımlanan duruma göre, yeraltı su seviyesinde 
bir hareket bulunmamaktadır. Statik durum geçerlidir. Şeklin 
simetrik olması nedeni ile, sözü edilen basınçlar asal gerilme 
durumundadır. Şek.37’ye göre; z derinliği için toplam basınç 

𝜎𝜎 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝑑𝑑 + (𝑧𝑧 − 𝐻𝐻𝜔𝜔)𝛾𝛾𝑛𝑛 

𝜎𝜎 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝑑𝑑 + ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛                                                                        (286.b) 

değerine sahiptir. 

Zemin yeraltı su seviyesi altında doygun olduğu için, 𝛾𝛾𝑑𝑑 doygun 
birim ağırlığı kullanılmıştır. Yine zeminin doygun olması nedeni ile, 
boşluklarda 𝑢𝑢𝜔𝜔 boşluk suyu basınçları oluşur. Bu durumda 𝑢𝑢𝜔𝜔 basıncı 
için 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                                  (286.c) 

eşitliği yazılabilir. 

Şimdi de (286.a) eşitliğinden 𝜎𝜎′ efektif gerilmesi yazılacak 
olursa, aşağıdakiler verilebilir.  

𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝜔𝜔 = (𝑧𝑧 − 𝐻𝐻𝜔𝜔)𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔(𝛾𝛾𝑑𝑑 − 𝛾𝛾𝜔𝜔) 

𝜎𝜎′ = ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴                                                                       (286.d) 

Elde edilen eşitlikten görülebileceği gibi, bir zeminin mukavemet 
kazanmasında önemli rolü olan efektif gerilme üzerinde, 𝛾𝛾𝐴𝐴 su 

altındaki birim hacim ağırlığı, etkinliğe sahiptir. Çünkü suyun 𝛾𝛾𝜔𝜔 
birim ağırlığı ile zemini kaldırması söz konusudur.  

Kayma mukavemeti gözönüne alınırsa, kohezif bir zemin için 
toplam basınçlar cinsinden, (286.b) deki 𝜎𝜎 değeri kullanılarak  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 + (𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝑑𝑑 + ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛)tan ∅                                                   (287.a) 

eşitliği yazılabilir. Eğer uzun süreli stabilite analizi yapılacaksa, 
kohezif zeminin efektif gerilmelerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, 
(286.d)’deki eşitlik 𝜎𝜎′ yerine konularak 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + (ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴 +)tan ∅′                                          (287.b) 

elde edilir. Burada 𝑐𝑐′ ve ∅′, sırası ile, gerçek kohezyon ve iç sürtünme 
açısıdır. Ancak, doygun zeminlerde, iç sürtünme açısının ∅ = 0 
olduğuna da dikkat edilmesi gerekir. 

Yeraltı su seviyesi üzerinde kapiler bölge varsa, kapiler doygun 
ve tüm kapiler bölge tayin edildikten sonra, kayma mukavemeti tayin 
edilmelidir.  

Yukarıda verilen (286) numaralı eşitliklerde, dengenin 
korunduğu varsayılarak hesaplar yapılmıştır. Buna göre (150) 
numaralı eşitlikler gözönüne alınırsa, dengenin korunması nedeni ile, 
eşitliklerde görülen 𝜎𝜎𝑣𝑣  düşey basınçları yerine, (286.b) ve (286.d) 
değerleri kullanılabilir. Yine dengenin mevcudiyeti nedeni ile de 𝐾𝐾0 
durumu geçerlidir. Buna göre (150) numaralı eşitlikler için, aşağıdaki 
ilişkiler verilebilir. 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣(1+𝐾𝐾0)
2

(1 + sin∅) + 𝑐𝑐 cos∅                                     (288.a) 

𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣(1+𝐾𝐾0)
2

(1 − sin∅) − 𝑐𝑐 cos∅                                     (288.b) 

Bu ifadelerde görülen 𝜎𝜎1𝑓𝑓 ve 𝜎𝜎3𝑓𝑓 , kırılma anındaki asal gerilmeleri 
gösterir.  

Mukavemet kazanmada, efektif gerilmeler kontrol edici görev 
üstlendiği için, 𝜎𝜎𝑣𝑣 yerine (286.d) değeri konulmakla 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 1
2

(ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴)(1 + 𝐾𝐾0)(1 + sin∅′) + 𝑐𝑐′ cos∅′              
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Şekil. 37. Yeraltı Su Seviyesi Altında Efektif Gerilmeler 

Verilen şekle ve tanımlanan duruma göre, yeraltı su seviyesinde 
bir hareket bulunmamaktadır. Statik durum geçerlidir. Şeklin 
simetrik olması nedeni ile, sözü edilen basınçlar asal gerilme 
durumundadır. Şek.37’ye göre; z derinliği için toplam basınç 

𝜎𝜎 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝑑𝑑 + (𝑧𝑧 − 𝐻𝐻𝜔𝜔)𝛾𝛾𝑛𝑛 

𝜎𝜎 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝑑𝑑 + ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛                                                                        (286.b) 

değerine sahiptir. 

Zemin yeraltı su seviyesi altında doygun olduğu için, 𝛾𝛾𝑑𝑑 doygun 
birim ağırlığı kullanılmıştır. Yine zeminin doygun olması nedeni ile, 
boşluklarda 𝑢𝑢𝜔𝜔 boşluk suyu basınçları oluşur. Bu durumda 𝑢𝑢𝜔𝜔 basıncı 
için 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                                  (286.c) 

eşitliği yazılabilir. 

Şimdi de (286.a) eşitliğinden 𝜎𝜎′ efektif gerilmesi yazılacak 
olursa, aşağıdakiler verilebilir.  

𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝜔𝜔 = (𝑧𝑧 − 𝐻𝐻𝜔𝜔)𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔(𝛾𝛾𝑑𝑑 − 𝛾𝛾𝜔𝜔) 

𝜎𝜎′ = ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴                                                                       (286.d) 

Elde edilen eşitlikten görülebileceği gibi, bir zeminin mukavemet 
kazanmasında önemli rolü olan efektif gerilme üzerinde, 𝛾𝛾𝐴𝐴 su 

altındaki birim hacim ağırlığı, etkinliğe sahiptir. Çünkü suyun 𝛾𝛾𝜔𝜔 
birim ağırlığı ile zemini kaldırması söz konusudur.  

Kayma mukavemeti gözönüne alınırsa, kohezif bir zemin için 
toplam basınçlar cinsinden, (286.b) deki 𝜎𝜎 değeri kullanılarak  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 + (𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝑑𝑑 + ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛)tan ∅                                                   (287.a) 

eşitliği yazılabilir. Eğer uzun süreli stabilite analizi yapılacaksa, 
kohezif zeminin efektif gerilmelerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, 
(286.d)’deki eşitlik 𝜎𝜎′ yerine konularak 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + (ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴 +)tan ∅′                                          (287.b) 

elde edilir. Burada 𝑐𝑐′ ve ∅′, sırası ile, gerçek kohezyon ve iç sürtünme 
açısıdır. Ancak, doygun zeminlerde, iç sürtünme açısının ∅ = 0 
olduğuna da dikkat edilmesi gerekir. 

Yeraltı su seviyesi üzerinde kapiler bölge varsa, kapiler doygun 
ve tüm kapiler bölge tayin edildikten sonra, kayma mukavemeti tayin 
edilmelidir.  

Yukarıda verilen (286) numaralı eşitliklerde, dengenin 
korunduğu varsayılarak hesaplar yapılmıştır. Buna göre (150) 
numaralı eşitlikler gözönüne alınırsa, dengenin korunması nedeni ile, 
eşitliklerde görülen 𝜎𝜎𝑣𝑣  düşey basınçları yerine, (286.b) ve (286.d) 
değerleri kullanılabilir. Yine dengenin mevcudiyeti nedeni ile de 𝐾𝐾0 
durumu geçerlidir. Buna göre (150) numaralı eşitlikler için, aşağıdaki 
ilişkiler verilebilir. 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣(1+𝐾𝐾0)
2

(1 + sin∅) + 𝑐𝑐 cos∅                                     (288.a) 

𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣(1+𝐾𝐾0)
2

(1 − sin∅) − 𝑐𝑐 cos∅                                     (288.b) 

Bu ifadelerde görülen 𝜎𝜎1𝑓𝑓 ve 𝜎𝜎3𝑓𝑓 , kırılma anındaki asal gerilmeleri 
gösterir.  

Mukavemet kazanmada, efektif gerilmeler kontrol edici görev 
üstlendiği için, 𝜎𝜎𝑣𝑣 yerine (286.d) değeri konulmakla 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 1
2

(ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴)(1 + 𝐾𝐾0)(1 + sin∅′) + 𝑐𝑐′ cos∅′              
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𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 1
2

(ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴)(1 + 𝐾𝐾0)(1 − sin∅′) − 𝑐𝑐′ cos∅′              

elde edilir. Bu iki eşitlikten; (𝜎𝜎1𝑓𝑓 − 𝜎𝜎3𝑓𝑓) kırılma anındaki deviatör 
gerilme ile, (𝜎𝜎1𝑓𝑓 + 𝜎𝜎3𝑓𝑓) toplam gerilme hesaplanırsa, basitleştirmek 
için efektif gerilme yerine 𝜎𝜎𝑣𝑣′ değeri konularak  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 − 𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣′(1 + 𝐾𝐾0) sin∅′ + 2𝑐𝑐′ cos∅′                      (289.a) 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 + 𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣′(1 + 𝐾𝐾0)                                                         (289.b) 

elde edilir. İkinci denklem, birincide yerine konulur ve düzenlenirse 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝜎𝜎3𝑓𝑓 �
1+sin∅′

1−sin∅′
� + 2𝑐𝑐′�1+sin∅′

1−sin∅′
                                        (290.a) 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝜎𝜎3𝑓𝑓 tan2(45 + ∅
2
) + 2𝑐𝑐′ tan(45 + ∅

2
)                          (290.b) 

bulunur. Zemin kırılıncaya kadar denge korunacağı için, küçük asal 
gerilme yerine 𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝐾𝐾0𝜎𝜎1𝑓𝑓 yazılabilir. Bu işlem yapılır ve gerekli 
düzenleme ile, (290.b) numaralı eşitlikten büyük asal gerilme  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′[
tan�45+∅

′

2 �

1−𝐾𝐾0 tan2�45+
∅′
2 �

]                                                       (291) 

olarak bulunur. 

Zemin yeraltı su seviyesi altında doygun olduğu için, iç sürtünme 
açısı ∅ = 0 ‘dır. Bu durumda kırılma anındaki büyük asal gerilme için  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′ � 1
1−𝐾𝐾0

�                                                                       (292.a) 

elde edilir. Burada da 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ 𝜎𝜎𝑣𝑣�  olduğu hatırlanırsa, 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ � 𝜎𝜎′𝑣𝑣
𝜎𝜎′𝑣𝑣−𝜎𝜎′ℎ

2

� = 𝑐𝑐′ 𝜎𝜎′𝑣𝑣
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                                                   (292.b) 

eşitliğine varılır. Toplam gerilmeler ile çalışılacak ise, 𝜎𝜎′𝑣𝑣 = 𝜎𝜎𝑣𝑣 
alınarak hesap yapılmalıdır.  

Yine (292.b) numaralı eşitliğin dikkatli incelenmesinden, hali 
hazırdaki durumun mukavemeti veya kırılma anındaki büyük asal 
gerilme 𝜎𝜎1𝑓𝑓 üzerinde 𝐾𝐾0’nın, kohezyon’un ve maksimum kayma 

gerilmesinin rolü olduğu görülebilir. Sükunetteki yanal basınç 
katsayısının 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ 𝜎𝜎𝑣𝑣�  olarak alınması, zeminlerin elastik, homogen 

ve izotrop bir cisim olarak alınmasından daha anlamlıdır. Bunlara 
ilave olarak, Bölüm 5’deki (131) numaralı ifade gözönüne alınırsa, 
zemindeki Cross anizotropiyi ifade eden 𝛼𝛼 = 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑣𝑣�  katsayısı da 

büyük asal gerilmenin oluşumu üzerinde, önemli bir role sahip 
olduğunu gösterir. Bu durumda 𝜎𝜎1𝑓𝑓 için 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′
𝛼𝛼

                                                                                        (292.c) 

eşitliği yazılabilir. Toplam gerilmeler durumunda 𝑐𝑐′ = 𝑐𝑐  alınarak 
hesap yapılmalıdır.  

Şimdi de kayma mukavemetinin  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎𝑣𝑣′ tan∅′  

olduğu düşünülür ve doygun zeminler için ∅′ = 0 olacağı hatırlanırsa, 
𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ olup, (292.a) da yerine konulmakla 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 =
2𝜏𝜏𝑓𝑓

1 − 𝐾𝐾0
 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓
2

(1 − 𝐾𝐾0)                                                                       (293.a) 

bulunur. Yine 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎3𝑓𝑓
𝜎𝜎1𝑓𝑓�  değeri yerine konulursa, 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓
2
�𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓

𝜎𝜎1𝑓𝑓
� = 𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓

2
                                                   (293.b) 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓𝛼𝛼                                                                                     (293.c) 

bulunur. Burada da (292.c)’den 𝛼𝛼’nın değeri yerine konulmakla    
𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜏𝜏𝑓𝑓  eşitliği elde edilir.  

Eğer zeminin elastik bir zemin olduğu varsayılırsa, 𝐾𝐾0 için 
(292.a) ‘da 𝐾𝐾0 = 𝜇𝜇

1 − 𝜇𝜇�  değeri yazılırsa, aşağıdakiler çıkar. 

𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝐾𝐾0𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′( 𝐾𝐾0
1−𝐾𝐾0

)                                                         (294.a) 
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𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 1
2

(ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝐴𝐴)(1 + 𝐾𝐾0)(1 − sin∅′) − 𝑐𝑐′ cos∅′              

elde edilir. Bu iki eşitlikten; (𝜎𝜎1𝑓𝑓 − 𝜎𝜎3𝑓𝑓) kırılma anındaki deviatör 
gerilme ile, (𝜎𝜎1𝑓𝑓 + 𝜎𝜎3𝑓𝑓) toplam gerilme hesaplanırsa, basitleştirmek 
için efektif gerilme yerine 𝜎𝜎𝑣𝑣′ değeri konularak  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 − 𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣′(1 + 𝐾𝐾0) sin∅′ + 2𝑐𝑐′ cos∅′                      (289.a) 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 + 𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑣𝑣′(1 + 𝐾𝐾0)                                                         (289.b) 

elde edilir. İkinci denklem, birincide yerine konulur ve düzenlenirse 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝜎𝜎3𝑓𝑓 �
1+sin∅′

1−sin∅′
� + 2𝑐𝑐′�1+sin∅′

1−sin∅′
                                        (290.a) 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝜎𝜎3𝑓𝑓 tan2(45 + ∅
2
) + 2𝑐𝑐′ tan(45 + ∅

2
)                          (290.b) 

bulunur. Zemin kırılıncaya kadar denge korunacağı için, küçük asal 
gerilme yerine 𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝐾𝐾0𝜎𝜎1𝑓𝑓 yazılabilir. Bu işlem yapılır ve gerekli 
düzenleme ile, (290.b) numaralı eşitlikten büyük asal gerilme  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′[
tan�45+∅

′

2 �

1−𝐾𝐾0 tan2�45+
∅′
2 �

]                                                       (291) 

olarak bulunur. 

Zemin yeraltı su seviyesi altında doygun olduğu için, iç sürtünme 
açısı ∅ = 0 ‘dır. Bu durumda kırılma anındaki büyük asal gerilme için  

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′ � 1
1−𝐾𝐾0

�                                                                       (292.a) 

elde edilir. Burada da 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ 𝜎𝜎𝑣𝑣�  olduğu hatırlanırsa, 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ � 𝜎𝜎′𝑣𝑣
𝜎𝜎′𝑣𝑣−𝜎𝜎′ℎ

2

� = 𝑐𝑐′ 𝜎𝜎′𝑣𝑣
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                                                   (292.b) 

eşitliğine varılır. Toplam gerilmeler ile çalışılacak ise, 𝜎𝜎′𝑣𝑣 = 𝜎𝜎𝑣𝑣 
alınarak hesap yapılmalıdır.  

Yine (292.b) numaralı eşitliğin dikkatli incelenmesinden, hali 
hazırdaki durumun mukavemeti veya kırılma anındaki büyük asal 
gerilme 𝜎𝜎1𝑓𝑓 üzerinde 𝐾𝐾0’nın, kohezyon’un ve maksimum kayma 

gerilmesinin rolü olduğu görülebilir. Sükunetteki yanal basınç 
katsayısının 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ 𝜎𝜎𝑣𝑣�  olarak alınması, zeminlerin elastik, homogen 

ve izotrop bir cisim olarak alınmasından daha anlamlıdır. Bunlara 
ilave olarak, Bölüm 5’deki (131) numaralı ifade gözönüne alınırsa, 
zemindeki Cross anizotropiyi ifade eden 𝛼𝛼 = 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑣𝑣�  katsayısı da 

büyük asal gerilmenin oluşumu üzerinde, önemli bir role sahip 
olduğunu gösterir. Bu durumda 𝜎𝜎1𝑓𝑓 için 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′
𝛼𝛼

                                                                                        (292.c) 

eşitliği yazılabilir. Toplam gerilmeler durumunda 𝑐𝑐′ = 𝑐𝑐  alınarak 
hesap yapılmalıdır.  

Şimdi de kayma mukavemetinin  

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ + 𝜎𝜎𝑣𝑣′ tan∅′  

olduğu düşünülür ve doygun zeminler için ∅′ = 0 olacağı hatırlanırsa, 
𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝑐𝑐′ olup, (292.a) da yerine konulmakla 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 =
2𝜏𝜏𝑓𝑓

1 − 𝐾𝐾0
 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓
2

(1 − 𝐾𝐾0)                                                                       (293.a) 

bulunur. Yine 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎3𝑓𝑓
𝜎𝜎1𝑓𝑓�  değeri yerine konulursa, 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓
2
�𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓

𝜎𝜎1𝑓𝑓
� = 𝜎𝜎1𝑓𝑓−𝜎𝜎3𝑓𝑓

2
                                                   (293.b) 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎1𝑓𝑓𝛼𝛼                                                                                     (293.c) 

bulunur. Burada da (292.c)’den 𝛼𝛼’nın değeri yerine konulmakla    
𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜏𝜏𝑓𝑓  eşitliği elde edilir.  

Eğer zeminin elastik bir zemin olduğu varsayılırsa, 𝐾𝐾0 için 
(292.a) ‘da 𝐾𝐾0 = 𝜇𝜇

1 − 𝜇𝜇�  değeri yazılırsa, aşağıdakiler çıkar. 

𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 𝐾𝐾0𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′( 𝐾𝐾0
1−𝐾𝐾0

)                                                         (294.a) 
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𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′( 𝜇𝜇
1−2𝜇𝜇

)                                                                          (294.b) 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′( 1−𝜇𝜇
1−2𝜇𝜇

)                                                                           (294.c) 

Bu eşitliklerde görülen 𝜇𝜇, Poisson oranını ifade etmektedir. 
Zeminlerde elastik sabit veya parametreler, deformasyon karakterli 
olması nedeni ile, diğer katı cisimlerdeki gibi bağımsız parametre 
değillerdir. Bunun böyle olduğu daha önce zikredilmiştir. Bu nedenle 
Poisson oranı, zeminler için fiktif bir parametre olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sonuç olarak 𝐾𝐾0 için 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ 𝜎𝜎𝑣𝑣�  tanımının kullanılması 

daha anlamlıdır.  

Öte yandan (292.c) numaralı ifade gereğince dengede olan 
kohezif bir zemindeki mukavemet parametresi sadece cı olan gerçek 
kohezyondur. Yine (293.b) ve (293.c) numaralı eşitlikler gereğince de 
𝜏𝜏𝑓𝑓 kayma mukavemeti üzerinde 𝜎𝜎1𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜎𝜎3𝑓𝑓  asal gerilmelerinin 
yanında, zemin anizotropi’sinin önemi bulunmaktadır. Bu durumda, 
eğer zemin normal konsolide bir zemin ise, kohezyon değeri 3 kPa 
veya 4 kPa dolayındadır. Oysa likit limit tayini için kabul edilen sınır 
değer 5 kPa kadardır. Bu nedenle zemin basınç.veya yüklerin etkisi 
ile akma gösterebilir. Bu hususa dikkat edilmelidir.  

12.3. Yerüstü Suyu Durumunda Efektif Gerilmeler 

Eğer yeraltı suyu, yer üstü suyu durumuna gelecek olursa, efektif 
gerilmelerin değişimi, ilginç görünüm kazanır. Bu durumda, 
Şek.38’de görülenler ortaya çıkar. Zemin tümüyle doygundur ve 
bütün derinlik boyunca su basıncı önemli etkiye sahiptir. 

                                                   
Şekil. 38. Yerüstü Suyu İçin Efektif Gerilme Değişimleri 

Verilen bu durum, göl veya deniz tabanı gibi zeminlerdeki efektif 
gerilme ve mukavemet durumuna karşı gelir. Şek.38’e göre toplam ve 
boşluk suyu basınç ifadeleri yazılacak olursa, aşağıdaki eşitlikler elde 
edilir. 

𝜎𝜎 = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑑𝑑 + (𝐻𝐻𝜔𝜔 − 𝑧𝑧)𝛾𝛾𝜔𝜔                                                             (295.a) 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                                  (295.b) 

Efektif gerilme 𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝜔𝜔 olduğu için, ikisinin farkı alınmakla 

 𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑑𝑑 − 𝑧𝑧𝛾𝛾𝜔𝜔 = 𝑧𝑧(𝛾𝛾𝑑𝑑−𝛾𝛾𝜔𝜔) 

𝜎𝜎′ = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝐴𝐴                                                                                       (295.c) 

bulunur. Görüldüğü gibi efektif gerilmeler üzerinde suyun kaldırma 
kuvvetinin ve 𝛾𝛾𝐴𝐴 su altındaki birim ağırlığın doğrudan etkisi vardır. 
Ayrıca zemin doygun olduğu için, zemin içinde hava kalmamıştır. 
Yine 𝑧𝑧 = 0 değeri için efektif gerilme 𝜎𝜎′ = 0 değerine sahip olur. 
Zemin mukavemetini kontrol eden gerilme, efektif gerilme olduğu 
için, zemin mukavemeti kalmaz. Buna göre, zemin yüzüne temas eden 
bir cisim, üstten gelen basınç ile zemin içine gömülür (Pascal küreleri 
etkisi). Yine metrelerce derinlikte olan okyanus’larda, taban 
kumlarının serbest olmasının nedeni de aynıdır. Yani efektif 
gerilmenin sıfır değerine sahip olmasıdır.  

Aynı durum bataklıklar içinde geçerlidir. Bu durumda su 
seviyesi, zemin seviyesi ile aynı olup, efektif gerilme değişimi yine 
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𝜎𝜎3𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′( 𝜇𝜇
1−2𝜇𝜇

)                                                                          (294.b) 

𝜎𝜎1𝑓𝑓 = 2𝑐𝑐′( 1−𝜇𝜇
1−2𝜇𝜇

)                                                                           (294.c) 

Bu eşitliklerde görülen 𝜇𝜇, Poisson oranını ifade etmektedir. 
Zeminlerde elastik sabit veya parametreler, deformasyon karakterli 
olması nedeni ile, diğer katı cisimlerdeki gibi bağımsız parametre 
değillerdir. Bunun böyle olduğu daha önce zikredilmiştir. Bu nedenle 
Poisson oranı, zeminler için fiktif bir parametre olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sonuç olarak 𝐾𝐾0 için 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ 𝜎𝜎𝑣𝑣�  tanımının kullanılması 

daha anlamlıdır.  

Öte yandan (292.c) numaralı ifade gereğince dengede olan 
kohezif bir zemindeki mukavemet parametresi sadece cı olan gerçek 
kohezyondur. Yine (293.b) ve (293.c) numaralı eşitlikler gereğince de 
𝜏𝜏𝑓𝑓 kayma mukavemeti üzerinde 𝜎𝜎1𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜎𝜎3𝑓𝑓  asal gerilmelerinin 
yanında, zemin anizotropi’sinin önemi bulunmaktadır. Bu durumda, 
eğer zemin normal konsolide bir zemin ise, kohezyon değeri 3 kPa 
veya 4 kPa dolayındadır. Oysa likit limit tayini için kabul edilen sınır 
değer 5 kPa kadardır. Bu nedenle zemin basınç.veya yüklerin etkisi 
ile akma gösterebilir. Bu hususa dikkat edilmelidir.  

12.3. Yerüstü Suyu Durumunda Efektif Gerilmeler 

Eğer yeraltı suyu, yer üstü suyu durumuna gelecek olursa, efektif 
gerilmelerin değişimi, ilginç görünüm kazanır. Bu durumda, 
Şek.38’de görülenler ortaya çıkar. Zemin tümüyle doygundur ve 
bütün derinlik boyunca su basıncı önemli etkiye sahiptir. 

                                                   
Şekil. 38. Yerüstü Suyu İçin Efektif Gerilme Değişimleri 

Verilen bu durum, göl veya deniz tabanı gibi zeminlerdeki efektif 
gerilme ve mukavemet durumuna karşı gelir. Şek.38’e göre toplam ve 
boşluk suyu basınç ifadeleri yazılacak olursa, aşağıdaki eşitlikler elde 
edilir. 

𝜎𝜎 = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑑𝑑 + (𝐻𝐻𝜔𝜔 − 𝑧𝑧)𝛾𝛾𝜔𝜔                                                             (295.a) 

𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                                  (295.b) 

Efektif gerilme 𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝜔𝜔 olduğu için, ikisinin farkı alınmakla 

 𝜎𝜎′ = 𝜎𝜎 − 𝑢𝑢𝜔𝜔 = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑑𝑑 − 𝑧𝑧𝛾𝛾𝜔𝜔 = 𝑧𝑧(𝛾𝛾𝑑𝑑−𝛾𝛾𝜔𝜔) 

𝜎𝜎′ = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝐴𝐴                                                                                       (295.c) 

bulunur. Görüldüğü gibi efektif gerilmeler üzerinde suyun kaldırma 
kuvvetinin ve 𝛾𝛾𝐴𝐴 su altındaki birim ağırlığın doğrudan etkisi vardır. 
Ayrıca zemin doygun olduğu için, zemin içinde hava kalmamıştır. 
Yine 𝑧𝑧 = 0 değeri için efektif gerilme 𝜎𝜎′ = 0 değerine sahip olur. 
Zemin mukavemetini kontrol eden gerilme, efektif gerilme olduğu 
için, zemin mukavemeti kalmaz. Buna göre, zemin yüzüne temas eden 
bir cisim, üstten gelen basınç ile zemin içine gömülür (Pascal küreleri 
etkisi). Yine metrelerce derinlikte olan okyanus’larda, taban 
kumlarının serbest olmasının nedeni de aynıdır. Yani efektif 
gerilmenin sıfır değerine sahip olmasıdır.  

Aynı durum bataklıklar içinde geçerlidir. Bu durumda su 
seviyesi, zemin seviyesi ile aynı olup, efektif gerilme değişimi yine 
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𝜎𝜎′ = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝐴𝐴 şeklindedir. Sonuç olarak zeminlerdeki mukavemet kavramı 
doğrudan efektif gerilmeler ile ilgilidir. Ayrıca bir kazı yapıldığında, 
tekrar dolgu yapılırsa, zemin eski durumunu asla alamaz. Eğer bir 
yağmur veya ıslanma söz konusu olursa, efektif gerilmelerin 
değişmesi nedeni ile, zemin kurudukça oturur. Bunlara ilave olarak, 
kompakte edilen bir zeminde, optimum su içeriğinden fazla olan su 
içerikleri, suyun sıkışmaması nedeni ile, boşluk suyu basıncını artırır 
ve efektif gerilmeleri azaltır. Bu durum, mukavemet kaybı ile 
sonuçlanır. Baraj inşaatları veya su yapılarının inşası sırasında bu 
hususa önemle dikkat edilmelidir. Böylelikle zemin mukavemetini, 
oturmaları ve boy değişimlerini kontrol eden gerilmenin efektif 
gerilme olduğu sonucu vurgulanmış olur.  

Mukavemet açısından Ayrıt 12.2’de çıkarılan mukavemet 
ilişkileri burada da geçerlidir. Daneli zeminlerde kohezyon 
bulunmayacağı için, mukavemet kavramı tümden ortadan kalkar. 
Ancak üst tabakaların sıkışması sonucunda kenetlenmeden söz 
edilebilir.   

12.4. Hareketli Su Durumunda Efektif Gerilmeler 

Buraya kadar zemin içindeki suyun hareket etmediği veya zemin 
içinde su akımı olmadığı gözönüne alınmıştır. Eğer zemin suyunun 
aktığı düşünülecek olursa, suyun zemini kaldıracak veya bastıracak 
tarzda, akışının mutlaka gözönüne alınması gerekir. Zemin su akımını 
açıklayabilmek amacı ile Şek.39’daki bir düzenek düşünülmüş olsun. 

                                                                                                        
Şekil. 39. Zemin İçinden Su Akımı 

Şekle göre zemin kalınlığı L, zemin üzerinde bulunan su yüksekliği 
𝐻𝐻𝜔𝜔 ve iki su yüzeyi arasındaki yükseklik farkı ∆𝐻𝐻𝜔𝜔 ise, zeminin 1-1 

kesidine göre, toplam ve boşluk suyu basınçları yazılacak olursa, 
aşağıdakiler verilebilir. 

𝜎𝜎1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝑑𝑑 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                  (296.a) 

𝑢𝑢𝜔𝜔1−1 = (𝐿𝐿 + 𝐻𝐻𝜔𝜔 + ∆𝐻𝐻𝜔𝜔)𝛾𝛾𝜔𝜔                                                  (296.b) 

Bu değerlere göre efektif gerilmeler için  

𝜎𝜎′1−1 = 𝜎𝜎1−1 − 𝑢𝑢𝜔𝜔1−1 = 𝐿𝐿(𝛾𝛾𝑑𝑑 − 𝛾𝛾𝜔𝜔) − ∆𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                       

𝜎𝜎′1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝐴𝐴 − ∆𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                              (296.c) 

elde edilir. 

Eğer zeminde su akımı, kritik eğime ulaşacak olursa, 𝜎𝜎′1−1 efektif 
gerilmesinin değeri sıfıra eşit olur. Başka bir ifade ile zeminde 
mukavemet kalmaz ve zemin daneleri yerlerinden oynamaya başlar. 
Dane taşınması sonunda borulanma olayı meydana gelir. Zemin 
üzerinde bir yapı varsa çöker veya üzerindeki cisimleri içine alır. 
Söylenenleri göstermek için (296.c)’yi sıfıra eşitler ve tertiplersek, 

∆𝐻𝐻𝜔𝜔
𝐿𝐿

= 𝛾𝛾𝐴𝐴
𝛾𝛾𝜔𝜔

= 𝑖𝑖𝑐𝑐                                                                               (297) 

elde edilir. Burada ∆𝐻𝐻𝜔𝜔
𝐿𝐿

 değeri hidrolik eğimdir. Yine kritik eğim 

değeri, 𝛾𝛾𝐴𝐴 su altındaki birim ağırlığa bağlıdır. Eğer kritik eğim 𝑖𝑖𝑐𝑐 ≅ 1 
ise zeminde borulanma olayı başlar. Zemin mukavemetini ve efektif 
gerilmelerini yitirir. Başka ifade ile zemin içindeki su, 𝑖𝑖𝑐𝑐  kritik eğim 
ile hareket ederse 𝜎𝜎′ = 0 değerine sahip olur ve zemin mukavemetini 
kaybeder. Borulanma olayına aynı zamanda akıcı kum olayı da 
denmektedir. Bu olay bir nehir ıslahında veya toprak barajların 
yapımında mutlaka göz önüne alınması gerekli olaylardandır. 

Şimdi de (296.c)’deki eşitliğin ikinci terimi, L zemin boyu ile 
çarpılıp, bölünür ise değer değişmez. 

𝜎𝜎′1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝐴𝐴 −
∆𝐻𝐻𝜔𝜔
𝐿𝐿

𝐿𝐿𝛾𝛾𝜔𝜔 = 0 

𝛾𝛾𝐴𝐴 − 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 = 0                                                                                (298) 



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

223

𝜎𝜎′ = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝐴𝐴 şeklindedir. Sonuç olarak zeminlerdeki mukavemet kavramı 
doğrudan efektif gerilmeler ile ilgilidir. Ayrıca bir kazı yapıldığında, 
tekrar dolgu yapılırsa, zemin eski durumunu asla alamaz. Eğer bir 
yağmur veya ıslanma söz konusu olursa, efektif gerilmelerin 
değişmesi nedeni ile, zemin kurudukça oturur. Bunlara ilave olarak, 
kompakte edilen bir zeminde, optimum su içeriğinden fazla olan su 
içerikleri, suyun sıkışmaması nedeni ile, boşluk suyu basıncını artırır 
ve efektif gerilmeleri azaltır. Bu durum, mukavemet kaybı ile 
sonuçlanır. Baraj inşaatları veya su yapılarının inşası sırasında bu 
hususa önemle dikkat edilmelidir. Böylelikle zemin mukavemetini, 
oturmaları ve boy değişimlerini kontrol eden gerilmenin efektif 
gerilme olduğu sonucu vurgulanmış olur.  

Mukavemet açısından Ayrıt 12.2’de çıkarılan mukavemet 
ilişkileri burada da geçerlidir. Daneli zeminlerde kohezyon 
bulunmayacağı için, mukavemet kavramı tümden ortadan kalkar. 
Ancak üst tabakaların sıkışması sonucunda kenetlenmeden söz 
edilebilir.   

12.4. Hareketli Su Durumunda Efektif Gerilmeler 

Buraya kadar zemin içindeki suyun hareket etmediği veya zemin 
içinde su akımı olmadığı gözönüne alınmıştır. Eğer zemin suyunun 
aktığı düşünülecek olursa, suyun zemini kaldıracak veya bastıracak 
tarzda, akışının mutlaka gözönüne alınması gerekir. Zemin su akımını 
açıklayabilmek amacı ile Şek.39’daki bir düzenek düşünülmüş olsun. 

                                                                                                        
Şekil. 39. Zemin İçinden Su Akımı 

Şekle göre zemin kalınlığı L, zemin üzerinde bulunan su yüksekliği 
𝐻𝐻𝜔𝜔 ve iki su yüzeyi arasındaki yükseklik farkı ∆𝐻𝐻𝜔𝜔 ise, zeminin 1-1 

kesidine göre, toplam ve boşluk suyu basınçları yazılacak olursa, 
aşağıdakiler verilebilir. 

𝜎𝜎1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝑑𝑑 + 𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                  (296.a) 

𝑢𝑢𝜔𝜔1−1 = (𝐿𝐿 + 𝐻𝐻𝜔𝜔 + ∆𝐻𝐻𝜔𝜔)𝛾𝛾𝜔𝜔                                                  (296.b) 

Bu değerlere göre efektif gerilmeler için  

𝜎𝜎′1−1 = 𝜎𝜎1−1 − 𝑢𝑢𝜔𝜔1−1 = 𝐿𝐿(𝛾𝛾𝑑𝑑 − 𝛾𝛾𝜔𝜔) − ∆𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                       

𝜎𝜎′1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝐴𝐴 − ∆𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                              (296.c) 

elde edilir. 

Eğer zeminde su akımı, kritik eğime ulaşacak olursa, 𝜎𝜎′1−1 efektif 
gerilmesinin değeri sıfıra eşit olur. Başka bir ifade ile zeminde 
mukavemet kalmaz ve zemin daneleri yerlerinden oynamaya başlar. 
Dane taşınması sonunda borulanma olayı meydana gelir. Zemin 
üzerinde bir yapı varsa çöker veya üzerindeki cisimleri içine alır. 
Söylenenleri göstermek için (296.c)’yi sıfıra eşitler ve tertiplersek, 

∆𝐻𝐻𝜔𝜔
𝐿𝐿

= 𝛾𝛾𝐴𝐴
𝛾𝛾𝜔𝜔

= 𝑖𝑖𝑐𝑐                                                                               (297) 

elde edilir. Burada ∆𝐻𝐻𝜔𝜔
𝐿𝐿

 değeri hidrolik eğimdir. Yine kritik eğim 

değeri, 𝛾𝛾𝐴𝐴 su altındaki birim ağırlığa bağlıdır. Eğer kritik eğim 𝑖𝑖𝑐𝑐 ≅ 1 
ise zeminde borulanma olayı başlar. Zemin mukavemetini ve efektif 
gerilmelerini yitirir. Başka ifade ile zemin içindeki su, 𝑖𝑖𝑐𝑐  kritik eğim 
ile hareket ederse 𝜎𝜎′ = 0 değerine sahip olur ve zemin mukavemetini 
kaybeder. Borulanma olayına aynı zamanda akıcı kum olayı da 
denmektedir. Bu olay bir nehir ıslahında veya toprak barajların 
yapımında mutlaka göz önüne alınması gerekli olaylardandır. 

Şimdi de (296.c)’deki eşitliğin ikinci terimi, L zemin boyu ile 
çarpılıp, bölünür ise değer değişmez. 

𝜎𝜎′1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝐴𝐴 −
∆𝐻𝐻𝜔𝜔
𝐿𝐿

𝐿𝐿𝛾𝛾𝜔𝜔 = 0 

𝛾𝛾𝐴𝐴 − 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 = 0                                                                                (298) 
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Elde edilen bu eşitlikte 𝑓𝑓 = 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔’ya suyun sızıntı kuvveti veya suyun 
sürükleme kuvveti adı verilir. Bu kuvvet suyun akımı 
doğrultusundadır. 𝛾𝛾𝐴𝐴 su altındaki birim ağırlığı ise, yerçekimi 
doğrultusunda olup, zeminin birim hacmine etki eden kuvvet olarak 
tanımlanmıştır. Eğer akımdaki hidrolik eğim 𝑖𝑖𝑐𝑐 = 𝛾𝛾𝐴𝐴

𝛾𝛾𝜔𝜔
 ‘ya erişirse, 

zeminin mukavemeti kalmaz. Kritik eğimden uzaklaşılırsa, zeminin 
birim hacmine etki eden efektif gerilme değeri 

𝜎𝜎′ = 𝛾𝛾𝐴𝐴 − 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 > 0                        

olur ki, borulanma olayı görülmez. Kritik hidrolik eğimin, zemin 
indeks özellikleri cinsinden değeri aşağıdaki gibidir.  

𝑖𝑖𝑐𝑐 = 𝐺𝐺𝑠𝑠−1
1+𝑒𝑒

                                                                                       (299) 

Burada 𝐺𝐺𝑠𝑠zeminin dane özgül ağırlığını ve 𝑒𝑒 de boşluk oranını 
gösterir. 

Bir baraj yapısında, sürükleme kuvveti memba tarafında, zemini 
bastırır mahiyette olup, birim hacme etkiyen kuvvet 𝑓𝑓1 = 𝛾𝛾𝐴𝐴 + 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 
değerine sahiptir. Barajın mansap tarafında ise 𝑓𝑓2 = 𝛾𝛾𝐴𝐴 − 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 
durumuna gelir. Sürükleme kuvvetlerinin, mansap tarafındaki 
etkisini azaltmak için, sızma boyunun artırılması gerekir. Bu amaçla 
Lane sayısı denilen 𝑐𝑐𝜔𝜔 = 𝐿𝐿

∆𝐻𝐻𝜔𝜔�  değeri kullanılır. Lane sayısının 

8’den büyük olması arzu edilir.  

Eğer su akımı, zemin yüzeyinden tabanına doğru oluyorsa, 
suyun bastırma kuvveti nedeni ile, (296.c) numaralı ifade, aşağıdaki 
gibi, çıkar.  

𝜎𝜎′1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝐴𝐴 + ∆𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                 (300) 

Ayrıca bir kuyu açılmasında veya palplanş’lar ile köprü yahut 
iskele ayağı gibi deniz yapılarında; havuz içindeki su boşaltılır ise, 
suyun sürükleme kuvveti, duvarlara yaklaştıkça artar. Sonuçta 
akımın gerek teorik, gerekse pratik açıdan kontolü gerekir. Bu 
nedenle akım ağları ve eş potansiyel çizgileri çizilip, akacak su 
miktarı, potansiyel farkları ve kritik hesaplamalar yapılmalıdır.  

12.5. Doymamış ve Doygun Zeminlerdeki Potansiyel 
Akımlar 

Eğer bir zeminin içinden su akımı söz konusu ise ve bu zemin, 
akım sırasında dengesini koruyor ise, böyle zeminler içinde 
potansiyel akımların mevcudiyetinden söz edilir. Bu durumu 
açılayabilmek için, aşağıda verilen potansiyel teoriden kısaca söz 
etmek gerekir. 

Zemin mekaniği bakımından daha çok zemin içindeki düşey 
yönde olan akımlar önemlilik arzetmektedir. Böyle bir durumda, 
daha önce de belirtildiği gibi, doymamış zeminler için, süreklilik 
denklemi aşağıdaki gibidir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝜕𝜕𝐽𝐽𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                    (301.a) 

Bu eşitlikte 𝜃𝜃 hacimsel su içeriğini, 𝐽𝐽𝜔𝜔 su akısını, z düşey koordinatı 
ve t de zamanı gösterir. Verilen ifadede içler ve dışlar çarpımı 
yapılırsa 

∫ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝜃𝜃 = −∫ 𝑑𝑑𝐽𝐽𝜔𝜔

−𝐽𝐽𝜔𝜔
0

𝜕𝜕
0                                                               (301.b) 

yazılabilir. Eşitliklerde görülen negatif işaret, 𝜃𝜃 su içeriğinin artması 
sırasında akının azalması sonucu gelmiştir. Bu eşitlikte hız                  

 𝑣𝑣𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� ’ye eşittir. Öteki yönlerdeki bileşenler de göz önüne 

alınırsa, akı vektörü için 225artezyen koordinatlardaki genel ifade 
elde edilir. 

𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ = 𝜃𝜃(𝚤𝚤𝑣𝑣𝑥𝑥 + 𝚥𝚥𝑣𝑣𝑦𝑦 + 𝑘𝑘�⃗ 𝑣𝑣𝜕𝜕)                                                          (302.a) 

Bu durumda genel olarak akı için 

𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ = 𝜃𝜃�⃗�𝑣                                                                                         (302.b) 

eşitliği yazılabilir. Yine genel olarak, doymamış bir zeminin süreklilik 
denklemi için 

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −∇ • 𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗                                                                                (303.a) 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −∇ • (𝜃𝜃�⃗�𝑣)                                                                           (303.b) 
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Elde edilen bu eşitlikte 𝑓𝑓 = 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔’ya suyun sızıntı kuvveti veya suyun 
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𝛾𝛾𝜔𝜔
 ‘ya erişirse, 
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1+𝑒𝑒

                                                                                       (299) 

Burada 𝐺𝐺𝑠𝑠zeminin dane özgül ağırlığını ve 𝑒𝑒 de boşluk oranını 
gösterir. 

Bir baraj yapısında, sürükleme kuvveti memba tarafında, zemini 
bastırır mahiyette olup, birim hacme etkiyen kuvvet 𝑓𝑓1 = 𝛾𝛾𝐴𝐴 + 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 
değerine sahiptir. Barajın mansap tarafında ise 𝑓𝑓2 = 𝛾𝛾𝐴𝐴 − 𝑖𝑖𝛾𝛾𝜔𝜔 
durumuna gelir. Sürükleme kuvvetlerinin, mansap tarafındaki 
etkisini azaltmak için, sızma boyunun artırılması gerekir. Bu amaçla 
Lane sayısı denilen 𝑐𝑐𝜔𝜔 = 𝐿𝐿

∆𝐻𝐻𝜔𝜔�  değeri kullanılır. Lane sayısının 

8’den büyük olması arzu edilir.  

Eğer su akımı, zemin yüzeyinden tabanına doğru oluyorsa, 
suyun bastırma kuvveti nedeni ile, (296.c) numaralı ifade, aşağıdaki 
gibi, çıkar.  

𝜎𝜎′1−1 = 𝐿𝐿𝛾𝛾𝐴𝐴 + ∆𝐻𝐻𝜔𝜔𝛾𝛾𝜔𝜔                                                                 (300) 

Ayrıca bir kuyu açılmasında veya palplanş’lar ile köprü yahut 
iskele ayağı gibi deniz yapılarında; havuz içindeki su boşaltılır ise, 
suyun sürükleme kuvveti, duvarlara yaklaştıkça artar. Sonuçta 
akımın gerek teorik, gerekse pratik açıdan kontolü gerekir. Bu 
nedenle akım ağları ve eş potansiyel çizgileri çizilip, akacak su 
miktarı, potansiyel farkları ve kritik hesaplamalar yapılmalıdır.  

12.5. Doymamış ve Doygun Zeminlerdeki Potansiyel 
Akımlar 

Eğer bir zeminin içinden su akımı söz konusu ise ve bu zemin, 
akım sırasında dengesini koruyor ise, böyle zeminler içinde 
potansiyel akımların mevcudiyetinden söz edilir. Bu durumu 
açılayabilmek için, aşağıda verilen potansiyel teoriden kısaca söz 
etmek gerekir. 

Zemin mekaniği bakımından daha çok zemin içindeki düşey 
yönde olan akımlar önemlilik arzetmektedir. Böyle bir durumda, 
daha önce de belirtildiği gibi, doymamış zeminler için, süreklilik 
denklemi aşağıdaki gibidir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝜕𝜕𝐽𝐽𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                    (301.a) 

Bu eşitlikte 𝜃𝜃 hacimsel su içeriğini, 𝐽𝐽𝜔𝜔 su akısını, z düşey koordinatı 
ve t de zamanı gösterir. Verilen ifadede içler ve dışlar çarpımı 
yapılırsa 

∫ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝜃𝜃 = −∫ 𝑑𝑑𝐽𝐽𝜔𝜔

−𝐽𝐽𝜔𝜔
0

𝜕𝜕
0                                                               (301.b) 

yazılabilir. Eşitliklerde görülen negatif işaret, 𝜃𝜃 su içeriğinin artması 
sırasında akının azalması sonucu gelmiştir. Bu eşitlikte hız                  

 𝑣𝑣𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� ’ye eşittir. Öteki yönlerdeki bileşenler de göz önüne 

alınırsa, akı vektörü için 225artezyen koordinatlardaki genel ifade 
elde edilir. 

𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ = 𝜃𝜃(𝚤𝚤𝑣𝑣𝑥𝑥 + 𝚥𝚥𝑣𝑣𝑦𝑦 + 𝑘𝑘�⃗ 𝑣𝑣𝜕𝜕)                                                          (302.a) 

Bu durumda genel olarak akı için 

𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗ = 𝜃𝜃�⃗�𝑣                                                                                         (302.b) 

eşitliği yazılabilir. Yine genel olarak, doymamış bir zeminin süreklilik 
denklemi için 

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −∇ • 𝐽𝐽𝜔𝜔����⃗                                                                                (303.a) 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −∇ • (𝜃𝜃�⃗�𝑣)                                                                           (303.b) 
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eşitlikleri verilebilir. Bu ifadeler açık olarak yazılırsa 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −(�⃗�𝑣 • ∇𝜃𝜃 + 𝜃𝜃∇ • �⃗�𝑣)                                                          (303.c) 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −(�⃗�𝑣 grad𝜃𝜃 + 𝜃𝜃div �⃗�𝑣)                                                       (303.d) 

elde edilir. Ancak suyun sıkıştırılamaz akışkan kabulü nedeni ile, hız 
divergient’ı (∇ • �⃗�𝑣 = 0) sıfırdır. Sonuçta (303.c) numaralı eşitlik için  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −�⃗�𝑣 • ∇𝜃𝜃                                                                                (304) 

elde edilir ve (303.c)’deki ikinci terim ortadan kalkar. Elde edilen bu 
denklem, doymamış koşullardaki bir zemin içindeki akımı 
deyimleyen akış denklemidir.  

Eğer zemin doygun ise veya akım kararlı bir akım ise, başka bir 
ifade ile, zemin içindeki herhangi bir noktada 𝜃𝜃(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) su içeriği 

zamanla değişmiyor ise, 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0 değerini alır. Zemin mekaniği 

bakımından, baraj inşaatı gibi kontrollü dolgular içindeki düzlem 
akımlar daha anlamlıdır. Bu durumda (304) numaralı denklemden 
aşağıdaki diferensiyel denklem yazılabilir.  

𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑣𝑣𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑣𝑣𝑧𝑧)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0                                                                           (305) 

Koordinat doğrultularındaki 𝐽𝐽𝜔𝜔 akıları için, Darcy yasası kullanılarak, 
toplam yükün ∅ = 𝑢𝑢 + 𝑧𝑧 olduğu düşünülürse 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾 𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝜕𝜕

             ve        𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾 𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                   (306.a) 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

       ve      𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝐾𝐾(𝑢𝑢)               (306.b) 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐷𝐷(𝜃𝜃) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

       ve      𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐷𝐷(𝜃𝜃) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝐾𝐾(𝜃𝜃)               (306.c) 

elde edilir. Burada ∅ toplam yük, K hidrolik iletkenlik, u boşluk 

basıncı ve 𝐷𝐷 = 𝐾𝐾 𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝜕𝜕

’dır. 

Akımın kararlı bir akım olarak kabulü, su içeriğinin sabit olması 
nedeni ile, doymamış zeminlere ait su karakteristik eğrisinde görülen 
histerisis olayını yok eder. Ancak doymamış zemin koşullarında 

kapiler akım söz konusudur. Bu durumda ıslanma ve kuruma 
olaylarında histerisis mevcuttur. Çünkü böyle bir hal için yük 
kaybından söz edilir. 

Yine (306.b) ve (306.c) numaralı eşitliklerin yazılabilmesi için 

∅ = ∫ 𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝑑𝑑𝑢𝑢 = ∫ 𝐷𝐷(𝜃𝜃) 𝑑𝑑𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃0

𝑢𝑢
𝑢𝑢0

                                                (307) 

şeklinde bir potansiyelin mevcut olması gerekir. İfadelerde 
görülen 𝑢𝑢0 ve 𝜃𝜃0 değerleri referans değerleridir. Buna göre referans 
hacimsel su içeriğinin durumu 𝜃𝜃0 = 𝜃𝜃(𝑢𝑢0) şeklindedir. Böyle bir 
potansiyel söz konusu ise, Darcy yasası aşağıdaki gibi verilebilir.  

𝜃𝜃𝑣𝑣𝑥𝑥 = −𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑥𝑥

   ve 𝜃𝜃𝑣𝑣𝑧𝑧 = −𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑧𝑧
− 𝐾𝐾(∅)                                         (308) 

Öte yandan; akının, zemin içindeki herhangi bir nokta için, 
matrik ve gravitasyonel bileşenlerinin de olduğu düşünülebilir. Bu 
durumda akının matrik bileşeni, ∅ potansiyeli’nin gradient’i olarak 
verilebilir. Bu nedenle ∅ ye matrik akım potansiyeli adı verilmiştir. 
Ayrıca verilen (307) numaralı eşitlik, eşit basınç yükü ve eşit su 
içeriğine sahip yüzeyleri gösterir.  

Bunlara ilave olarak, (305) numaralı süreklilik denklemi, Ψ akım 
ipçiği veya akım ağları cinsinden de ifade edilebilir. Bu amaçla akı 
potansiyelleri için 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝑥𝑥 = −𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑧𝑧

  ve 𝜃𝜃𝑣𝑣𝑧𝑧 = −𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑥𝑥

                                                      (309.a) 

yazılabilir. Bu ifadelerden, (308) numaralı eşitlikler 

𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑧𝑧

  ve  𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝐾𝐾(∅) = 𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑥𝑥

                                                    (309.b) 

durumuna gelir. Şimdi de bu değerler (305) numaralı diferensiyel 
denklemde yerlerine konulursa, 

𝜕𝜕2∅
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 𝜕𝜕2∅
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= −𝜕𝜕𝜕𝜕(∅)
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                   (310.a) 

𝜕𝜕2Ψ
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 𝜕𝜕2Ψ
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 𝜕𝜕𝜕𝜕(∅)
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                     (310.b) 

bulunur. 
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eşitlikleri verilebilir. Bu ifadeler açık olarak yazılırsa 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −(�⃗�𝑣 • ∇𝜃𝜃 + 𝜃𝜃∇ • �⃗�𝑣)                                                          (303.c) 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −(�⃗�𝑣 grad𝜃𝜃 + 𝜃𝜃div �⃗�𝑣)                                                       (303.d) 

elde edilir. Ancak suyun sıkıştırılamaz akışkan kabulü nedeni ile, hız 
divergient’ı (∇ • �⃗�𝑣 = 0) sıfırdır. Sonuçta (303.c) numaralı eşitlik için  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −�⃗�𝑣 • ∇𝜃𝜃                                                                                (304) 

elde edilir ve (303.c)’deki ikinci terim ortadan kalkar. Elde edilen bu 
denklem, doymamış koşullardaki bir zemin içindeki akımı 
deyimleyen akış denklemidir.  

Eğer zemin doygun ise veya akım kararlı bir akım ise, başka bir 
ifade ile, zemin içindeki herhangi bir noktada 𝜃𝜃(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) su içeriği 

zamanla değişmiyor ise, 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0 değerini alır. Zemin mekaniği 

bakımından, baraj inşaatı gibi kontrollü dolgular içindeki düzlem 
akımlar daha anlamlıdır. Bu durumda (304) numaralı denklemden 
aşağıdaki diferensiyel denklem yazılabilir.  

𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑣𝑣𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑣𝑣𝑧𝑧)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0                                                                           (305) 

Koordinat doğrultularındaki 𝐽𝐽𝜔𝜔 akıları için, Darcy yasası kullanılarak, 
toplam yükün ∅ = 𝑢𝑢 + 𝑧𝑧 olduğu düşünülürse 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾 𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝜕𝜕

             ve        𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾 𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                   (306.a) 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

       ve      𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝐾𝐾(𝑢𝑢)               (306.b) 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐷𝐷(𝜃𝜃) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

       ve      𝜃𝜃𝑣𝑣𝜕𝜕 = −𝐷𝐷(𝜃𝜃) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝐾𝐾(𝜃𝜃)               (306.c) 

elde edilir. Burada ∅ toplam yük, K hidrolik iletkenlik, u boşluk 

basıncı ve 𝐷𝐷 = 𝐾𝐾 𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝜕𝜕

’dır. 

Akımın kararlı bir akım olarak kabulü, su içeriğinin sabit olması 
nedeni ile, doymamış zeminlere ait su karakteristik eğrisinde görülen 
histerisis olayını yok eder. Ancak doymamış zemin koşullarında 

kapiler akım söz konusudur. Bu durumda ıslanma ve kuruma 
olaylarında histerisis mevcuttur. Çünkü böyle bir hal için yük 
kaybından söz edilir. 

Yine (306.b) ve (306.c) numaralı eşitliklerin yazılabilmesi için 

∅ = ∫ 𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝑑𝑑𝑢𝑢 = ∫ 𝐷𝐷(𝜃𝜃) 𝑑𝑑𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃0

𝑢𝑢
𝑢𝑢0

                                                (307) 

şeklinde bir potansiyelin mevcut olması gerekir. İfadelerde 
görülen 𝑢𝑢0 ve 𝜃𝜃0 değerleri referans değerleridir. Buna göre referans 
hacimsel su içeriğinin durumu 𝜃𝜃0 = 𝜃𝜃(𝑢𝑢0) şeklindedir. Böyle bir 
potansiyel söz konusu ise, Darcy yasası aşağıdaki gibi verilebilir.  

𝜃𝜃𝑣𝑣𝑥𝑥 = −𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑥𝑥

   ve 𝜃𝜃𝑣𝑣𝑧𝑧 = −𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑧𝑧
− 𝐾𝐾(∅)                                         (308) 

Öte yandan; akının, zemin içindeki herhangi bir nokta için, 
matrik ve gravitasyonel bileşenlerinin de olduğu düşünülebilir. Bu 
durumda akının matrik bileşeni, ∅ potansiyeli’nin gradient’i olarak 
verilebilir. Bu nedenle ∅ ye matrik akım potansiyeli adı verilmiştir. 
Ayrıca verilen (307) numaralı eşitlik, eşit basınç yükü ve eşit su 
içeriğine sahip yüzeyleri gösterir.  

Bunlara ilave olarak, (305) numaralı süreklilik denklemi, Ψ akım 
ipçiği veya akım ağları cinsinden de ifade edilebilir. Bu amaçla akı 
potansiyelleri için 

𝜃𝜃𝑣𝑣𝑥𝑥 = −𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑧𝑧

  ve 𝜃𝜃𝑣𝑣𝑧𝑧 = −𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑥𝑥

                                                      (309.a) 

yazılabilir. Bu ifadelerden, (308) numaralı eşitlikler 

𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑧𝑧

  ve  𝜕𝜕∅
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝐾𝐾(∅) = 𝜕𝜕Ψ
𝜕𝜕𝑥𝑥

                                                    (309.b) 

durumuna gelir. Şimdi de bu değerler (305) numaralı diferensiyel 
denklemde yerlerine konulursa, 

𝜕𝜕2∅
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 𝜕𝜕2∅
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= −𝜕𝜕𝜕𝜕(∅)
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                   (310.a) 

𝜕𝜕2Ψ
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 𝜕𝜕2Ψ
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 𝜕𝜕𝜕𝜕(∅)
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                     (310.b) 

bulunur. 
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Ayrıca doymamış zeminler için, toplam ∅ potansiyelinin u boşluk  
basıncı bileşenine bağlı olarak, K hidrolik iletkenliği arasında  

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾0𝑒𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼                                                                                   (311) 

ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkide 𝐾𝐾0 zeminin doygun durumdaki hidrolik 
iletkenliği, yani zeminin permeabilitesini gösterir. 𝛼𝛼 parametresi ise 
𝐿𝐿−1 boyutunda olup, zeminin kapiler ve gravitasyonel müşterek bir 
ölçüsünü ifade eder. Bu büyüklük genellikle 0.002 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ile 0.05 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 
arasında değerler almaktadır. İnce daneli zeminlerde, kapiler etki 
nedeni ile 𝛼𝛼’nın değerleri küçüktür. Bir standart vermek gerekirse, 
aşağıdaki istatistiksel sonuçlar verilebilir. 

Zemin dane boyutu 0.5 ≤ 𝐷𝐷 ≤ 1.8 𝑐𝑐𝑐𝑐 ise 0.75 ≤ 𝛼𝛼 ≤ 1.5 𝑐𝑐𝑐𝑐−1  

Zemin dane boyutu 0.1 ≤ 𝐷𝐷 ≤ 0.5 𝑐𝑐𝑐𝑐 ise 1.02 ≤ 𝛼𝛼 ≤ 1.51 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 

Öte yandan; verilen (311) numaralı eşitlik (307)’de yerine konulursa 

∅ = ∫ 𝐾𝐾(𝑢𝑢) 𝑑𝑑𝑢𝑢 = ∫ 𝐾𝐾0𝑒𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼
ℎ
0

ℎ
0 𝑑𝑑𝑢𝑢 = 𝐾𝐾0

𝛼𝛼
𝑒𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼                               (312.a) 

𝛼𝛼∅ = 𝐾𝐾0𝑒𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼  ve  𝐾𝐾 = 𝛼𝛼∅                                                              (312.b) 

elde edilir. İfadelerde 𝜃𝜃 su içeriği 𝜃𝜃𝑠𝑠 doygunluk su içeriğine erişince, u 
basınç bileşeninin değeri sıfıra eşit olur ve zemin doygun duruma 
gelir. Bu halde 𝐾𝐾0 permeabilite değerine erişilir ve integral dışına 
çıkar. 

Yeniden (311) numaralı ifade göz önüne alınırsa, bu eşitliğin 
doğal logaritması ile (312.b) numaralı eşitlik göz önünde tutulursa 
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diferensiyel denklemleri elde edilir ki problem, potansiyel akım 
problemine dönüştürülmüş olur. Bulunan bu ifadeler doymamış 
zeminler için geçerli olan akım ifadeleridir. Verilen diferensiyel 
denklemlerin sınır koşulları altında çözülerek, özel çözümlerinin 
bulunması gerekir. 

Eğer zeminimiz doygun bir zemin ve kararlı bir akım söz konusu 
ise, (310) numaralı ifadelerdeki 𝜕𝜕(∅) hidrolik geçirgenliği 
permeabilite durumuna gelerek 𝜕𝜕0 gibi sabit bir değer alır. Bu 

nedenle 𝛼𝛼𝐾𝐾0(∅)
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problemi elde edilir.  
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Bu durumda; potansiyel akımın bütün ayrıntıları bilindiği için, 
burada daha fazla bilgi verilmeyecektir.  
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13. BÖLÜM 

ZEMİNLERDE VİSKOZİTE ÖZELLİĞİ 

13.1 GİRİŞ 

Mühendislikte gerilme–deformasyon ilişkisi kadar, 
deformasyon–zaman ilişkileri de önemlidir. Bir zemin yükendiği 
zaman gerilmeler yanında, deformasyon–zaman etkilerini de birlikte 
taşır. Bu etkiler örneğin, yol ve nehir dolguları, ölü yükler altındaki 
bir toprak dolgu barajda, mutlaka gözönüne alınmalıdır. Ayrıca aynı 
etkiler şev stabilitesi problemlerinde ve temel oturmalarında da 
görülür. Bunlar dışında normal konsolide zeminlerin davranışı için, 
deformasyon–zaman ilişkileri, özel öneme sahiptir. Zeminler, 
gerilmeler altında zamanla tedrici olarak sıkışırlar. Yükler kaldırıldığı 
zaman, zemine ait deformasyon’ların çok az kısmı geri döner. Sonuç 
olarak; zeminlerin davranış biçimini açıklayabilmek için, elastik cisim 
modelinden daha farklı bir cisim modeli arayışları gündeme gelmiş 
bulunmaktadır.  

Cisimlerin mekanik özellikleri karışık ve birbirlerinden çok 
farklıdır. Bu nedenle gerçeğe uygun düşecek bir kuram geliştirilmek 
istendiğinde, problemde ana işlevi gören özellik gözönüne alınarak, 
etkisi az olan etmenler gözardı edilmelidir. Bu nedenlerden dolayı 
ideal cisim modelleri kabul edilmiştir. İdeal cisim modellerinden biri 
elastik cisim modelidir. Bu modelde gerilmeler deformasyonların 
𝜎𝜎 = 𝜎𝜎(𝜀𝜀) şeklinde bir fonksiyonudur. Böyle cisimler zamana bağlı 
olarak akma ve sünme (creep) olayı göstermezler. Oysa zeminler 
gerilme altında tedricen deforme olurlar ve bu deformasyonlar tam 
olarak geri dönmez. Yine ideal cisim modellerinden olan visko–
elastik bir cisimdeki gerilme, hem şekil değiştirmenin 
(deformasyon’ların) hem de onun zamana göre türevinin bir 
fonksiyonudur. Başka bir ifade ile visko–elastik cisimlerde gerilmeler 
hem deformasyon’ların hem de deformasyon hızlarının 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎(𝜀𝜀, 𝜀𝜀̇) 
şeklinde bir fonsiyonudur.  

Zemin mekaniğinde pek çok deneysel araştırma, kohezif 
zeminlerin gerilme–deformasyon ilişkilerinin, oturma hızına da bağlı 
olduğunu göstermiştir. Bu bağlılık zemindeki boşluk suyunun 
zeminden çıkması için gerekli zamandan kaynaklanmaktadır. Böyle 
bir olayda zemin daneleri, uygulanan gerilme altında, zamanla yeni 
pozisyon alarak stabilite’lerini korumaya çalışırlar. Aynı durum 
konsolidasyon oturmaları için de geçerlidir. Konsolidasyon’un 
ilerleyen süresi içinde, zemin oturmalarına ait viskozite etkisi artar. 
Başka bir deyişle; killi bir zemindeki oturmalar, uygulanan gerilme ve 
deformasyon’lar üzerindeki zamansal etkilere de bağlıdır. 
Deformasyon ve deformasyon hızlarının zemin oturmalarına olan 
etkileri, gerilmelerin zemine uygulanması ile aynı anda başlar. Buna 
göre bir konsolidasyon olayındaki efektif gerilme artımı, viskoz 
etkiler ile birlikte yer alır.  

Zeminlerdeki viskoz etkiler altında bulunan gerilme – 
deformasyon ilişkileri, üç farklı davranışa sahiptir. Ön konsolidasyon 
basıncından önce zemin, visko – elastik davranışa sahiptir. Ön 
konsolidasyon basıncından sonra ise elasto – plastik bir davranış 
gösterir. Yükün boşaltılması aşamasında elastik davranış sergiler. 
Killi zeminlerin bu davranışı nedeni ile, boşluk oranlarındaki 
değişmeler, yükleme ve boşaltma aşamalarında ayrı ayrı ele alınırlar.  

Zeminlerin viskoz davranışları için, sözü edildiği gibi, temel 
modeller geliştirilmiştir. Bu modellerden bazılarında viskozite 
etkisinin zamanın bir fonksiyonu olduğu, bazılarında ise 
deformasyon hızlarının birer fonksiyonu olduğu kabul edilmiştir. 
Eğer temel değişken olarak zaman alınırsa, viskozite’nin başladığı 
zamana ihtiyaç duyulmaz. Viskozite’nin deformasyon hızlarının bir 
fonksiyonu olduğu kabul edilirse, viskoz etkiler, zemin suyunun 
dışarı akması ve drenajı başlamadan görülmez. Bu bölümde, 
yukarıdaki nedenler gözönüne alınarak, zeminlerdeki viskozite olayı 
açıklanmaya çalışılacaktır.  
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13.2. Zeminlerde Viskoz Davranış 

Su pratik olarak sıkıştırılamaz bir akışkan olarak kabul edilebilir. 
Böyle bir akışkan kayma gerilmesi taşımadığı için, üzerine uygulanan 
bir basınç veya gerilmeyi, yine herhangi bir nedenle kazanılan hızları, 
ışık gibi her yöne iletir. Bu özellik suyun homogen ve izotrop 
yapısından da kaynaklanmaktadır. Sonuçta su için, basınç ve hız 
değişimleri, koordinat ve doğrultulardan bağımsızdır.  

Öte yandan daha önce de ifade edildiği gibi, dispersiyon olayını 
açıklar iken belirtildiği üzere, drenaj yüzlerine yakın zemin 
tabakaları, suyu daha çabuk boşaltırlar. Bu olay nedeni ile; zemin 
örneğinin farklı katmanları farklı su içeriklerine sahip olurlar. 
Sonuçta zemin tabakalarının sıkışmaları birbirlerinden farklı olur. 
Farklı şekilde sıkışan tabakaların sıkışma hızları da birbirlerinden 
farklıdır. Bu farklılık bir konsolidasyon olayında, düşey zemin 
tabakaları arasında bir sürükleme kuvveti doğacaktır. Hızlı sıkışan 
tabaka, yavaş sıkışan tabakayı sürüklemek isteyecek, yavaş olan 
tabaka da direnecektir. Bu nedenle iki düzlem arasında bir f 
sürtünme kuvveti doğacaktır. Yine sıkışma hızlarındaki farklılık 
nedeni ile, iki düzlem arasında çok küçük 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 gibi bir kayma açısı 
oluşur (Şek.40.b). 

                                        
Şekil. 40. Zeminlerde Viskoz Hareket 

Şimdi de zemin iskeletinin homogen, izotrop ve üniform bir 
malzeme olduğu varsayılırsa, Şek. 40.a’da gösterilen elemanter 
silindirin yüzlerinde eşit kayma gerilmeleri ve sürtünme kuvvetleri 
doğacaktır. Yukarıda ifade edilen suyun özelliği ve zeminin homogen, 
izotrop ve üniform malzeme olması nedeni ile aynı sıkışma hızını 
yatay yönde de gösterecek ve 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 kayma açıları birbirlerine eşit 
olacaktır. Ayrıca bir konsolidasyon olayında şeklin merkezi simetriye 
sahip olması nedeni ile 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 olup, iki boyutlu gerilme durumu söz 
konusudur. Sonuçta homogen, izotrop ve üniform kabul edilen böyle 
bir malzemede yatay ve düşey sıkışma hızları aynıdır.  

Malzemeyi tanımladıktan sonra, Newton yasası gereğince, f 
sürtünme kuvvetinin, sürtünmeye maruz olan A alanı ve kayma 
açısının hızı (𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟/𝜕𝜕𝜕𝜕) ile doğru orantılı olduğu düşünülür ve orantıyı 
eşitliğe çevirmek için 𝜇𝜇 katsayısı ihdas edilirse, aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  
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13.2. Zeminlerde Viskoz Davranış 

Su pratik olarak sıkıştırılamaz bir akışkan olarak kabul edilebilir. 
Böyle bir akışkan kayma gerilmesi taşımadığı için, üzerine uygulanan 
bir basınç veya gerilmeyi, yine herhangi bir nedenle kazanılan hızları, 
ışık gibi her yöne iletir. Bu özellik suyun homogen ve izotrop 
yapısından da kaynaklanmaktadır. Sonuçta su için, basınç ve hız 
değişimleri, koordinat ve doğrultulardan bağımsızdır.  

Öte yandan daha önce de ifade edildiği gibi, dispersiyon olayını 
açıklar iken belirtildiği üzere, drenaj yüzlerine yakın zemin 
tabakaları, suyu daha çabuk boşaltırlar. Bu olay nedeni ile; zemin 
örneğinin farklı katmanları farklı su içeriklerine sahip olurlar. 
Sonuçta zemin tabakalarının sıkışmaları birbirlerinden farklı olur. 
Farklı şekilde sıkışan tabakaların sıkışma hızları da birbirlerinden 
farklıdır. Bu farklılık bir konsolidasyon olayında, düşey zemin 
tabakaları arasında bir sürükleme kuvveti doğacaktır. Hızlı sıkışan 
tabaka, yavaş sıkışan tabakayı sürüklemek isteyecek, yavaş olan 
tabaka da direnecektir. Bu nedenle iki düzlem arasında bir f 
sürtünme kuvveti doğacaktır. Yine sıkışma hızlarındaki farklılık 
nedeni ile, iki düzlem arasında çok küçük 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 gibi bir kayma açısı 
oluşur (Şek.40.b). 

                                        
Şekil. 40. Zeminlerde Viskoz Hareket 

Şimdi de zemin iskeletinin homogen, izotrop ve üniform bir 
malzeme olduğu varsayılırsa, Şek. 40.a’da gösterilen elemanter 
silindirin yüzlerinde eşit kayma gerilmeleri ve sürtünme kuvvetleri 
doğacaktır. Yukarıda ifade edilen suyun özelliği ve zeminin homogen, 
izotrop ve üniform malzeme olması nedeni ile aynı sıkışma hızını 
yatay yönde de gösterecek ve 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 kayma açıları birbirlerine eşit 
olacaktır. Ayrıca bir konsolidasyon olayında şeklin merkezi simetriye 
sahip olması nedeni ile 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 olup, iki boyutlu gerilme durumu söz 
konusudur. Sonuçta homogen, izotrop ve üniform kabul edilen böyle 
bir malzemede yatay ve düşey sıkışma hızları aynıdır.  

Malzemeyi tanımladıktan sonra, Newton yasası gereğince, f 
sürtünme kuvvetinin, sürtünmeye maruz olan A alanı ve kayma 
açısının hızı (𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟/𝜕𝜕𝜕𝜕) ile doğru orantılı olduğu düşünülür ve orantıyı 
eşitliğe çevirmek için 𝜇𝜇 katsayısı ihdas edilirse, aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  
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𝑓𝑓 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                   (317) 

Kayma açısının değişimini göstermek için, Şek. 40.b’deki A ve B 
düzlemleri dt zaman aralığında 𝜇𝜇′ ve 𝐵𝐵′ konumunu almışlar ise, 
katedecekleri uzaklıklar, sıkışma hızını v ile göstererek 

𝜇𝜇𝜇𝜇����′ = 𝑣𝑣𝑣𝑣    𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐵𝐵𝐵𝐵����′′ = (𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣     

ile verilecektir. Yine v sıkışma hızı düşey ve yatay yönde aynı olduğu 
için bu kez 

𝜇𝜇𝐴𝐴����′ = (𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣   𝑣𝑣𝑣𝑣  𝜇𝜇′𝐵𝐵1������ = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣    

eşitlikleri yazılabilir. Bu durumda 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 açısının tangent’ı aşağıdaki 
gibidir. 

𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝜇𝜇𝐴𝐴����′ − 𝜇𝜇𝜇𝜇1�����
𝜇𝜇1𝐵𝐵1������� =

(𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

Burada 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟  açısının çok küçük olması nedeni ile                    
𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 olacağı gözönüne bulundurularak 

𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑣𝑣 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

                                                                                       (318) 

eşitliği elde edilir. Bu değer ile (317) numaralı eşitliğe gidilirse 

𝑓𝑓 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

   ve  𝜎𝜎𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

                                                             (319) 

ilişkisi bulunmuş olur. (317) ve (319) numaralı ifadelerde görülen 
𝜇𝜇 viskozite katsayısı olup, 𝐹𝐹𝐹𝐹/𝐿𝐿2 boyutundadır (örneğin             
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑡𝑡/𝑐𝑐𝑐𝑐2  𝑔𝑔𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠). Bu katsayı aynı zamanda hem sıkışmayı, hem de 
bir konsolidasyon olayında, zeminin doygun durumda olması nedeni 
ile, su akımının her ikisini birden temsil eden bir katsayıdır.  𝜎𝜎𝜕𝜕 ise 
viskoz gerilmeyi gösterir. Benzer olarak, (317) numaralı ifadeden  

𝜏𝜏𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                    (320) 

eşitliği de verilebilir. Burada viskoz kayma gerilmesi 𝜏𝜏𝜕𝜕 ile 
gösterilmiştir.  

13.3. Viskozite Katsayısının Bulunması 

Bir konsolidasyon deneyinde, odömetre hücresinde bulunan 
zemine ait boşluk suyunun dışarı sızma hızı v ise, sızan suyun debisi 
aşağıdaki gibi olur. Bunun diferensiyeli ise debideki değişimi verir.  

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑑𝑑𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴 = 𝜋𝜋𝑅𝑅2𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴                                                                    (321) 

Burada n porozite’yi gösterir ve diferensiyel alınırken, porozitenin 
herhangi bir oturma değeri için, sabit olduğu kabul edilir.  

Yeniden (319) numaralı eşitliğe gidilir ve harhangi bir basınç 
kademesi için, f ve A’nın değerleri yazılırsa, ∆𝑈𝑈 boşluk suyu 
basıncının artımı için, aşağıdakiler elde edilir.  

𝜋𝜋𝑅𝑅2∆𝑈𝑈 = 𝜇𝜇(2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑧𝑧𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                (322) 

𝑑𝑑𝐴𝐴 =
𝑅𝑅∆𝑈𝑈 
2𝜇𝜇𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑧𝑧 

Bu hız değeri (321) numaralı eşitlikte yerine konulur ve integrali 
alınırsa, aşağıdakiler verilebilir (Burada boşluk suyu basıncındaki 
değişim, ∆𝜎𝜎′ efektif gerilme değişimine eşit olacaktır).  
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𝑄𝑄
)𝑅𝑅3(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖)𝐴𝐴                                                       (323) 

Bu eşitlikte, bir basınç kademesi için 𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑑𝑑 olduğu için, boşluk 
suyu basıncı kademe sonunda efektif gerilmeye dönüşeceğinden 
integral dışına alınmıştır. Verilen viskozite katsayısı sızan suyun Q 
debisine bağlı olarak elde edilmiştir. Debi, hem uygulanan basınca 
hem de zemin özelliğine bağlı olarak, oturma miktarına bağlı kalır. 
Aynı zamanda zeminin R yarıçapına göre değişir.  

Yeniden (322) numaralı eşitliğe dönülür ve sızma hızının Darcy 
yasasına uyduğu varsayılırsa, herhangi bir basınç kademesindeki, 
yükleme için  
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𝑓𝑓 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                   (317) 

Kayma açısının değişimini göstermek için, Şek. 40.b’deki A ve B 
düzlemleri dt zaman aralığında 𝜇𝜇′ ve 𝐵𝐵′ konumunu almışlar ise, 
katedecekleri uzaklıklar, sıkışma hızını v ile göstererek 

𝜇𝜇𝜇𝜇����′ = 𝑣𝑣𝑣𝑣    𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐵𝐵𝐵𝐵����′′ = (𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣     

ile verilecektir. Yine v sıkışma hızı düşey ve yatay yönde aynı olduğu 
için bu kez 

𝜇𝜇𝐴𝐴����′ = (𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣   𝑣𝑣𝑣𝑣  𝜇𝜇′𝐵𝐵1������ = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣    

eşitlikleri yazılabilir. Bu durumda 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 açısının tangent’ı aşağıdaki 
gibidir. 

𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝜇𝜇𝐴𝐴����′ − 𝜇𝜇𝜇𝜇1�����
𝜇𝜇1𝐵𝐵1������� =

(𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

Burada 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟  açısının çok küçük olması nedeni ile                    
𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 olacağı gözönüne bulundurularak 

𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑣𝑣 

𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

                                                                                       (318) 

eşitliği elde edilir. Bu değer ile (317) numaralı eşitliğe gidilirse 

𝑓𝑓 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

   ve  𝜎𝜎𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

                                                             (319) 

ilişkisi bulunmuş olur. (317) ve (319) numaralı ifadelerde görülen 
𝜇𝜇 viskozite katsayısı olup, 𝐹𝐹𝐹𝐹/𝐿𝐿2 boyutundadır (örneğin             
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑡𝑡/𝑐𝑐𝑐𝑐2  𝑔𝑔𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠). Bu katsayı aynı zamanda hem sıkışmayı, hem de 
bir konsolidasyon olayında, zeminin doygun durumda olması nedeni 
ile, su akımının her ikisini birden temsil eden bir katsayıdır.  𝜎𝜎𝜕𝜕 ise 
viskoz gerilmeyi gösterir. Benzer olarak, (317) numaralı ifadeden  

𝜏𝜏𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                    (320) 

eşitliği de verilebilir. Burada viskoz kayma gerilmesi 𝜏𝜏𝜕𝜕 ile 
gösterilmiştir.  

13.3. Viskozite Katsayısının Bulunması 

Bir konsolidasyon deneyinde, odömetre hücresinde bulunan 
zemine ait boşluk suyunun dışarı sızma hızı v ise, sızan suyun debisi 
aşağıdaki gibi olur. Bunun diferensiyeli ise debideki değişimi verir.  

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑑𝑑𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴 = 𝜋𝜋𝑅𝑅2𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴                                                                    (321) 

Burada n porozite’yi gösterir ve diferensiyel alınırken, porozitenin 
herhangi bir oturma değeri için, sabit olduğu kabul edilir.  

Yeniden (319) numaralı eşitliğe gidilir ve harhangi bir basınç 
kademesi için, f ve A’nın değerleri yazılırsa, ∆𝑈𝑈 boşluk suyu 
basıncının artımı için, aşağıdakiler elde edilir.  

𝜋𝜋𝑅𝑅2∆𝑈𝑈 = 𝜇𝜇(2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑧𝑧𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                (322) 

𝑑𝑑𝐴𝐴 =
𝑅𝑅∆𝑈𝑈 
2𝜇𝜇𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑧𝑧 

Bu hız değeri (321) numaralı eşitlikte yerine konulur ve integrali 
alınırsa, aşağıdakiler verilebilir (Burada boşluk suyu basıncındaki 
değişim, ∆𝜎𝜎′ efektif gerilme değişimine eşit olacaktır).  
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𝑄𝑄
)𝑅𝑅3(𝑧𝑧 − 𝑧𝑧𝑖𝑖)𝐴𝐴                                                       (323) 

Bu eşitlikte, bir basınç kademesi için 𝑑𝑑𝜎𝜎′ = −𝑑𝑑𝑑𝑑 olduğu için, boşluk 
suyu basıncı kademe sonunda efektif gerilmeye dönüşeceğinden 
integral dışına alınmıştır. Verilen viskozite katsayısı sızan suyun Q 
debisine bağlı olarak elde edilmiştir. Debi, hem uygulanan basınca 
hem de zemin özelliğine bağlı olarak, oturma miktarına bağlı kalır. 
Aynı zamanda zeminin R yarıçapına göre değişir.  

Yeniden (322) numaralı eşitliğe dönülür ve sızma hızının Darcy 
yasasına uyduğu varsayılırsa, herhangi bir basınç kademesindeki, 
yükleme için  
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𝜋𝜋𝑅𝑅2∆𝜎𝜎′ = 𝜇𝜇(2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑧𝑧𝑖𝑖)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

(
𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

) 

∆𝜎𝜎′𝑅𝑅 = 2𝜇𝜇𝑧𝑧𝑖𝑖
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                                                                                (324.a) 

eşitliği yazılabilir. Bunun belirli integrali alınırsa 
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bulunur. Bu ifadenin düzenlenmesi sonucunda,  

𝜇𝜇 = 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜎𝜎∆𝜕𝜕
2𝐾𝐾

[1 − �𝜕𝜕𝑖𝑖+𝜕𝜕
2𝜕𝜕𝑖𝑖
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viskozite katsayısının değeri elde edilir. Bu eşitlikte ∆𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 − 𝑧𝑧 
oturma miktarını, K zeminin permeabilitesini ve 𝛾𝛾𝜔𝜔 da boşluk 
suyunun birim ağırlığını, gösterir. Yine 𝑧𝑧𝑖𝑖 zemin örneğinin ilk 
kalınlığıdır.  

Eşitlikten görülebileceği üzere, bir konsolidasyon deneyinde 
oturmalar artarken, viskozite’nin etkisi de artar. Bu nedenle primer 
konsolidasyon ile birlikte başlayan viskoz etki, sekonder 
konsolidasyon’da artarak sürecektir. Sonuçta viskozite olayı, 
zeminlerin konsolidasyon’u ile yakından ilgilidir.  

13.4. Viskozite’nin Konsolidasyon İle İlişkisi 

Bu ilişkiyi saptamak için (319) numaraı eşitlik gözönüne alınır, 
zemin içindeki akımın laminer bir akım olduğu ve Darcy yasasının 
geçerli olduğu varsayılırsa, viskoz gerilmeler için aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

                                                                                   (326) 

Burada u boşluk suyu basıncının yükseklik cinsinden değeri 
kullanılmıştır. Bu neden ile 𝛾𝛾𝜔𝜔’ ya bölünmüştür. Şimdi de (326) 
numaralı eşitliğin pay ve paydası 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme katsayısı ile 
çarpılır ve konsolidasyon katsayısının 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾/𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔 olduğu hatırlanır 
ise, viskoz gerilmelerin değeri  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣  𝜕𝜕
2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

                                                                      (327.a) 

olacaktır. Bu ilişki için konsolidasyon diferensiyel denklemi hatırlanır 
ise, yine 𝜎𝜎𝑣𝑣 gerilmesi için: 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑣𝑣  𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                             (327.b) 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜂𝜂 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                   (327.c) 

elde edilir. Burada 𝜂𝜂’nın boyutu T olup, viskoz sönümlenme zamanını 
gösterir. Verilen (327.a) ve (327.b) numaralı eşitlikler birbirlerine 
eşitlenir ise, bilinen lineer konsolidasyon denklemi elde edilir. Bu 
durum zeminlerdeki viskozite olayının konsolidasyon’un bir parçası 
olduğu ve primer konsolidasyon başlar başlamaz, viskozite etkisinin 
de aynı olay içinde yer alacağını ifade eder.  

Öte yandan; konsolidasyon’da zeminlerin sıkışma zamanları, 
tabaka kalınlıklarının karesi ile orantılıdır. Oysa viskoz etkiler sadece 
zamanın bir fonksiyonudur.  

Su basınçlarının konsolidasyon’daki temel görevi, uygulanan 
gerilmeleri zemin iskeletine taşımaktır. Bu taşınma sırasında oluşan 
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝜕𝜕 kayma deformasyonu ile 𝜎𝜎𝑣𝑣 viskoz gerilmeler üzerinde temel 
değişken zamandır. Bu nedenle zeminlerdeki viskozite olayını 
tanımlayan temel denklemler (320) ve (327.b) numaralı ifadelerdir. 

Mademki viskozite olayı, üniversal sıkışma yasasının tümüyle 
geçerli olduğu, konsolidasyon olayının bir parçasıdır, öyle ise 
üniversal sıkışma yasası viskozite olayı için de geçerlidir. Buna göre 
dz oturmaları, v oturma hızı ve boşluk suyu basıncındaki zamanla 

olan 𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝜕𝜕

 değişmeleri için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.  



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

237

𝜋𝜋𝑅𝑅2∆𝜎𝜎′ = 𝜇𝜇(2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑧𝑧𝑖𝑖)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

(
𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

) 

∆𝜎𝜎′𝑅𝑅 = 2𝜇𝜇𝑧𝑧𝑖𝑖
𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧2

 

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

= ∆𝜎𝜎𝜎𝜎𝛾𝛾𝜔𝜔
2𝜇𝜇𝜕𝜕𝑖𝑖𝐾𝐾

                                                                                (324.a) 

eşitliği yazılabilir. Bunun belirli integrali alınırsa 
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bulunur. Bu ifadenin düzenlenmesi sonucunda,  

𝜇𝜇 = 𝛾𝛾𝜔𝜔𝜎𝜎∆𝜕𝜕
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viskozite katsayısının değeri elde edilir. Bu eşitlikte ∆𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 − 𝑧𝑧 
oturma miktarını, K zeminin permeabilitesini ve 𝛾𝛾𝜔𝜔 da boşluk 
suyunun birim ağırlığını, gösterir. Yine 𝑧𝑧𝑖𝑖 zemin örneğinin ilk 
kalınlığıdır.  

Eşitlikten görülebileceği üzere, bir konsolidasyon deneyinde 
oturmalar artarken, viskozite’nin etkisi de artar. Bu nedenle primer 
konsolidasyon ile birlikte başlayan viskoz etki, sekonder 
konsolidasyon’da artarak sürecektir. Sonuçta viskozite olayı, 
zeminlerin konsolidasyon’u ile yakından ilgilidir.  

13.4. Viskozite’nin Konsolidasyon İle İlişkisi 

Bu ilişkiyi saptamak için (319) numaraı eşitlik gözönüne alınır, 
zemin içindeki akımın laminer bir akım olduğu ve Darcy yasasının 
geçerli olduğu varsayılırsa, viskoz gerilmeler için aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir.  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇𝐾𝐾
𝛾𝛾𝜔𝜔

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

                                                                                   (326) 

Burada u boşluk suyu basıncının yükseklik cinsinden değeri 
kullanılmıştır. Bu neden ile 𝛾𝛾𝜔𝜔’ ya bölünmüştür. Şimdi de (326) 
numaralı eşitliğin pay ve paydası 𝑚𝑚𝑣𝑣 hacim değiştirme katsayısı ile 
çarpılır ve konsolidasyon katsayısının 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝐾𝐾/𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝜔𝜔 olduğu hatırlanır 
ise, viskoz gerilmelerin değeri  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣  𝜕𝜕
2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

                                                                      (327.a) 

olacaktır. Bu ilişki için konsolidasyon diferensiyel denklemi hatırlanır 
ise, yine 𝜎𝜎𝑣𝑣 gerilmesi için: 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑣𝑣  𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                             (327.b) 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜂𝜂 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                                                   (327.c) 

elde edilir. Burada 𝜂𝜂’nın boyutu T olup, viskoz sönümlenme zamanını 
gösterir. Verilen (327.a) ve (327.b) numaralı eşitlikler birbirlerine 
eşitlenir ise, bilinen lineer konsolidasyon denklemi elde edilir. Bu 
durum zeminlerdeki viskozite olayının konsolidasyon’un bir parçası 
olduğu ve primer konsolidasyon başlar başlamaz, viskozite etkisinin 
de aynı olay içinde yer alacağını ifade eder.  

Öte yandan; konsolidasyon’da zeminlerin sıkışma zamanları, 
tabaka kalınlıklarının karesi ile orantılıdır. Oysa viskoz etkiler sadece 
zamanın bir fonksiyonudur.  

Su basınçlarının konsolidasyon’daki temel görevi, uygulanan 
gerilmeleri zemin iskeletine taşımaktır. Bu taşınma sırasında oluşan 
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑟𝑟𝜕𝜕 kayma deformasyonu ile 𝜎𝜎𝑣𝑣 viskoz gerilmeler üzerinde temel 
değişken zamandır. Bu nedenle zeminlerdeki viskozite olayını 
tanımlayan temel denklemler (320) ve (327.b) numaralı ifadelerdir. 

Mademki viskozite olayı, üniversal sıkışma yasasının tümüyle 
geçerli olduğu, konsolidasyon olayının bir parçasıdır, öyle ise 
üniversal sıkışma yasası viskozite olayı için de geçerlidir. Buna göre 
dz oturmaları, v oturma hızı ve boşluk suyu basıncındaki zamanla 

olan 𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝜕𝜕

 değişmeleri için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.  
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𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧

                                                                                       (328) 

Bu değer (327.b) eşitliğinde yerine konulacak olursa, 𝜎𝜎𝑣𝑣 viskoz 
gerilmesi için 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜇𝜇 𝑣𝑣
𝑧𝑧
                                                                                       (329) 

elde edilir. Bu eşitliğe dikkat edilirse; 𝜎𝜎𝑣𝑣 viskoz gerilmesi, z tabaka 
kalınlığına ve zemin tabakalarının 𝑣𝑣  sıkışma hızına bağlıdır. Oysa 
sekonder konsolidasyondaki gerilmeler, boşluk suyu basıncının 
sönümlenmesi nedeni ile, zemin iskeleti veya danelerinin taşıdıkları 
gerilme durumundadır. Başka ifade ile söz konusu gerilmeler, efektif 
gerilme durumundadır. Bu durum konsolidasyon’daki dispersiyon 
olayına işaret eder. Dispersyon olayı danelerin hıza bağlı olarak 
yönlenmesi (oriente olması) ve yerleşmesidir. Zemin dispersiyon 
sonunda daha kompakt ve daha sağlam bir yapı kazanır. Sonuçta 
dispersiyon ve viskozite olayları zeminlerin mukavemet 
kazanmalarına yardımcı olurlar.  

Sekonder konsolidasyon’daki sıkışma hızları, ∆𝐻𝐻 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑 eğrileri 
kullanılarak bulunur. Bu eğrilerden primer konsolidasyona ait 
sıkışma miktarı ve sıkışma zamanları bellidir. Bu durumdaki sıkışma 
hızı 𝑣𝑣𝑖𝑖  ise, sekonder konsolidasyon’daki sıkışma hızları için (329) 
numaralı eşitlik kullanılarak, aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.  
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Sekonder konsolidasyon’un herhangi bir anı için hız değeri 

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

                                                                                     (329.a) 

olacaktır. Bu eşitlik aynı zamanda üniversal sıkışma yasasını da 
sağlar. Ayrıca viskozite katsayısı, sekonder konsolidasyon için sabit 
bir değer alacağından, (325) numaralı eşitlik kullanılarak 𝜇𝜇′nün 
değeri saptanır. Permeabilite katsayısı ise tüm basınç kademesinde 
geçerli olduğu için, sabit bir değere sahiptir. Sekonder 
konsolidasyon’daki hızlar hesaplandıktan sonra (329) numaralı 
eşitlikten 𝜎𝜎𝑣𝑣 viskoz gerilmesi bulunur. 

Primer konsolidasyon sonundaki 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣 değeri saptanabildiğine 
göre, son değer için (329) ve (329.a) numaralı ifadelerden de 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣 
nihai değer tayin edilebilir. İkisi arasındaki ∆𝜎𝜎𝑣𝑣′ = 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣   farkı 
hesaplanabilir. Bu durumda, sekonder konsolidasyon için hacimsel 
sıkışma katsayısı 

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑧𝑧𝑓𝑓−𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑓𝑓∆𝜎𝜎𝑣𝑣′

                                                                                (329.b) 

olarak elde edilir. Bu durumda viskoz deformasyonlar, herhangi bir 
∆𝜎𝜎𝑣𝑣  basınç farkı için  

𝜀𝜀𝑣𝑣 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 .∆𝜎𝜎𝑣𝑣                                                                            (329.c) 

değerine sahip olacaktır. 

13.5. Viskozite’ye Nümerik Örnek 

Çapı 𝐷𝐷 = 53.00 𝑚𝑚𝑚𝑚, yüksekliği 𝐻𝐻0 = 18.20 𝑚𝑚𝑚𝑚, dane birim 
ağırlığı 𝛾𝛾𝑣𝑣 = 2.67 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3, doğal birim ağırlığı 𝛾𝛾𝑛𝑛 = 1.754 𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3, 
olan bir zemin örneğinin konsolidasyon’unda, 𝑝𝑝 = 0.25 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚2’lik 
basınçla yüklendiği zaman, toplam oturma ∆ℎ = 0.210 𝑚𝑚𝑚𝑚 elde 
edilmiştir. Bu durumda 𝑧𝑧𝑣𝑣 = 17.99 𝑚𝑚𝑚𝑚 bulunur.  

Numunenin başlangıçtaki boşluk oranı 𝑒𝑒0 = 0.9017 olup,                
𝑝𝑝 = 0.25 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚2’lik yük yüklendikten sonra  

∆𝑒𝑒 =
∆𝐻𝐻
𝐻𝐻0

(1 + 𝑒𝑒0) =
0.210
18.20

(1 + 0.9017) = 0.02194 

𝑒𝑒𝑣𝑣 = 0.9017 − 0.02194 = 0.8798 ve 𝑛𝑛 = 0.8798
1+0.8798

= 0.468 

boşluk oranı ve porozite’ye sahiptir.  
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Zemin toplam gerilme olarak 𝑝𝑝 = 0.50 𝑘𝑘𝑘𝑘 ile yüklendiği zaman ∆𝑝𝑝 =
0.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2  bu basınç farkı için toplam oturma ∆𝐻𝐻 =
0.350 𝑐𝑐𝑐𝑐 olup ve 𝑧𝑧 = 17.850 𝑐𝑐𝑐𝑐 bulunur. Bu durumda 
∆𝑝𝑝 = 0.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2’lik basınç farkı için ∆ℎ = 0.350 − 0.210 =
0.140 𝑐𝑐𝑐𝑐’lik bir sıkışma söz konusudur. Bu basınç kademesi için 
hacimsel sıkışma katsayısı  

𝑐𝑐𝑣𝑣 =
0.140

17.85𝑥𝑥0.25
= 0.02241 𝑐𝑐𝑐𝑐2/𝑘𝑘𝑘𝑘  

bulunur. Konsolidasyon süresi 𝑡𝑡90 = 289 𝑠𝑠𝑠𝑠 olup, ortalama boy 1.792 
cm olup, konsolidasyon katsayısı için, 

𝑐𝑐𝑣𝑣 =
0.848 (1.792

2 )
289

= 2.356 𝑥𝑥10−3 𝑐𝑐𝑐𝑐2/𝑠𝑠𝑠𝑠 

değeri elde edilir. Bu basınç kademesi için permeabilite katsayısı 
aşağıdaki gibi gibidir. 

𝐾𝐾 = 0.001𝑥𝑥0.02241𝑥𝑥2.356 𝑥𝑥10−3 = 5.2798𝑥𝑥10−8  𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠𝑠𝑠 

Dikkat edilirse yukarıdaki konsolidasyon parametreleri, tüm basınç 
kademesi için bulunmuştur. Viskozite katsayısı da tüm basınç 
kademesi için hesaplanacaktır. Bu amaçla (325) numaralı eşitliğe 
gidilirse 

𝜇𝜇 =
0.001𝑥𝑥2.65𝑥𝑥0.0140

2𝑥𝑥5.2798𝑥𝑥10−8 �1 − �
17.99 + 17.85

2𝑥𝑥17.99
�� = 13.671 

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐2  

elde edilir.  

Yükleme yapılıp 𝜎𝜎 = 0.50 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐2’ toplam yük yüklendikten, 𝑡𝑡 = 60 

sn sonra toplam 0.240 mm’lik oturma tespit edilmiştir. Bu durumda 
oturma miktarı ∆ℎ = 0.240 − 0.140 = 0.100 𝑐𝑐𝑐𝑐 olur. Zeminin 
oturma hızı 𝑣𝑣 = 0.010

60� = 1.667𝑥𝑥10−4 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠⁄  ‘dir. Ayrıca yük 

yüklenmeden önce, başlangıçtaki numune yüksekliği                           
𝑧𝑧𝑖𝑖 = 17.99 𝑐𝑐𝑐𝑐 bulunduğu için, 60 sn’lik oturma durumunda numune 
boyu 𝑧𝑧 = 17.99 − 0.10 𝑐𝑐𝑐𝑐 olur. Bulunan bu değerlere göre (329) 
numaralı eşitliğe gidilirse, 𝜎𝜎𝑣𝑣 viskoz gerilme için  

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 13.671
1.667𝑥𝑥10−4

1.789
= 0.001274

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐2 = 0.127 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

değerine ulaşılır.  

Bir basınç kademesindeki ∆𝑝𝑝 basınç artımı önce boşluk suyu 
tarafından karşılanır. Efektif gerilmenin değeri sıfırdır. Öte yandan 
viskoz gerilmeler ise efektif gerilme türündendir. Bu durumda 
numune üzerindeki toplam efektif gerilme miktarı                                   
𝜎𝜎 = 0.25 + 0.001274 = 0.251274 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 olur.  

Yukarıda boşluk oranının başlangıç değeri 𝑒𝑒𝑖𝑖 = 0.8798 olarak 
bulunduğuna göre, boşluk oranlarının efektif gerilmelere göre 
değişimi aşağıdaki gibi olacaktır.  

𝑒𝑒 = 0.8798 − 0.244 log(
𝜎𝜎1

𝜎𝜎1 + ∆𝜎𝜎
) 

𝑒𝑒 = 0.8798 − 0.244 log �
0.25

0.251274
� = 0.87926 = %87.93 

∆𝑒𝑒 = 5.3864𝑥𝑥10−4 

Bu durumda viskoz deformasyon ile toplam deformasyon değerleri  

𝜀𝜀𝑣𝑣 =
∆𝑒𝑒

1 + 𝑒𝑒𝑖𝑖
=

5.3864𝑥𝑥10−4

1 + 0.8798
= 2.8654𝑥𝑥10−4 

𝜀𝜀𝑡𝑡 =
∆𝐻𝐻
𝐻𝐻

=
0.100
17.99

= 0.005559 

bulunur. Buna göre plastik olarak oluşan deformasyon ise 

𝜀𝜀𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑡𝑡 − 𝜀𝜀𝑣𝑣 = 0.005559 − 2.8654𝑥𝑥10−4 = 5.2725𝑥𝑥10−3 

olarak bulunur.  

13.6. Boşluk Oranlarının Zamanla Değişimi 

Zemin mekaniğinde, boşluk suyunun zemin iskeletine taşıdığı 
gerilme transferi konsolidasyon kuramı ile açıklanmaktadır. Gerçekte 
konsolidasyon işlemi primer konsolidasyon ve sekonder 
konsolidasyon olarak iki kısma ayrılır. Terzaghi’nin verdiği lineer 
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kuram primer (birincil) konsolidasyon için geçerlidir. Zaman ve 
viskozitenin etkileri daha çok, sekonder konsolidasyon’da görülür.  

Öte yandan zeminler; özel bir basınç değerine kadar, elastik bir 
malzeme gibi davranır. Bu özel basınç seviyesi aşıldıktan sonra, visko 
– elastik özellik görülür ve boşluk oranları hızla azalır. Boşluk 
oranlarındaki azalma, boşluk suyunun drenajı ile ilgilidir. Dışa akımın 
başlaması boşluk basınçlarının hızla sönümlenmesine neden olur. 
Dışa su akımının başlaması, zemindeki basınç dağılımının üniform 
hale geldiğini gösterir. Bundan sonra boşluk oranlarında kararlı 
azalma görülür. Bu durum daha önce ifade edilmiş ve Şek. 34’te 
gösterilmiştir.  

Zeminlere ait farklı drenaj boyları, farklı konsolidasyon 
davranışına neden olmaktadır. Boşluk oranlarının değişme hızları, 
drenaj yüzlerinden olan uzaklığa ve efektif gerilmelerin şiddetine 
bağlı olarak farklılık gösterir. Drenaj yüzlerine yakın tabakalarda 
efektif gerilmeler hızla artar. Bu artım boşluk oranlarının değişme 
hızlarını artırır. Tabakalar arasındaki boşluk suyu basıncı ve viskozite 
etkileri, drenaj yolu ile birlikte sekonder konsolidasyona’da bağlı 
kalmaktadır.  

Deneylerde farklı kalınlıkta zemin örnekleri kullanıldığında, 
viskozite nedeni ile, farklı primer konsolidasyon eğrileri elde 
edilmektedir. Numune kalınlığı arttıkça, konsolidasyon katsayısı 
artmakta fakat primer konsolidasyon hızı azalmaktadır. Zemin 
tabaka kalınlığının artması, primer konsolidasyon sonundaki 
deformasyonları artırmaktadır. Kohezif zemin oturmalarında, 
viskozite’nin bir sonucu olarak non–lineer bir davranış 
görülmektedir. Bu non–lineer davranış sonucu konsolidasyon hızı 
farklı olur. Farklılığın nedeni, zemindeki viskozite sonucu 
deformasyon’lardaki gecikmedir. Sonuç olarak primer konsolidasyon 
içinde, boşluk suyu basıncı ve danelerin viskoz etkileri birlikte işlev 
görürler. Konsolidasyon olayının zamana bağlı olması, aynı zamanda, 
zemin iskeletinin viskozite özelliğinin de bir sonucudur. Viskoz 
direnç ve doygun durumdaki sızma, yalnızca primer 
konsolidasyon’da bulunur.  

Boşluk suyu basıncı primer konsolidasyon sonunda sönmesine 
rağmen, şekil değiştirme sonlanıncaya kadar viskoz etkiler devam 
eder. Ayrıca primer konsolidasyon süresi, numune yüksekliğinin 
karesi ile orantılı iken, sekonder konsolidasyon numune 
yüksekliğinden bağımsızdır. Bütün bu söylenenlere bağlı olarak; killi 
zeminlerdeki oturmalar, boşluk oranı ve gerilme değişmelerinin bir 
fonksiyonudur. Bu nedenle boşluk oranı değişimleri, ∆𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜎𝜎′, 𝑡𝑡) 
şeklinde hem efektif gerilmelerin hemde zamanın bir fonksiyonu 
olarak verilebilir. Farklı yükleme hızlarına ait boşluk oranlarının 
hızları da birbirlerine paralel çıkmaktadır. Şimdiye kadar ifade edilen 
tüm bu özellikler zeminlerin yapısal viskozite’lerinin bir sonucudur. 

Zeminlere ait viskozite araştırmalarında, temel bünye 
denklemleri olarak, 𝑒𝑒 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜎𝜎′ eğrileri kullanılmaktadır. Söz konusu 
bu eğri ve zemin sıkışmaları ile ilgili geniş bilgi, dördüncü ve on 
birinci bölümlerde verilmiş bulunmaktadır.  Bir konsolidasyon 

deneyinde deformasyonlar, 𝜀𝜀 = ∆𝐻𝐻
𝐻𝐻

 ile gösterilirse, aşağıdaki eşitlikler 

yazılabilir. 

𝑒𝑒 = −𝑚𝑚 log𝜎𝜎′                                                                            (330.a) 

𝑑𝑑𝜀𝜀 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
1+𝑑𝑑

= −𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑′
𝑑𝑑′

                                                                   (330.b) 

Bunların integrasyonu sonucunda ise 

𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 = 𝑑𝑑−𝑑𝑑0
1+𝑑𝑑0

   ve   𝑒𝑒 − 𝑒𝑒0 = −𝑚𝑚 ln 𝑑𝑑′
𝑑𝑑0′

                                 (331) 

bulunur. Burada 𝜀𝜀 deformasyonu, e boşluk oranını ve 𝜎𝜎′ de efektif 
gerilmeleri göstermektedir. 𝑒𝑒0, 𝜀𝜀0 ve 𝜎𝜎0′ ise başlangıç değerlerini 
ifade eder. Boşluk oranlarındaki değişimin, zamanın bir fonksiyonu 
olduğu kabul edilirse, aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. (𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒 =
𝑓𝑓(𝜎𝜎′, 𝑡𝑡) olması nedeni ile türev alırken dikkat etmek gerekir).  

𝑑𝑑𝜀𝜀
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1

1 + 𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1

1 + 𝑒𝑒
(
𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜎𝜎′

)𝑡𝑡
𝑑𝑑𝜎𝜎′

𝑑𝑑𝑡𝑡
+

1
1 + 𝑒𝑒

(
𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝑡𝑡

)𝑑𝑑′ 

�̇�𝒆 = 𝒅𝒅𝒆𝒆
𝒅𝒅𝒅𝒅

= ( 𝝏𝝏𝒆𝒆
𝝏𝝏𝝈𝝈′

)𝒅𝒅
𝒅𝒅𝝈𝝈′

𝒅𝒅𝒅𝒅
+ (𝝏𝝏𝒆𝒆

𝝏𝝏𝒅𝒅
)𝝈𝝈′                                                        (332) 
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kuram primer (birincil) konsolidasyon için geçerlidir. Zaman ve 
viskozitenin etkileri daha çok, sekonder konsolidasyon’da görülür.  

Öte yandan zeminler; özel bir basınç değerine kadar, elastik bir 
malzeme gibi davranır. Bu özel basınç seviyesi aşıldıktan sonra, visko 
– elastik özellik görülür ve boşluk oranları hızla azalır. Boşluk 
oranlarındaki azalma, boşluk suyunun drenajı ile ilgilidir. Dışa akımın 
başlaması boşluk basınçlarının hızla sönümlenmesine neden olur. 
Dışa su akımının başlaması, zemindeki basınç dağılımının üniform 
hale geldiğini gösterir. Bundan sonra boşluk oranlarında kararlı 
azalma görülür. Bu durum daha önce ifade edilmiş ve Şek. 34’te 
gösterilmiştir.  

Zeminlere ait farklı drenaj boyları, farklı konsolidasyon 
davranışına neden olmaktadır. Boşluk oranlarının değişme hızları, 
drenaj yüzlerinden olan uzaklığa ve efektif gerilmelerin şiddetine 
bağlı olarak farklılık gösterir. Drenaj yüzlerine yakın tabakalarda 
efektif gerilmeler hızla artar. Bu artım boşluk oranlarının değişme 
hızlarını artırır. Tabakalar arasındaki boşluk suyu basıncı ve viskozite 
etkileri, drenaj yolu ile birlikte sekonder konsolidasyona’da bağlı 
kalmaktadır.  

Deneylerde farklı kalınlıkta zemin örnekleri kullanıldığında, 
viskozite nedeni ile, farklı primer konsolidasyon eğrileri elde 
edilmektedir. Numune kalınlığı arttıkça, konsolidasyon katsayısı 
artmakta fakat primer konsolidasyon hızı azalmaktadır. Zemin 
tabaka kalınlığının artması, primer konsolidasyon sonundaki 
deformasyonları artırmaktadır. Kohezif zemin oturmalarında, 
viskozite’nin bir sonucu olarak non–lineer bir davranış 
görülmektedir. Bu non–lineer davranış sonucu konsolidasyon hızı 
farklı olur. Farklılığın nedeni, zemindeki viskozite sonucu 
deformasyon’lardaki gecikmedir. Sonuç olarak primer konsolidasyon 
içinde, boşluk suyu basıncı ve danelerin viskoz etkileri birlikte işlev 
görürler. Konsolidasyon olayının zamana bağlı olması, aynı zamanda, 
zemin iskeletinin viskozite özelliğinin de bir sonucudur. Viskoz 
direnç ve doygun durumdaki sızma, yalnızca primer 
konsolidasyon’da bulunur.  

Boşluk suyu basıncı primer konsolidasyon sonunda sönmesine 
rağmen, şekil değiştirme sonlanıncaya kadar viskoz etkiler devam 
eder. Ayrıca primer konsolidasyon süresi, numune yüksekliğinin 
karesi ile orantılı iken, sekonder konsolidasyon numune 
yüksekliğinden bağımsızdır. Bütün bu söylenenlere bağlı olarak; killi 
zeminlerdeki oturmalar, boşluk oranı ve gerilme değişmelerinin bir 
fonksiyonudur. Bu nedenle boşluk oranı değişimleri, ∆𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜎𝜎′, 𝑡𝑡) 
şeklinde hem efektif gerilmelerin hemde zamanın bir fonksiyonu 
olarak verilebilir. Farklı yükleme hızlarına ait boşluk oranlarının 
hızları da birbirlerine paralel çıkmaktadır. Şimdiye kadar ifade edilen 
tüm bu özellikler zeminlerin yapısal viskozite’lerinin bir sonucudur. 

Zeminlere ait viskozite araştırmalarında, temel bünye 
denklemleri olarak, 𝑒𝑒 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜎𝜎′ eğrileri kullanılmaktadır. Söz konusu 
bu eğri ve zemin sıkışmaları ile ilgili geniş bilgi, dördüncü ve on 
birinci bölümlerde verilmiş bulunmaktadır.  Bir konsolidasyon 

deneyinde deformasyonlar, 𝜀𝜀 = ∆𝐻𝐻
𝐻𝐻

 ile gösterilirse, aşağıdaki eşitlikler 

yazılabilir. 

𝑒𝑒 = −𝑚𝑚 log𝜎𝜎′                                                                            (330.a) 

𝑑𝑑𝜀𝜀 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
1+𝑑𝑑

= −𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑′
𝑑𝑑′

                                                                   (330.b) 

Bunların integrasyonu sonucunda ise 

𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 = 𝑑𝑑−𝑑𝑑0
1+𝑑𝑑0

   ve   𝑒𝑒 − 𝑒𝑒0 = −𝑚𝑚 ln 𝑑𝑑′
𝑑𝑑0′

                                 (331) 

bulunur. Burada 𝜀𝜀 deformasyonu, e boşluk oranını ve 𝜎𝜎′ de efektif 
gerilmeleri göstermektedir. 𝑒𝑒0, 𝜀𝜀0 ve 𝜎𝜎0′ ise başlangıç değerlerini 
ifade eder. Boşluk oranlarındaki değişimin, zamanın bir fonksiyonu 
olduğu kabul edilirse, aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. (𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒 =
𝑓𝑓(𝜎𝜎′, 𝑡𝑡) olması nedeni ile türev alırken dikkat etmek gerekir).  

𝑑𝑑𝜀𝜀
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1

1 + 𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1

1 + 𝑒𝑒
(
𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜎𝜎′

)𝑡𝑡
𝑑𝑑𝜎𝜎′

𝑑𝑑𝑡𝑡
+

1
1 + 𝑒𝑒

(
𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝑡𝑡

)𝑑𝑑′ 

�̇�𝒆 = 𝒅𝒅𝒆𝒆
𝒅𝒅𝒅𝒅

= ( 𝝏𝝏𝒆𝒆
𝝏𝝏𝝈𝝈′

)𝒅𝒅
𝒅𝒅𝝈𝝈′

𝒅𝒅𝒅𝒅
+ (𝝏𝝏𝒆𝒆

𝝏𝝏𝒅𝒅
)𝝈𝝈′                                                        (332) 
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Bu ifadede alt indis olarak görülen t ve 𝜎𝜎′’nün sabit tutulduğu 
anlamını taşımaktadır.  

Şimdi de (332)’nin zamana göre integrali için 

∆𝑒𝑒 = ∫ [(𝑡𝑡
0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜎𝜎′

) 𝑑𝑑𝜎𝜎
′

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ (𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
)𝜎𝜎′]𝑑𝑑𝑑𝑑                                               (333.a) 

eşitliği yazılabilir. Ancak uygulanan gerilme altında zemin daneleri, 
yeniden yönlenerek, gecikme ile dengeye gelir. Gecikme sonucunda 
primer konsolidasyon’daki boşluk suyu basınçları söner. Fakat 
deformasyonların oluşumu devam eder. Bu nedenle integral 
sınırlarının uygun şekilde değiştirilmesi gerekir. Primer 
konsolidasyon’un sonlanması ve boşluk suyu basınçlarının 
sönümlenmesine rağmen, sabit bir efektif gerilmeye ulaşılır. Bu 
durum için, aşağıdaki boşluk oranı değişim ilişkisi yazılabilir.  

∆𝑒𝑒 = ∫ [(𝑡𝑡𝑝𝑝
0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜎𝜎′

)𝑡𝑡  𝑑𝑑𝜎𝜎
′

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ (𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
)𝜎𝜎′]𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∫ (𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
)𝜎𝜎′𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑝𝑝

                      (333.b) 

Eşitlikte 𝑑𝑑𝑝𝑝 zamanı, primer konsolidasyon süresini göstermektedir. 
Yine bu eşitlik ile primer konsolidasyon’un sonlanmasına rağmen, 
numune kalınlığının azalması sonucunda deformasyon artımları da 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Sekonder konsolidasyon’daki bu 
deformasyon artımlarının nedeni olarak, zemine ait viskoz etkilerin 
mevcudiyeti gösterilmektedir.  

Bir klasik odömetre deneyinde görülen hacim azalmaları; 
zeminin doygun olması nedeni ile, boşluk suyunun zemini terk etmesi 
sonucudur. Böyle bir durum için geçerli olan süreklilik denklemi 
aşağıdaki gibidir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0                                                                                   (334) 

Burada görülen v hızı, suyun zeminden boşalma hızıdır. Boşalma hızı 
ise 

𝑣𝑣 = 𝜕𝜕(𝜕𝜕𝜔𝜔−𝜕𝜕𝑠𝑠)
1+𝜕𝜕

                                                                                  (335) 

ile tanımlanmıştır. Eşitlikteki 𝑣𝑣𝜔𝜔 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑠𝑠 hızları sırası ile suyun ve 
zemin iskeletinin sıkışma hızlarıdır. 

Suyun v boşalma hızı için Darcy yasasının geçerli olduğu 
varsayılırsa 

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑘𝑘                                                                                           (336.a) 

𝑘𝑘 = 1
𝛾𝛾𝜔𝜔

( 1
1+𝑒𝑒

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝛾𝛾𝑠𝑠−𝛾𝛾𝜔𝜔

1+𝑒𝑒
)                                                             (336.b) 

eşitlikleri yazılabilir. Bu eşitliklerde K permeabiliteyi, 𝑘𝑘 de hidrolik 
eğim veya hidrolik gradient’i gösterir. 𝛾𝛾𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝛾𝛾𝜔𝜔 sırası ile zeminin dane 
birim ağırlığı ile suyun birim ağırlığıdır. Suyun kaldırma kuvveti 
hesaba alınmıştır.  

Hidrolik gradient, Darcy yasasına konulur ve bu da süreklilik 
denklemine yerleştirilirse  

−𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝛼𝛼[𝜕𝜕
2𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ 𝛽𝛽 �𝜕𝜕𝜎𝜎

′

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝛾𝛾�]                                                       (337.a) 

elde edilir. Burada 𝛼𝛼,𝛽𝛽 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝛾𝛾′ parametreleri 

𝛼𝛼 = 1
1+𝑒𝑒

�𝐾𝐾𝑣𝑣
𝛾𝛾𝜔𝜔
� ;  𝛽𝛽 = � 1

0.434𝐶𝐶𝑘𝑘
− 1

1+𝑒𝑒
� 𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝛾𝛾′ = 𝛾𝛾𝑠𝑠−𝛾𝛾𝜔𝜔
1+𝑒𝑒

                 (337.b) 

İle tanımlanmış bulunmaktadır. 𝛼𝛼 parametresi içindeki 𝐾𝐾𝑣𝑣 
permeabilitesi ise, boşluk oranlarının permeabiliteye göre 
değişiminden  

log𝐾𝐾𝑣𝑣 = log𝐾𝐾𝑣𝑣0 −
𝑒𝑒0−𝑒𝑒
𝐶𝐶𝑘𝑘

                                                                 (337.c) 

olarak verilmiştir. Eşitlikteki  𝐾𝐾𝑣𝑣0 ve 𝑣𝑣0, permeabilite’nin ve boşluk 
oranının başlangıç değerlerini gösterir. 𝐶𝐶𝑘𝑘 permeabilite indeksi olup, 
yaklaşık olarak 0.5𝑣𝑣0 değerine sahiptir.  

13.7. Deformasyonların Viskoz Etkisi 

Normal konsolide bir zeminde gerilme–deformasyon ilişkisi, 
boşluk suyunun boşalma hızına bağlıdır. Kısaca gerilme–şekil 
değiştirme ilişkileri drenaj koşullarına bağlı olarak teşekkül eder. 
Drenaj hızı ise, suyun zeminden çıkması için gereken zamanla 
ilgilidir. Konsolidasyon kuramında ayrıca; deformasyonların küçük 
olduğu varsayılmış ve (331) numaralı eşitklikte olduğu gibi, aşağıdaki 
ilişki verilmiştir.  
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Bu ifadede alt indis olarak görülen t ve 𝜎𝜎′’nün sabit tutulduğu 
anlamını taşımaktadır.  

Şimdi de (332)’nin zamana göre integrali için 

∆𝑒𝑒 = ∫ [(𝑡𝑡
0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜎𝜎′

) 𝑑𝑑𝜎𝜎
′

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ (𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
)𝜎𝜎′]𝑑𝑑𝑑𝑑                                               (333.a) 

eşitliği yazılabilir. Ancak uygulanan gerilme altında zemin daneleri, 
yeniden yönlenerek, gecikme ile dengeye gelir. Gecikme sonucunda 
primer konsolidasyon’daki boşluk suyu basınçları söner. Fakat 
deformasyonların oluşumu devam eder. Bu nedenle integral 
sınırlarının uygun şekilde değiştirilmesi gerekir. Primer 
konsolidasyon’un sonlanması ve boşluk suyu basınçlarının 
sönümlenmesine rağmen, sabit bir efektif gerilmeye ulaşılır. Bu 
durum için, aşağıdaki boşluk oranı değişim ilişkisi yazılabilir.  

∆𝑒𝑒 = ∫ [(𝑡𝑡𝑝𝑝
0

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜎𝜎′

)𝑡𝑡  𝑑𝑑𝜎𝜎
′

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ (𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
)𝜎𝜎′]𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∫ (𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
)𝜎𝜎′𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑝𝑝

                      (333.b) 

Eşitlikte 𝑑𝑑𝑝𝑝 zamanı, primer konsolidasyon süresini göstermektedir. 
Yine bu eşitlik ile primer konsolidasyon’un sonlanmasına rağmen, 
numune kalınlığının azalması sonucunda deformasyon artımları da 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Sekonder konsolidasyon’daki bu 
deformasyon artımlarının nedeni olarak, zemine ait viskoz etkilerin 
mevcudiyeti gösterilmektedir.  

Bir klasik odömetre deneyinde görülen hacim azalmaları; 
zeminin doygun olması nedeni ile, boşluk suyunun zemini terk etmesi 
sonucudur. Böyle bir durum için geçerli olan süreklilik denklemi 
aşağıdaki gibidir.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0                                                                                   (334) 

Burada görülen v hızı, suyun zeminden boşalma hızıdır. Boşalma hızı 
ise 

𝑣𝑣 = 𝜕𝜕(𝜕𝜕𝜔𝜔−𝜕𝜕𝑠𝑠)
1+𝜕𝜕

                                                                                  (335) 

ile tanımlanmıştır. Eşitlikteki 𝑣𝑣𝜔𝜔 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑠𝑠 hızları sırası ile suyun ve 
zemin iskeletinin sıkışma hızlarıdır. 

Suyun v boşalma hızı için Darcy yasasının geçerli olduğu 
varsayılırsa 

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑘𝑘                                                                                           (336.a) 

𝑘𝑘 = 1
𝛾𝛾𝜔𝜔

( 1
1+𝑒𝑒

𝜕𝜕𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝛾𝛾𝑠𝑠−𝛾𝛾𝜔𝜔

1+𝑒𝑒
)                                                             (336.b) 

eşitlikleri yazılabilir. Bu eşitliklerde K permeabiliteyi, 𝑘𝑘 de hidrolik 
eğim veya hidrolik gradient’i gösterir. 𝛾𝛾𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝛾𝛾𝜔𝜔 sırası ile zeminin dane 
birim ağırlığı ile suyun birim ağırlığıdır. Suyun kaldırma kuvveti 
hesaba alınmıştır.  

Hidrolik gradient, Darcy yasasına konulur ve bu da süreklilik 
denklemine yerleştirilirse  

−𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝛼𝛼[𝜕𝜕
2𝜎𝜎′

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ 𝛽𝛽 �𝜕𝜕𝜎𝜎

′

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝛾𝛾�]                                                       (337.a) 

elde edilir. Burada 𝛼𝛼,𝛽𝛽 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝛾𝛾′ parametreleri 

𝛼𝛼 = 1
1+𝑒𝑒

�𝐾𝐾𝑣𝑣
𝛾𝛾𝜔𝜔
� ;  𝛽𝛽 = � 1

0.434𝐶𝐶𝑘𝑘
− 1

1+𝑒𝑒
� 𝜕𝜕𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜕𝜕

;  𝛾𝛾′ = 𝛾𝛾𝑠𝑠−𝛾𝛾𝜔𝜔
1+𝑒𝑒

                 (337.b) 

İle tanımlanmış bulunmaktadır. 𝛼𝛼 parametresi içindeki 𝐾𝐾𝑣𝑣 
permeabilitesi ise, boşluk oranlarının permeabiliteye göre 
değişiminden  

log𝐾𝐾𝑣𝑣 = log𝐾𝐾𝑣𝑣0 −
𝑒𝑒0−𝑒𝑒
𝐶𝐶𝑘𝑘

                                                                 (337.c) 

olarak verilmiştir. Eşitlikteki  𝐾𝐾𝑣𝑣0 ve 𝑣𝑣0, permeabilite’nin ve boşluk 
oranının başlangıç değerlerini gösterir. 𝐶𝐶𝑘𝑘 permeabilite indeksi olup, 
yaklaşık olarak 0.5𝑣𝑣0 değerine sahiptir.  

13.7. Deformasyonların Viskoz Etkisi 

Normal konsolide bir zeminde gerilme–deformasyon ilişkisi, 
boşluk suyunun boşalma hızına bağlıdır. Kısaca gerilme–şekil 
değiştirme ilişkileri drenaj koşullarına bağlı olarak teşekkül eder. 
Drenaj hızı ise, suyun zeminden çıkması için gereken zamanla 
ilgilidir. Konsolidasyon kuramında ayrıca; deformasyonların küçük 
olduğu varsayılmış ve (331) numaralı eşitklikte olduğu gibi, aşağıdaki 
ilişki verilmiştir.  
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𝜀𝜀 = 𝑒𝑒0−𝑒𝑒
1+𝑒𝑒

                                                                                        (338) 

Konsolidasyon için, zeminlere ait bünye denklemi olarak e – 
log𝜎𝜎′ ilişkisi kabul edildiğinden, primer konsolidasyon’a ait 
deformasyon değişimleri için  

𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 = 𝜆𝜆1
1+𝑒𝑒0

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜎𝜎′

𝜎𝜎′0
                                                                   (339.a) 

𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 = 𝜆𝜆2
1+𝑒𝑒0

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜎𝜎′

𝜎𝜎′0
                                                                  (339.b) 

𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 = 𝜆𝜆3
1+𝑒𝑒0

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜎𝜎′

𝜎𝜎′0
                                                                  (339.c) 

eşitlikleri yazılabilir. Burada 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜆𝜆3 parametre’leri e – log𝜎𝜎′ 
eğrisinin eğimlerini gösterir. 𝜆𝜆1 parametresi ön konsolidasyon 
basıncına kadar olan eğimi, 𝜆𝜆2 ise ön konsolidasyon basıncından 
sonraki eğimi ifade eder. 𝜆𝜆3 parametresi, yükün boşaltılması 
sırasındaki eğri eğimidir.  

Yine aynı eğri üzerinden (e – log𝜎𝜎′ eğrisi), sekonder 
konsolidasyon için deformasyon değişimi 

𝜀𝜀 − 𝜀𝜀0 = 𝜓𝜓
1+𝑒𝑒0

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑡𝑡+𝑡𝑡0
𝑡𝑡0

                                                                 (339.d) 

olarak verilebilmektedir. Burada 𝜓𝜓 sekonder konsolidasyon’u 
gösteren eğrinin eğimi olup, 𝑡𝑡0 ise primer konsolidasyon süresini ve 
𝜀𝜀0 da buna karşı gelen deformasyon’u gösterir.  

Deformasyon hızlarını bulmak için (339) numaralı ifadelerin 
zamana göre türevi alınırsa 

𝜀𝜀̇ = 𝜆𝜆1
1+𝑒𝑒0

 𝜎𝜎
′̇

𝜎𝜎′
                                                                         (340.a) 

𝜀𝜀̇ = 𝜆𝜆2
1+𝑒𝑒0

 𝜎𝜎
′̇

𝜎𝜎′
                                                                          (340.b) 

𝜀𝜀̇ = 𝜓𝜓
1+𝑒𝑒0

 1
𝑡𝑡+𝑡𝑡0

                                                                      (340.c) 

bulunur. 

Kohezif zeminlerin konsolidasyon’unda zemin dışına akımın 
başladığı gerilmeye kadar, zeminin elastik davranış gösterdiği 
varsayılmaktadır. Bu özel basınç aşıldıktan sonra, zemindeki davranış 
biçiminin, sanki visko–elastik davranış olduğu kabul edilir. Bu 
nedenle elastik ve visko–elastik deformasyonlar 𝜀𝜀𝑒𝑒 ve 𝜀𝜀𝑣𝑣 ile 
gösterilirse, toplam deformasyon değeri ve hızları için  

𝜀𝜀 = 𝜀𝜀𝑒𝑒 + 𝜀𝜀𝑣𝑣                                                                                (341.a) 

𝜀𝜀�̇�𝑒 = 𝜀𝜀̇ + 𝜀𝜀�̇�𝑣                                                                         (341.b) 

eşitlikleri verilebilir. 

Eğer gerilmelerin zamanla değişimi bulunmak istenirse, (340) 
numaralı eşitlikler kullanılmalıdır. Bu eşitliklerde 𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆2 = 𝜆𝜆 ile 
gösterilirse, gerilme hızı için genel olarak  

�̇�𝜎 = 𝜎𝜎′(1+𝑒𝑒0)�̇�𝜀
𝜆𝜆

                                                                       (342) 

eşitliği verilebilir.  

Sekonder konsolidasyondaki kısıma ait elastik gerilme hızı 
bulunmak istendiğinde  

�̇�𝜎𝑒𝑒 = 𝜎𝜎′(1+𝑒𝑒0)�̇�𝜀
𝜆𝜆1

                                                                     (343) 

ilişkisinden yararlanmak gerekir.  

Visko–elastik deformasyon’ların tespiti için, (339) ve (341) 
numaralı eşitliklerden yararlanarak çıkarılan  

𝜀𝜀�̇�𝑣
�̇�𝜀

= 𝜆𝜆1−𝜆𝜆2
𝜆𝜆1

                                                                                     (344) 

eşitliği kullanılmalıdır.  

  



Zeminlerde Kırılma Ve Denge

247
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1+𝑒𝑒
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olarak verilebilmektedir. Burada 𝜓𝜓 sekonder konsolidasyon’u 
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𝜀𝜀̇ = 𝜆𝜆1
1+𝑒𝑒0
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𝜎𝜎′
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𝜀𝜀̇ = 𝜆𝜆2
1+𝑒𝑒0

 𝜎𝜎
′̇

𝜎𝜎′
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biçiminin, sanki visko–elastik davranış olduğu kabul edilir. Bu 
nedenle elastik ve visko–elastik deformasyonlar 𝜀𝜀𝑒𝑒 ve 𝜀𝜀𝑣𝑣 ile 
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𝜀𝜀 = 𝜀𝜀𝑒𝑒 + 𝜀𝜀𝑣𝑣                                                                                (341.a) 

𝜀𝜀�̇�𝑒 = 𝜀𝜀̇ + 𝜀𝜀�̇�𝑣                                                                         (341.b) 
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eşitliği verilebilir.  
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�̇�𝜎𝑒𝑒 = 𝜎𝜎′(1+𝑒𝑒0)�̇�𝜀
𝜆𝜆1
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ilişkisinden yararlanmak gerekir.  

Visko–elastik deformasyon’ların tespiti için, (339) ve (341) 
numaralı eşitliklerden yararlanarak çıkarılan  
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14. BÖLÜM 

ZEMİNLERDE DİNAMİK ETKİLER 

14.1. GİRİŞ 

Zeminlere hızla tatbik edilen kuvvetler, zemin davranışı 
üzerinde değişik dinamik etkiler oluştururlar. Bu etkilerin 
uygulamada pek çok değişik örnekleri bulunmaktadır. Örneğin bir 
uçağın yere indiği anda tekerleklerinin yere çarpması veya zemin 
iyileştirme yöntemlerinden biri olan, yukarıdan ağırlık düşürerek 
sıkıştırılması söylenebilir. Ağırlık düşürerek sıkıştırma işleminde 
zeminler, şok etkisi altında kalırlar. 

Serbest basınç deneylerinde hızlı yükleme yapılması yine 
zeminde dinamik etkiler yaratır. Bunun sonucu numuneler, 
mukavemetlerinin altındaki bir değerde kırılabilirler. Bu nedenle 
serbest basınç ve üç eksenli basınç deneyleri için, yüklemelerin 
monoton artan şekilde uygulanması salık verilmektedir.  

Öte yandan, zeminlerin mukavemet değerleri, drenaj koşulları 
veya boşluk suyunun boşalma zamanlarına da bağlıdır. Eğer hızlı 
yükleme yapılırsa, boşluk suyunun drene olacak zamanı bulamaması 
sonucunda, aşırı boşluk basınçları oluşur. Bu ise zemin mukavemetini 
düşürür.  

Ayrıca, bir odömetre deneyinde, herhangi bir basınç kademesi 
için, gerilmelerin hızlı veya şok şeklinde yüklenmesi, numune 
üzerinde dinamik etkiler doğurur. Yine boşluk suyu basınçlarında 
aşırı artımlar meydana gelir. Eğer yüklemeler çok kısa periyot içinde 
gerçekleştirilir ise, zemin içinde şok ve impakt olaylarının 
oluşmasına, titreşimlerin meydana gelmesine neden olunur. Bunun 
sonucu olarak gerilme dalgalarının ortaya çıkmasına ve zemin kütlesi 
içinde yayılmasına sebebiyet verilmiş olur. Bu nedenlerden dolayı, 
dinamik olayları önlemek amacı ile, odömetrelerin yükleme kolları 
altına vida konulmuştur. Bu vida sayesinde statik yükleme elden 
geldiğince sağlanmaya çalışılır. 

Bu bölümde; kuvvet veya gerilmelerin zemine hızlı bir şekilde 
uygulanması durumunda, meydana gelecek dinamik etkiler ele 
alınacak ve zemin davranışı gözden geçirilecektir. 

14.2. Dinamik Denklemin Çıkarılışı 

Zemin üzerine hızlı bir yükleme yapılacak olursa, boşluk suyu 
dışarı akacak zaman bulamaz. Bunun sonucu olarak su basınçlarında 
aşırı artımlar görülür. Özellikle permeabilitesi çok küçük olan killi 
zeminlerde bu özellik gerçekleşir. Burada da üniversal sıkışma yasası 
geçerli olup, hız için aşağıdaki ifade verilebilir. 

dz
dt

= zmv
du
dt

                                                                                (345) 

Eşitlikte z tabaka kalınlığını, mv hacimsel sıkışma katsayısını ve du da 
boşluk suyu basınçlarındaki artımı ifade eder. 

Eşitlikten görülebileceği gibi, 𝑣𝑣 = dz
dt

 zemindeki oturma hızı 

üzerinde, du
dt

 boşluk suyu değişim hızı etkili olmaktadır. Bu durumda 

zeminin, dolayısı ile boşluk suyunun kazanacağı momentum, tüm 
kütle düşünülerek ele alınması gerekir. Buna göre 

W
𝑔𝑔

. 𝑣𝑣 = W
𝑔𝑔

zmv
du
dt

           

yazılabilir. Burada w/g değeri zeminin kütlesini göstermekte olup, 
eğer A kesit alanı ve z tabaka kalınlığı ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal birim ağırlığı 
biliniyorsa, zemin ağırlığının değeri 𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛾𝛾𝑛𝑛 olur. Sonuçta zemin 
kütlesinin kazandığı momentum 

𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝐴𝐴𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴2

𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                             (346)      

olacaktır. İfadelerde görülen g yerçekimi ivmesidir.  

Kazanılan ivme için, (345) numaralı eşitliğin zamana göre 
türevini almak gerekir.  

𝑑𝑑2𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑2

= 𝑚𝑚𝑣𝑣
dz
dt

du
dt

+ 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴
𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

               

𝑑𝑑2𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑2

= 𝑚𝑚𝑣𝑣v du
dt

+ 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴
𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

                                                            (347.a)   
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14. BÖLÜM 

ZEMİNLERDE DİNAMİK ETKİLER 

14.1. GİRİŞ 

Zeminlere hızla tatbik edilen kuvvetler, zemin davranışı 
üzerinde değişik dinamik etkiler oluştururlar. Bu etkilerin 
uygulamada pek çok değişik örnekleri bulunmaktadır. Örneğin bir 
uçağın yere indiği anda tekerleklerinin yere çarpması veya zemin 
iyileştirme yöntemlerinden biri olan, yukarıdan ağırlık düşürerek 
sıkıştırılması söylenebilir. Ağırlık düşürerek sıkıştırma işleminde 
zeminler, şok etkisi altında kalırlar. 

Serbest basınç deneylerinde hızlı yükleme yapılması yine 
zeminde dinamik etkiler yaratır. Bunun sonucu numuneler, 
mukavemetlerinin altındaki bir değerde kırılabilirler. Bu nedenle 
serbest basınç ve üç eksenli basınç deneyleri için, yüklemelerin 
monoton artan şekilde uygulanması salık verilmektedir.  

Öte yandan, zeminlerin mukavemet değerleri, drenaj koşulları 
veya boşluk suyunun boşalma zamanlarına da bağlıdır. Eğer hızlı 
yükleme yapılırsa, boşluk suyunun drene olacak zamanı bulamaması 
sonucunda, aşırı boşluk basınçları oluşur. Bu ise zemin mukavemetini 
düşürür.  

Ayrıca, bir odömetre deneyinde, herhangi bir basınç kademesi 
için, gerilmelerin hızlı veya şok şeklinde yüklenmesi, numune 
üzerinde dinamik etkiler doğurur. Yine boşluk suyu basınçlarında 
aşırı artımlar meydana gelir. Eğer yüklemeler çok kısa periyot içinde 
gerçekleştirilir ise, zemin içinde şok ve impakt olaylarının 
oluşmasına, titreşimlerin meydana gelmesine neden olunur. Bunun 
sonucu olarak gerilme dalgalarının ortaya çıkmasına ve zemin kütlesi 
içinde yayılmasına sebebiyet verilmiş olur. Bu nedenlerden dolayı, 
dinamik olayları önlemek amacı ile, odömetrelerin yükleme kolları 
altına vida konulmuştur. Bu vida sayesinde statik yükleme elden 
geldiğince sağlanmaya çalışılır. 

Bu bölümde; kuvvet veya gerilmelerin zemine hızlı bir şekilde 
uygulanması durumunda, meydana gelecek dinamik etkiler ele 
alınacak ve zemin davranışı gözden geçirilecektir. 

14.2. Dinamik Denklemin Çıkarılışı 

Zemin üzerine hızlı bir yükleme yapılacak olursa, boşluk suyu 
dışarı akacak zaman bulamaz. Bunun sonucu olarak su basınçlarında 
aşırı artımlar görülür. Özellikle permeabilitesi çok küçük olan killi 
zeminlerde bu özellik gerçekleşir. Burada da üniversal sıkışma yasası 
geçerli olup, hız için aşağıdaki ifade verilebilir. 

dz
dt

= zmv
du
dt

                                                                                (345) 

Eşitlikte z tabaka kalınlığını, mv hacimsel sıkışma katsayısını ve du da 
boşluk suyu basınçlarındaki artımı ifade eder. 

Eşitlikten görülebileceği gibi, 𝑣𝑣 = dz
dt

 zemindeki oturma hızı 

üzerinde, du
dt

 boşluk suyu değişim hızı etkili olmaktadır. Bu durumda 

zeminin, dolayısı ile boşluk suyunun kazanacağı momentum, tüm 
kütle düşünülerek ele alınması gerekir. Buna göre 

W
𝑔𝑔

. 𝑣𝑣 = W
𝑔𝑔

zmv
du
dt

           

yazılabilir. Burada w/g değeri zeminin kütlesini göstermekte olup, 
eğer A kesit alanı ve z tabaka kalınlığı ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal birim ağırlığı 
biliniyorsa, zemin ağırlığının değeri 𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛾𝛾𝑛𝑛 olur. Sonuçta zemin 
kütlesinin kazandığı momentum 

𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝑣𝑣 = 𝛾𝛾𝑛𝑛𝐴𝐴𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴2

𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                             (346)      

olacaktır. İfadelerde görülen g yerçekimi ivmesidir.  

Kazanılan ivme için, (345) numaralı eşitliğin zamana göre 
türevini almak gerekir.  

𝑑𝑑2𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑2

= 𝑚𝑚𝑣𝑣
dz
dt

du
dt

+ 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴
𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

               

𝑑𝑑2𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑2

= 𝑚𝑚𝑣𝑣v du
dt

+ 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴
𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

                                                            (347.a)   
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Bu ifadenin yine w/g zemin kütlesi ile çarpılması sonucunda, zemine 
etki edilen dinamik kuvvetin kendisi bulunur. 

𝐹𝐹 = W
𝑔𝑔
𝑑𝑑2𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= W
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣v du

dt
+ W

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧

𝑑𝑑2𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑡𝑡2

                                       (347.b)      

Bu durumda zemini sıkıştıracak kuvvete karşı duran etki için  

𝐹𝐹 = −𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐻𝐻(𝑡𝑡) 

yazılabilir. Burada A kesit alanını, u da boşluk suyu basıncını gösterir. 
H(t) ise zorlayıcı kuvvettir. Zorlayıcı kuvvet, zamana bağlı olarak 
değişebilir. Kuvvetin bu değeri (347.b)’de yerine konulmakla 

𝑑𝑑2𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑡𝑡2

+ �𝑣𝑣
𝑧𝑧
� du
dt

+ � 𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧2

� 𝐴𝐴 = 𝐻𝐻(𝑡𝑡)𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑤𝑤𝑧𝑧

                                                  

diferensiyel denklemi çıkar. Burada da 2𝑞𝑞 = (𝑣𝑣 𝑧𝑧⁄ ) ve                       
𝑝𝑝2 = 𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧2⁄  ikameleri yapılırsa  

�̈�𝐴 + 2𝑞𝑞�̇�𝐴 + 𝑝𝑝2𝐴𝐴 = 𝐻𝐻(𝑡𝑡)𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧𝑤𝑤

                                                              (348) 

bulunur. Bu denklem; sabit katsayılı ikinci dereceden lineer ve ikinci 
yanlı bir diferensiyel denklemdir. �̇�𝐴 ve �̈�𝐴 zamana göre birinci ve ikinci 
türevleri gösterir. Böyle bir denklemin çözümü; homojen ve özel 
çözümlerin toplamına eşittir. 

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴ℎ + 𝐴𝐴𝑝𝑝 

Bulunan (348) numaralı denklemde (v/z) değeri sönüm katsayısıdır. 
Buna göre sönüm; boşluk suyundaki değişim hızı ile, tabaka 
kalınlığının birimi başına düşen sıkıştırma hızı ile doğru orantılıdır. 
Başka deyişle zeminin dış tesire karşı direnmesini ifade eder ki buna 
viskoz sönüm adı verilir. Yine (348) numaralı denklemde görülen 
𝑝𝑝’ye sistemin doğal veya açısal frekans’ı, başka bir deyiş ile sistemin 
plüzasyon’u denir. 

𝑝𝑝 = 1
𝑧𝑧 �

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛

:  plüzasyon                                                         (349.a) 

𝐷𝐷(𝑡𝑡) = �𝑣𝑣
𝑧𝑧
� du
dt

:  viskoz,sönüm                                                (349.b)     

Sistemin periyodu ise aşağıdaki gibidir.   

 𝑇𝑇 = 2π
𝑝𝑝

= 2𝜋𝜋𝜋𝜋�
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔

                                                                    (350)   

Verilen (348) numaralı diferensiyel denklemin karakteristik 
denklemi için 

 𝜆𝜆2 + 2𝑞𝑞𝜆𝜆 + 𝑝𝑝2 = 0  elde edilir ki bunun kökleri 

𝜆𝜆1,2 = −𝑞𝑞 ± �𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2                                                                  (351) 

şeklindedir. Bu durumda; (348) numaralı denklemin homojen 
çözümü 

𝑢𝑢1 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒−𝜆𝜆1𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑒𝑒𝜆𝜆2𝑡𝑡 

elde edilir. Bulunan 𝜆𝜆1,2 köklerindeki (𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2) teriminin alacağı 
değerlere göre üç değişik durumla karşılaşılır. Bu koşullar aşağıda 
verildiği gibidir: 

1. Eğer 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 = 0 ise, 𝑝𝑝 = 𝑞𝑞 olup, kritik hız için  

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 �
𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
                                                                           (352) 

bulunur. Bu durumda 𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆2 = −𝑞𝑞 değerine sahiptir ve çözüm 
aşağıdaki gibidir. 

𝑢𝑢 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑡𝑡                                                                   (353) 

Çözümde görülen 𝑐𝑐1 ve 𝑐𝑐2 integrasyon katsayıları, problemin 
başlangıç koşullarından tayin edilir. Bu hareket bir titreşim 
göstermez. 

2. Şimdi de 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 > 0 durumu göz önüne alınırsa 𝑞𝑞 > 𝑝𝑝 
olduğu görülür. Buna göre v hızı 𝑣𝑣 > 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 ’dir. Böyle bir 
harekette sönüm çok yüksektir. Titreşim görülmez. 

3. Pratikte çoğu kez karşılaşılan 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 < 0 durumu  söz 
konusudur ki, yavaş sönümü ifade eden titreşim 
hareketi görülür. Eğer   𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 = −𝑝𝑝∗2 ile gösterilirse 

(𝑝𝑝
∗

𝑝𝑝
)2 + (𝑞𝑞

𝑝𝑝
)2 = 1                                                                           (354) 
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Bu ifadenin yine w/g zemin kütlesi ile çarpılması sonucunda, zemine 
etki edilen dinamik kuvvetin kendisi bulunur. 

𝐹𝐹 = W
𝑔𝑔
𝑑𝑑2𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= W
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣v du

dt
+ W

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧

𝑑𝑑2𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑡𝑡2

                                       (347.b)      

Bu durumda zemini sıkıştıracak kuvvete karşı duran etki için  

𝐹𝐹 = −𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐻𝐻(𝑡𝑡) 

yazılabilir. Burada A kesit alanını, u da boşluk suyu basıncını gösterir. 
H(t) ise zorlayıcı kuvvettir. Zorlayıcı kuvvet, zamana bağlı olarak 
değişebilir. Kuvvetin bu değeri (347.b)’de yerine konulmakla 

𝑑𝑑2𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑡𝑡2

+ �𝑣𝑣
𝑧𝑧
� du
dt

+ � 𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧2

� 𝐴𝐴 = 𝐻𝐻(𝑡𝑡)𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑤𝑤𝑧𝑧

                                                  

diferensiyel denklemi çıkar. Burada da 2𝑞𝑞 = (𝑣𝑣 𝑧𝑧⁄ ) ve                       
𝑝𝑝2 = 𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛𝑧𝑧2⁄  ikameleri yapılırsa  

�̈�𝐴 + 2𝑞𝑞�̇�𝐴 + 𝑝𝑝2𝐴𝐴 = 𝐻𝐻(𝑡𝑡)𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑧𝑧𝑤𝑤

                                                              (348) 

bulunur. Bu denklem; sabit katsayılı ikinci dereceden lineer ve ikinci 
yanlı bir diferensiyel denklemdir. �̇�𝐴 ve �̈�𝐴 zamana göre birinci ve ikinci 
türevleri gösterir. Böyle bir denklemin çözümü; homojen ve özel 
çözümlerin toplamına eşittir. 

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴ℎ + 𝐴𝐴𝑝𝑝 

Bulunan (348) numaralı denklemde (v/z) değeri sönüm katsayısıdır. 
Buna göre sönüm; boşluk suyundaki değişim hızı ile, tabaka 
kalınlığının birimi başına düşen sıkıştırma hızı ile doğru orantılıdır. 
Başka deyişle zeminin dış tesire karşı direnmesini ifade eder ki buna 
viskoz sönüm adı verilir. Yine (348) numaralı denklemde görülen 
𝑝𝑝’ye sistemin doğal veya açısal frekans’ı, başka bir deyiş ile sistemin 
plüzasyon’u denir. 

𝑝𝑝 = 1
𝑧𝑧 �

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛

:  plüzasyon                                                         (349.a) 

𝐷𝐷(𝑡𝑡) = �𝑣𝑣
𝑧𝑧
� du
dt

:  viskoz,sönüm                                                (349.b)     

Sistemin periyodu ise aşağıdaki gibidir.   

 𝑇𝑇 = 2π
𝑝𝑝

= 2𝜋𝜋𝜋𝜋�
𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔

                                                                    (350)   

Verilen (348) numaralı diferensiyel denklemin karakteristik 
denklemi için 

 𝜆𝜆2 + 2𝑞𝑞𝜆𝜆 + 𝑝𝑝2 = 0  elde edilir ki bunun kökleri 

𝜆𝜆1,2 = −𝑞𝑞 ± �𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2                                                                  (351) 

şeklindedir. Bu durumda; (348) numaralı denklemin homojen 
çözümü 

𝑢𝑢1 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒−𝜆𝜆1𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑒𝑒𝜆𝜆2𝑡𝑡 

elde edilir. Bulunan 𝜆𝜆1,2 köklerindeki (𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2) teriminin alacağı 
değerlere göre üç değişik durumla karşılaşılır. Bu koşullar aşağıda 
verildiği gibidir: 

1. Eğer 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 = 0 ise, 𝑝𝑝 = 𝑞𝑞 olup, kritik hız için  

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 �
𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
                                                                           (352) 

bulunur. Bu durumda 𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆2 = −𝑞𝑞 değerine sahiptir ve çözüm 
aşağıdaki gibidir. 

𝑢𝑢 = 𝑐𝑐1𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑡𝑡                                                                   (353) 

Çözümde görülen 𝑐𝑐1 ve 𝑐𝑐2 integrasyon katsayıları, problemin 
başlangıç koşullarından tayin edilir. Bu hareket bir titreşim 
göstermez. 

2. Şimdi de 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 > 0 durumu göz önüne alınırsa 𝑞𝑞 > 𝑝𝑝 
olduğu görülür. Buna göre v hızı 𝑣𝑣 > 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 ’dir. Böyle bir 
harekette sönüm çok yüksektir. Titreşim görülmez. 

3. Pratikte çoğu kez karşılaşılan 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 < 0 durumu  söz 
konusudur ki, yavaş sönümü ifade eden titreşim 
hareketi görülür. Eğer   𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝2 = −𝑝𝑝∗2 ile gösterilirse 

(𝑝𝑝
∗

𝑝𝑝
)2 + (𝑞𝑞

𝑝𝑝
)2 = 1                                                                           (354) 
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elde edilir. Bu durumda; karakteristik denklemin kökleri                  
𝜆𝜆1,2 = −𝑞𝑞 ± 𝑖𝑖𝑖𝑖 şeklindedir. Köklerde görülen i büyüklüğü imaginer 
birimi deyimler. Bu kez homogen çözüm için 

𝑢𝑢 = 𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞(𝐷𝐷1 cos𝑖𝑖∗𝑡𝑡 + 𝐷𝐷2 sin𝑖𝑖∗𝑡𝑡)                                          (355) 

eşitliği verilebilir. 

Hareketin başlangıç koşulları, t=0 için 𝑢𝑢 = ∆𝑖𝑖 ve �̇�𝒖 = 0 olup, 
çözüm aşağıdaki gibi elde edilir.  

𝑢𝑢ℎ = ∆𝑖𝑖 𝑒𝑒−( 𝑣𝑣2𝑧𝑧)𝑞𝑞(cos𝑖𝑖∗𝑡𝑡 + 𝑞𝑞
𝑝𝑝∗

sin𝑖𝑖∗𝑡𝑡)                                    (355.a) 

𝑢𝑢ℎ = ∆𝑖𝑖 𝑒𝑒−( 𝑣𝑣2𝑧𝑧)𝑞𝑞[1 + ( 𝑞𝑞
𝑝𝑝∗

)2]1 2�  (cos𝑖𝑖∗𝑡𝑡 − 𝜓𝜓)                       (355.b) 

Böyle bir harekette periyot  

𝑇𝑇∗ =
2𝜋𝜋
𝑖𝑖∗

 

değerine sahiptir.  

Bu kez  𝑞𝑞 𝑖𝑖⁄  oranı tertiplenirse 

𝑞𝑞
𝑝𝑝

= 𝑣𝑣
2�

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔

= 𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐

                                                                           (356) 

olduğu görülür. Pratikte 𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐

= %10′𝑢𝑢 geçmemektedir. Bu oran 0.1 

olarak alınırsa, (354) numaralı eşitlikten 𝑝𝑝
∗

𝑞𝑞
= 0.995 olarak bulunur.  

Bu durumda  

𝑖𝑖∗

𝑖𝑖
=

2𝜋𝜋
𝑇𝑇∗
2𝜋𝜋
𝑇𝑇

=
𝑇𝑇
𝑇𝑇∗

= 0.995 

𝑇𝑇∗ = 1.005𝑇𝑇 

olduğu bulunur. Bu sonuca göre daima 𝑇𝑇∗ > 𝑇𝑇 ‘dir ve sönüm yavaştır. 
Pratik olarak sönümsüz sistemin periyodu, yaklaşık olarak sönümlü 
sistemin periyoduna eşittir (𝑇𝑇 ≅ 𝑇𝑇∗).  

14.3. Ani Yük Durumu 

Eğer (348) numaralı denklemde 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹1 yükü alınır ve bu 
yükün de 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹1 şeklinde bir 𝐴𝐴 dış basıncına bağlı olduğu ifade 
edilirse, denklem aşağıdaki hali alır.  

�̈�𝑢 + 2𝑞𝑞�̇�𝑢 + 𝑝𝑝2𝑢𝑢 = 𝑝𝑝2𝐴𝐴                                                               (357) 

Bu diferensiyel denklemin homogen çözümü (355) numaralı 
eşitlikler ile verilmiş bulunmaktadır. Verilen (357) numaralı 
denklemin özel çözümü ise aşağıdaki gibidir.  

𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝐴𝐴[1 − 𝑒𝑒−�
𝑣𝑣
2𝑧𝑧�𝑡𝑡 �cos 𝑝𝑝∗𝑡𝑡 + 𝑞𝑞

𝑝𝑝∗
sin𝑝𝑝∗𝑡𝑡�]                            (358) 

Bulunan çözümden görüleceği gibi, ani bir yükleme yapılması 
durumunda boşluk suyu basıncı u = 0’dan başlayarak, 𝐴𝐴 dış basınç 
değerine yaklaşacaktır. Eğer herhangi bir basınç kademesinde 
𝐴𝐴 > ∆𝑝𝑝 ise, boşluk suyu basınçları oldukça yükselecek ve numunenin 
dokusunu bozabilecektir. Bu nedenle odömetre altına, dinamik 
etkilerin oluşmaması için vida konulmuştur. Böyle bir yüklemede 
sönüm etkisi başlangıçta pek görülmez. Periyod’dan küçük zamanlar 
için hareket sönümsüz sistem ile hemen hemen aynıdır. Bu durum 
(T/2) için geçerlidir. Eğer eşitlik dinamik yük çarpanı cinsinden 
düşünülecek olursa, u = u(t) olduğu için, çarpan  

𝐷𝐷.𝑌𝑌. Ç = 𝑢𝑢(𝑡𝑡)
𝜎𝜎

                                                                                 (358.a) 

𝐷𝐷.𝑌𝑌. Ç = [1 − 𝑒𝑒−�
𝑣𝑣
2𝑧𝑧�𝑡𝑡 �cos 𝑝𝑝∗𝑡𝑡 + 𝑞𝑞

𝑝𝑝∗
sin𝑝𝑝∗𝑡𝑡�]                      (358.b) 

Şeklini alır. Bu durumda, zeminin ani yüklenmesi için, herhangi bir 
andaki boşluk suyunda meydana gelen artım, aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷.𝑌𝑌. Ç 𝑥𝑥 𝐴𝐴                                                                        (359) 

14.4. Zeminlerde Darbe Etkisi 

Kuvvetlerin zemine çok kısa periyot içinde uygulanması, zemin 
içinde gerilme dalgalarının oluşmasına ve yayılmasına neden 
olmaktadır. Böyle kuvvet uygulamaları, gerilme–şekil değiştirme 
ilişkisinin değişmesine neden olduğu gibi, mukavemet özelliğinin 
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elde edilir. Bu durumda; karakteristik denklemin kökleri                  
𝜆𝜆1,2 = −𝑞𝑞 ± 𝑖𝑖𝑖𝑖 şeklindedir. Köklerde görülen i büyüklüğü imaginer 
birimi deyimler. Bu kez homogen çözüm için 

𝑢𝑢 = 𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞(𝐷𝐷1 cos𝑖𝑖∗𝑡𝑡 + 𝐷𝐷2 sin𝑖𝑖∗𝑡𝑡)                                          (355) 

eşitliği verilebilir. 

Hareketin başlangıç koşulları, t=0 için 𝑢𝑢 = ∆𝑖𝑖 ve �̇�𝒖 = 0 olup, 
çözüm aşağıdaki gibi elde edilir.  

𝑢𝑢ℎ = ∆𝑖𝑖 𝑒𝑒−( 𝑣𝑣2𝑧𝑧)𝑞𝑞(cos𝑖𝑖∗𝑡𝑡 + 𝑞𝑞
𝑝𝑝∗

sin𝑖𝑖∗𝑡𝑡)                                    (355.a) 

𝑢𝑢ℎ = ∆𝑖𝑖 𝑒𝑒−( 𝑣𝑣2𝑧𝑧)𝑞𝑞[1 + ( 𝑞𝑞
𝑝𝑝∗

)2]1 2�  (cos𝑖𝑖∗𝑡𝑡 − 𝜓𝜓)                       (355.b) 

Böyle bir harekette periyot  

𝑇𝑇∗ =
2𝜋𝜋
𝑖𝑖∗

 

değerine sahiptir.  

Bu kez  𝑞𝑞 𝑖𝑖⁄  oranı tertiplenirse 

𝑞𝑞
𝑝𝑝

= 𝑣𝑣
2�

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔

= 𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐

                                                                           (356) 

olduğu görülür. Pratikte 𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐

= %10′𝑢𝑢 geçmemektedir. Bu oran 0.1 

olarak alınırsa, (354) numaralı eşitlikten 𝑝𝑝
∗

𝑞𝑞
= 0.995 olarak bulunur.  

Bu durumda  

𝑖𝑖∗

𝑖𝑖
=

2𝜋𝜋
𝑇𝑇∗
2𝜋𝜋
𝑇𝑇

=
𝑇𝑇
𝑇𝑇∗

= 0.995 

𝑇𝑇∗ = 1.005𝑇𝑇 

olduğu bulunur. Bu sonuca göre daima 𝑇𝑇∗ > 𝑇𝑇 ‘dir ve sönüm yavaştır. 
Pratik olarak sönümsüz sistemin periyodu, yaklaşık olarak sönümlü 
sistemin periyoduna eşittir (𝑇𝑇 ≅ 𝑇𝑇∗).  

14.3. Ani Yük Durumu 

Eğer (348) numaralı denklemde 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹1 yükü alınır ve bu 
yükün de 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹1 şeklinde bir 𝐴𝐴 dış basıncına bağlı olduğu ifade 
edilirse, denklem aşağıdaki hali alır.  

�̈�𝑢 + 2𝑞𝑞�̇�𝑢 + 𝑝𝑝2𝑢𝑢 = 𝑝𝑝2𝐴𝐴                                                               (357) 

Bu diferensiyel denklemin homogen çözümü (355) numaralı 
eşitlikler ile verilmiş bulunmaktadır. Verilen (357) numaralı 
denklemin özel çözümü ise aşağıdaki gibidir.  

𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝐴𝐴[1 − 𝑒𝑒−�
𝑣𝑣
2𝑧𝑧�𝑡𝑡 �cos 𝑝𝑝∗𝑡𝑡 + 𝑞𝑞

𝑝𝑝∗
sin𝑝𝑝∗𝑡𝑡�]                            (358) 

Bulunan çözümden görüleceği gibi, ani bir yükleme yapılması 
durumunda boşluk suyu basıncı u = 0’dan başlayarak, 𝐴𝐴 dış basınç 
değerine yaklaşacaktır. Eğer herhangi bir basınç kademesinde 
𝐴𝐴 > ∆𝑝𝑝 ise, boşluk suyu basınçları oldukça yükselecek ve numunenin 
dokusunu bozabilecektir. Bu nedenle odömetre altına, dinamik 
etkilerin oluşmaması için vida konulmuştur. Böyle bir yüklemede 
sönüm etkisi başlangıçta pek görülmez. Periyod’dan küçük zamanlar 
için hareket sönümsüz sistem ile hemen hemen aynıdır. Bu durum 
(T/2) için geçerlidir. Eğer eşitlik dinamik yük çarpanı cinsinden 
düşünülecek olursa, u = u(t) olduğu için, çarpan  

𝐷𝐷.𝑌𝑌. Ç = 𝑢𝑢(𝑡𝑡)
𝜎𝜎

                                                                                 (358.a) 

𝐷𝐷.𝑌𝑌. Ç = [1 − 𝑒𝑒−�
𝑣𝑣
2𝑧𝑧�𝑡𝑡 �cos 𝑝𝑝∗𝑡𝑡 + 𝑞𝑞

𝑝𝑝∗
sin𝑝𝑝∗𝑡𝑡�]                      (358.b) 

Şeklini alır. Bu durumda, zeminin ani yüklenmesi için, herhangi bir 
andaki boşluk suyunda meydana gelen artım, aşağıdaki gibi bulunur. 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷.𝑌𝑌. Ç 𝑥𝑥 𝐴𝐴                                                                        (359) 

14.4. Zeminlerde Darbe Etkisi 

Kuvvetlerin zemine çok kısa periyot içinde uygulanması, zemin 
içinde gerilme dalgalarının oluşmasına ve yayılmasına neden 
olmaktadır. Böyle kuvvet uygulamaları, gerilme–şekil değiştirme 
ilişkisinin değişmesine neden olduğu gibi, mukavemet özelliğinin 
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değişmesine de neden olur. Bu etkilere darbe etkisi denilebildiği gibi, 
şok ve impakt olayları da denilebilmektedir. Böyle etkiler impulsive 
etkilerdir. Bir kuvvetin ani uygulanmasının yanında, hızdaki ani bir 
değişim de aynı etkiyi yaratabilir.  

Şok ve impakt olaylarının açıklaması yaklaşık ve kesin yöntem 
olmak üzere iki yolla yapılabilmektedir. Yaklaşık yöntemde impakt 
süresince enerji kayıplarının ihmal edilecek mertebede olmasından 
yararlanılır.  

Yaklaşık yöntemin başlıcası, şekil değiştirme enerjisi yöntemidir.   
Bu yöntemde W ağırlığındaki bir tokmağın, h yüksekliğinden 
düşürüldüğü ve zemini ∆𝑧𝑧 kadar sıkıştırdığı varsayılsın. Dış kuvvet 
olan W tokmağının yaptığı iş 𝑈𝑈𝑑𝑑 = 𝑊𝑊(ℎ + ∆𝑧𝑧) olur. bu iş zemin 
tarafından iç kuvvetlerin yaptığı iş olarak depolanır. Bu durumda  

∆𝑧𝑧
𝐻𝐻

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣     ve  𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣  

yazılabilir. Burada 𝑑𝑑𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑𝜎𝜎𝑣𝑣 olup, iç kuvvetlerin yaptığı iş için 

�𝜎𝜎𝑣𝑣𝑑𝑑𝜀𝜀
𝜀𝜀

0

= � 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣𝑑𝑑𝜎𝜎𝑣𝑣 =
𝑚𝑚𝑣𝑣

2

𝜎𝜎𝑣𝑣

0

𝜎𝜎𝑣𝑣2 

bulunur. H tabaka kalınlığını göstermek üzere, 𝐴𝐴𝐴𝐴 hacmi için toplam 
iç iş, 𝑈𝑈𝑑𝑑 dış işe eşitlenirse 

𝑊𝑊(ℎ + ∆𝑧𝑧) =
𝑚𝑚𝑣𝑣

2
𝜎𝜎𝑣𝑣2A𝐴𝐴 

elde edilir. Burada ∆𝑧𝑧 = 𝜀𝜀𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣𝐴𝐴 olup yerine konulursa 

𝑚𝑚𝑣𝑣

2
𝜎𝜎𝑣𝑣2𝐴𝐴𝐴𝐴 −𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴𝜎𝜎𝑣𝑣 −𝑊𝑊ℎ = 0 

ikinci derece denklemi bulunur. Bunun çözümünden, maksimum 
gerilme  

𝜎𝜎 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴
�1 + �1 + 2 �ℎ

𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                               (360) 

olarak bulunur.  

Eğer bir odömetre deneyi yapılıyor ise, W tokmağı zemine 
oturacak durumda olur ve 𝜎𝜎0 = 𝑊𝑊/𝐴𝐴 gerilmesini verir. Bu durumda 
bulunan ifade aşağıdaki gibidir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0 �1 + �1 + 2 �
ℎ

𝜎𝜎0𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻
�� 

Burada ∆𝑧𝑧0 = 𝜎𝜎0𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻 olup, W yükünün oluşturduğu ∆𝑧𝑧0 oturmasını 
gösterir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0 �1 + �1 + 2 � ℎ
 ∆𝑧𝑧0

�� ; 𝜎𝜎0 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴

 ve ∆𝑧𝑧0 = 𝜎𝜎0𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻        (361) 

Deformasyon’un 𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎 olduğu ve 𝜎𝜎 = ∆𝑧𝑧
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑣𝑣

 değeri (360) numaralı 

eşitlikte yerine konulur, (361)’deki tanımlar da gözönüne alınırsa 

∆𝑧𝑧 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻𝑊𝑊
𝐴𝐴

�1 + �1 + 2 �ℎ
𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                    (362.a) 

∆𝑧𝑧 = ∆𝑧𝑧0 �1 + �1 + 2 � ℎ
∆𝑧𝑧0
��                                                  (362.b) 

değerleri bulunur. 

Şimdi de W tokmağının h yüksekliğinde kazandığı potansiyel 
enerjinin, çarpma anındaki kinetik enerjiye dönüştüğü kabul edilirse, 
düşme hızı için 

𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ = 1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣2   ve  𝑣𝑣 = �2𝑚𝑚ℎ 

elde edilir. Buradan h’ın değeri çekilip (360) ve (362.a) eşitliklerinde 
yerlerine konulursa, 

𝜎𝜎 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴
�1 + 2�1 + �𝑣𝑣

2

𝑔𝑔𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                           (363.a) 

∆𝑧𝑧 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻𝑊𝑊
𝐴𝐴

�1 + �1 + �𝑣𝑣
2

𝑔𝑔𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                     (363.b) 

eşitliklerine gelinir. Ancak yukarıdaki yöntem ile bulunan maksimum 
gerilmenin, W ağırlığının zemine düştükten ve zemine gömüldükten 
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değişmesine de neden olur. Bu etkilere darbe etkisi denilebildiği gibi, 
şok ve impakt olayları da denilebilmektedir. Böyle etkiler impulsive 
etkilerdir. Bir kuvvetin ani uygulanmasının yanında, hızdaki ani bir 
değişim de aynı etkiyi yaratabilir.  

Şok ve impakt olaylarının açıklaması yaklaşık ve kesin yöntem 
olmak üzere iki yolla yapılabilmektedir. Yaklaşık yöntemde impakt 
süresince enerji kayıplarının ihmal edilecek mertebede olmasından 
yararlanılır.  

Yaklaşık yöntemin başlıcası, şekil değiştirme enerjisi yöntemidir.   
Bu yöntemde W ağırlığındaki bir tokmağın, h yüksekliğinden 
düşürüldüğü ve zemini ∆𝑧𝑧 kadar sıkıştırdığı varsayılsın. Dış kuvvet 
olan W tokmağının yaptığı iş 𝑈𝑈𝑑𝑑 = 𝑊𝑊(ℎ + ∆𝑧𝑧) olur. bu iş zemin 
tarafından iç kuvvetlerin yaptığı iş olarak depolanır. Bu durumda  

∆𝑧𝑧
𝐻𝐻

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣     ve  𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣  

yazılabilir. Burada 𝑑𝑑𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑𝜎𝜎𝑣𝑣 olup, iç kuvvetlerin yaptığı iş için 

�𝜎𝜎𝑣𝑣𝑑𝑑𝜀𝜀
𝜀𝜀

0

= � 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣𝑑𝑑𝜎𝜎𝑣𝑣 =
𝑚𝑚𝑣𝑣

2

𝜎𝜎𝑣𝑣

0

𝜎𝜎𝑣𝑣2 

bulunur. H tabaka kalınlığını göstermek üzere, 𝐴𝐴𝐴𝐴 hacmi için toplam 
iç iş, 𝑈𝑈𝑑𝑑 dış işe eşitlenirse 

𝑊𝑊(ℎ + ∆𝑧𝑧) =
𝑚𝑚𝑣𝑣

2
𝜎𝜎𝑣𝑣2A𝐴𝐴 

elde edilir. Burada ∆𝑧𝑧 = 𝜀𝜀𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎𝑣𝑣𝐴𝐴 olup yerine konulursa 

𝑚𝑚𝑣𝑣

2
𝜎𝜎𝑣𝑣2𝐴𝐴𝐴𝐴 −𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣𝐴𝐴𝜎𝜎𝑣𝑣 −𝑊𝑊ℎ = 0 

ikinci derece denklemi bulunur. Bunun çözümünden, maksimum 
gerilme  

𝜎𝜎 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴
�1 + �1 + 2 �ℎ

𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                               (360) 

olarak bulunur.  

Eğer bir odömetre deneyi yapılıyor ise, W tokmağı zemine 
oturacak durumda olur ve 𝜎𝜎0 = 𝑊𝑊/𝐴𝐴 gerilmesini verir. Bu durumda 
bulunan ifade aşağıdaki gibidir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0 �1 + �1 + 2 �
ℎ

𝜎𝜎0𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻
�� 

Burada ∆𝑧𝑧0 = 𝜎𝜎0𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻 olup, W yükünün oluşturduğu ∆𝑧𝑧0 oturmasını 
gösterir.  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0 �1 + �1 + 2 � ℎ
 ∆𝑧𝑧0

�� ; 𝜎𝜎0 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴

 ve ∆𝑧𝑧0 = 𝜎𝜎0𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻        (361) 

Deformasyon’un 𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎 olduğu ve 𝜎𝜎 = ∆𝑧𝑧
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑣𝑣

 değeri (360) numaralı 

eşitlikte yerine konulur, (361)’deki tanımlar da gözönüne alınırsa 

∆𝑧𝑧 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻𝑊𝑊
𝐴𝐴

�1 + �1 + 2 �ℎ
𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                    (362.a) 

∆𝑧𝑧 = ∆𝑧𝑧0 �1 + �1 + 2 � ℎ
∆𝑧𝑧0
��                                                  (362.b) 

değerleri bulunur. 

Şimdi de W tokmağının h yüksekliğinde kazandığı potansiyel 
enerjinin, çarpma anındaki kinetik enerjiye dönüştüğü kabul edilirse, 
düşme hızı için 

𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ = 1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣2   ve  𝑣𝑣 = �2𝑚𝑚ℎ 

elde edilir. Buradan h’ın değeri çekilip (360) ve (362.a) eşitliklerinde 
yerlerine konulursa, 

𝜎𝜎 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴
�1 + 2�1 + �𝑣𝑣

2

𝑔𝑔𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                           (363.a) 

∆𝑧𝑧 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐻𝐻𝑊𝑊
𝐴𝐴

�1 + �1 + �𝑣𝑣
2

𝑔𝑔𝐻𝐻
� � 𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑣𝑣
��                                     (363.b) 

eşitliklerine gelinir. Ancak yukarıdaki yöntem ile bulunan maksimum 
gerilmenin, W ağırlığının zemine düştükten ve zemine gömüldükten 
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sonraki en alt konumda ortaya çıktığı, bu gerilmenin şekil değişimini 
yarattığı kabul edilmiştir. Bu kabulün nedeni, zemin içinde oluşan 
gerilmelerin gecikmesidir. Sıkışan zemin hacmi, tüm hacmin yalnızca 
küçük bir parçasıdır. Bu durumda efektif tabaka kalınlığı, gerçek 
tabaka kalınlığının bir parçası olduğu düşünülebilir. Gerçek olan 
gerilmeler hesaplanacak olsa, (360) numaralı ifade ile elde edilecek 
gerilmelerden daha büyük olduğu görülecektir. Bu işlem özellikle 
daneli zeminler için kullanılan kompaksiyon yöntemi olup, 
sıkıştırılan tabaka kalınlığı aşağıdaki gibi değişir. 

0.4√𝑊𝑊ℎ < 𝐷𝐷 < 0.8√𝑊𝑊ℎ                                                     (364) 

İfadelerdeki W tokmak ağırlığını, h da tokmağın düşme yüksekliğini 
gösterir.  

Şimdi de şok ve impakt olayının kesin çözümü ele alınsın. Zemini 
sıkıştıran P kuvvetinin aniden uygulandığı düşünülsün. Bu durumda 
zeminde 𝜎𝜎 =P⁄A′lık bir gerilmenin oluştuğu varsayılsın. Tabaka 
kalınlığı boyunca olan gerilme transferinde gecikmeler olduğuna 
göre, zemin yüzeyine yakın kesitler dışında, yük uygulanır 
uygulanmaz, diğer kesitler hemen gerilme taşımazlar. Gerilme 
dalgaları, zeminin tüm kesitleri gerilme taşıyacak şekilde yayılacaktır. 
Gerilme dalgasının yayılma hızı v ise, gerilme dalgasının zemin 
içindeki bir A tabakasına ulaşmak için, t zamanı göstermek üzere 
𝑧𝑧 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 kadar yol katedecektir. Bu dalga dt gibi çok küçük artım ile 
ilerleyerek zeminin diğer bir B tabakasına ulaşacaktır. Bu durumda A 
ve B tabakaları arasındaki uzaklık 𝑑𝑑𝑧𝑧 = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 olacaktır. Oysa A ve B 
tabakaları arasındaki zemin ile ilgili malzeme u hızına sahip olur. 
Zemin B düzlemine kadar sıkıştırılmış olur. Oysa zeminin diğer 
kesitleri yüklenmemiş olarak kalır.  

Böyle oluşan sıkıştırılma işleminde gerilme dalgasının v yayılma 
hızı ile zemin partikül’lerinin kazandığı u hızını birbirleri ile 
karıştırmamak gerekir. A ve B düzlemleri arasındaki tabaka 
kalınlığının 𝜎𝜎 gerilmesi tarafından sıkıştırılması için z tabaka 
kalınlığını göstermek üzere, 

∆𝑧𝑧
𝑧𝑧

= 𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎 

∆𝑧𝑧 = 𝜀𝜀𝑧𝑧  ve  𝑑𝑑(∆𝑧𝑧) = 𝜀𝜀𝑑𝑑𝑧𝑧 

𝜀𝜀𝑑𝑑𝑧𝑧 = (𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎)𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 

eşitlikleri yazılabilir. Bu durumda 𝐴𝐴𝐴𝐴���� zonundaki partikül’lerin u hızı, 
birim zamanda katedilen uzaklığa eşit olur.  

𝑢𝑢 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝑑𝑑

= (𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎)(𝑣𝑣𝜀𝜀𝑑𝑑)
𝜀𝜀𝑑𝑑

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝜎𝜎                                              (365) 

Gerilme dalgasının v yayılma hızı, dz aralığındaki kütle 
elemanındaki momentum artımı düşünülerek saptanabilir. Tabaka 
kesit alanı A ve yüksekliği dz olduğuna göre, 𝐴𝐴𝐴𝐴���� arasındaki zemin 
kütlesi için (𝛾𝛾𝑛𝑛

𝑔𝑔
)𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧 yazılabilir. Burada 𝛾𝛾𝑛𝑛 zeminin doğal birim 

ağırlığını gösterir. Zemin partikül’lerinin kazandığı momentum 
(𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧) olup, dt zamanındaki kuvvetin zemine uyguladığı impuls ise 

(𝜎𝜎𝐴𝐴)𝑑𝑑𝑣𝑣 değerine sahip olacaktır. Her ikisi birbirine eşitlenerek 

(𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑢𝑢 = (𝜎𝜎𝐴𝐴)𝑑𝑑𝑣𝑣  

𝜎𝜎 = 𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝑣𝑣𝑢𝑢                                                                                     (366.a) 

bulunur. Burada da (365) numaralı eşitlikten 𝜎𝜎 gerilmesinin değeri 
yerine konularak 

𝑣𝑣 = �
𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
                                                                                   (366.b) 

gerilme dalgasının yayılma hızı elde edilir. Görüldüğü gibi v hızı, 𝜎𝜎 
gerilmesinden bağımsız olup, zeminin sıkışma katsayısı ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal 
birim ağırlığın karekökünün tersi ile orantılıdır. Eğer v hızı, (365)’de 
yerine konulursa, 𝜎𝜎 zemini sıkıştıran gerilmenin değeri için 

𝜎𝜎 = 𝑢𝑢 �
𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣

                                                                              (366.c) 

İfadesine gelinir. Yine bu ifadeden zemini sıkıştıran 𝜎𝜎 gerilmesinin, 
zemin partikül’lerinin kazandığı u hızına bağlı olduğu görülür. 
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sonraki en alt konumda ortaya çıktığı, bu gerilmenin şekil değişimini 
yarattığı kabul edilmiştir. Bu kabulün nedeni, zemin içinde oluşan 
gerilmelerin gecikmesidir. Sıkışan zemin hacmi, tüm hacmin yalnızca 
küçük bir parçasıdır. Bu durumda efektif tabaka kalınlığı, gerçek 
tabaka kalınlığının bir parçası olduğu düşünülebilir. Gerçek olan 
gerilmeler hesaplanacak olsa, (360) numaralı ifade ile elde edilecek 
gerilmelerden daha büyük olduğu görülecektir. Bu işlem özellikle 
daneli zeminler için kullanılan kompaksiyon yöntemi olup, 
sıkıştırılan tabaka kalınlığı aşağıdaki gibi değişir. 

0.4√𝑊𝑊ℎ < 𝐷𝐷 < 0.8√𝑊𝑊ℎ                                                     (364) 

İfadelerdeki W tokmak ağırlığını, h da tokmağın düşme yüksekliğini 
gösterir.  

Şimdi de şok ve impakt olayının kesin çözümü ele alınsın. Zemini 
sıkıştıran P kuvvetinin aniden uygulandığı düşünülsün. Bu durumda 
zeminde 𝜎𝜎 =P⁄A′lık bir gerilmenin oluştuğu varsayılsın. Tabaka 
kalınlığı boyunca olan gerilme transferinde gecikmeler olduğuna 
göre, zemin yüzeyine yakın kesitler dışında, yük uygulanır 
uygulanmaz, diğer kesitler hemen gerilme taşımazlar. Gerilme 
dalgaları, zeminin tüm kesitleri gerilme taşıyacak şekilde yayılacaktır. 
Gerilme dalgasının yayılma hızı v ise, gerilme dalgasının zemin 
içindeki bir A tabakasına ulaşmak için, t zamanı göstermek üzere 
𝑧𝑧 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 kadar yol katedecektir. Bu dalga dt gibi çok küçük artım ile 
ilerleyerek zeminin diğer bir B tabakasına ulaşacaktır. Bu durumda A 
ve B tabakaları arasındaki uzaklık 𝑑𝑑𝑧𝑧 = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 olacaktır. Oysa A ve B 
tabakaları arasındaki zemin ile ilgili malzeme u hızına sahip olur. 
Zemin B düzlemine kadar sıkıştırılmış olur. Oysa zeminin diğer 
kesitleri yüklenmemiş olarak kalır.  

Böyle oluşan sıkıştırılma işleminde gerilme dalgasının v yayılma 
hızı ile zemin partikül’lerinin kazandığı u hızını birbirleri ile 
karıştırmamak gerekir. A ve B düzlemleri arasındaki tabaka 
kalınlığının 𝜎𝜎 gerilmesi tarafından sıkıştırılması için z tabaka 
kalınlığını göstermek üzere, 

∆𝑧𝑧
𝑧𝑧

= 𝜀𝜀 = 𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎 

∆𝑧𝑧 = 𝜀𝜀𝑧𝑧  ve  𝑑𝑑(∆𝑧𝑧) = 𝜀𝜀𝑑𝑑𝑧𝑧 

𝜀𝜀𝑑𝑑𝑧𝑧 = (𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎)𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 

eşitlikleri yazılabilir. Bu durumda 𝐴𝐴𝐴𝐴���� zonundaki partikül’lerin u hızı, 
birim zamanda katedilen uzaklığa eşit olur.  

𝑢𝑢 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜀𝜀𝑑𝑑

= (𝑚𝑚𝑣𝑣𝜎𝜎)(𝑣𝑣𝜀𝜀𝑑𝑑)
𝜀𝜀𝑑𝑑

= 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝜎𝜎                                              (365) 

Gerilme dalgasının v yayılma hızı, dz aralığındaki kütle 
elemanındaki momentum artımı düşünülerek saptanabilir. Tabaka 
kesit alanı A ve yüksekliği dz olduğuna göre, 𝐴𝐴𝐴𝐴���� arasındaki zemin 
kütlesi için (𝛾𝛾𝑛𝑛

𝑔𝑔
)𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧 yazılabilir. Burada 𝛾𝛾𝑛𝑛 zeminin doğal birim 

ağırlığını gösterir. Zemin partikül’lerinin kazandığı momentum 
(𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧) olup, dt zamanındaki kuvvetin zemine uyguladığı impuls ise 

(𝜎𝜎𝐴𝐴)𝑑𝑑𝑣𝑣 değerine sahip olacaktır. Her ikisi birbirine eşitlenerek 

(𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣)𝑢𝑢 = (𝜎𝜎𝐴𝐴)𝑑𝑑𝑣𝑣  

𝜎𝜎 = 𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔
𝑣𝑣𝑢𝑢                                                                                     (366.a) 

bulunur. Burada da (365) numaralı eşitlikten 𝜎𝜎 gerilmesinin değeri 
yerine konularak 

𝑣𝑣 = �
𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑣𝑣𝛾𝛾𝑛𝑛
                                                                                   (366.b) 

gerilme dalgasının yayılma hızı elde edilir. Görüldüğü gibi v hızı, 𝜎𝜎 
gerilmesinden bağımsız olup, zeminin sıkışma katsayısı ve 𝛾𝛾𝑛𝑛 doğal 
birim ağırlığın karekökünün tersi ile orantılıdır. Eğer v hızı, (365)’de 
yerine konulursa, 𝜎𝜎 zemini sıkıştıran gerilmenin değeri için 

𝜎𝜎 = 𝑢𝑢 �
𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣

                                                                              (366.c) 

İfadesine gelinir. Yine bu ifadeden zemini sıkıştıran 𝜎𝜎 gerilmesinin, 
zemin partikül’lerinin kazandığı u hızına bağlı olduğu görülür. 
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Eğer 𝑢𝑢0 hızıyla hareket eden bir M kütlesi, zemine çarpacak 
olursa, zeminde 

𝜎𝜎0 = 𝑢𝑢0 �
𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣

                                                                             (367) 

gerilmesini oluşturacaktır. Zeminin direnci nedeni ile, ortaya çıkan 
gerilme, tedrici olarak azalır. Bu azalma, çarpan M kütlesinin hareket 
denklemi yazılarak bulunur. Bu durumda çarpan kütlenin hızı 𝑢𝑢𝑧𝑧 ve 
değişen basınç da 𝜎𝜎𝑧𝑧 ise, M kütlesinin hareket denklemi, aşağıdaki 
gibidir.  

𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝜎𝜎𝑧𝑧𝐴𝐴 = 0                                                                       (368) 

Eşitlikte görülen, 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

, M kütlesinin ivmesini, A’da çarpan kütlenin 

kesit alanını ifade eder. 

Öte yandan gerilme değeri (366.c)’den tanzim edilirse  

𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑑𝑑

= �
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔
𝛾𝛾𝑛𝑛

𝑑𝑑𝜎𝜎𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

bulunur ki, bu değer (368)’de yerine konulursa  

�𝑀𝑀 �
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔
𝛾𝛾𝑛𝑛

�
𝑑𝑑𝜎𝜎𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝐴𝐴𝜎𝜎𝑧𝑧 = 0 

diferensiyel denklemi elde edilir. Bunun çözümü 

𝜎𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝜎0 𝑒𝑒
−𝐴𝐴
𝑀𝑀 �

𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔

𝑑𝑑
                                                                          (369) 

olur. Bu ifade 𝜎𝜎𝑧𝑧gerilmesinin, herhangi bir t anındaki 𝜎𝜎0 gerilmesine 
göre alacağı değeri tanımlar. (352) ile (366.b) numaralı eşitlik 
karşılaştırılırsa, gerilme dalgasının yayılma hızı  

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2𝑣𝑣  ve  𝑞𝑞
𝑝𝑝

= 1
2
 

olur. Bu durumda plüzasyon için  

𝑝𝑝 = 𝑣𝑣
𝑧𝑧
 ifadesi verilebilir.  

14.5. Konsolidasyon’un Dalgasal Yapısı 

Klasik konsolidasyon kuramında; herhangi bir basınç 
kademesinde ∆𝑝𝑝  basınç artımının, başlangıçta su tarafından alındığı 
varsayılmaktadır. Boşluk suyunda meydana gelen basınç 
artımlarının, zemin içinde üniform şekilde yayıldığı da kabul 
edilmektedir. Oysa zemine bir kuvvet uygulandığı zaman, yukarıda 
ifade edildiği gibi, kuvvet uygulanır uygulanmaz tüm kesitlerin 
yüklenmediği ve bu nedenle gerilme taşımayan kesitlerin 
mevcudiyetinden de söz edilebilmektedir. Fakat gerilme dalgasının 
yayılması sonucu, belli bir süre sonra, gerilme taşımayan katmanlar 
gerilme taşır duruma gelirler. Temel denklem Terzaghi’nin verdiği 
difüzyon tipi konsolidasyon diferensiyel denklemi olduğuna göre, 
sözü edilen gerilme yayılmasını ve konsolidasyon’daki dalgasal 
davranışı açıklamaya çalışalım. 

Konsolidasyon diferensiyel denklemi (183.b) numaralı ifade ile 
verilmiş bulunmaktadır. Bu denklemde; boşluk suyu basıncını ifade 
eden 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) fonksiyonu için, 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑧𝑧)𝑔𝑔(𝑡𝑡) şeklinde bir 
fonksiyonun çözüm olduğu varsayılsın. Yine bu kez 𝑓𝑓(𝑧𝑧) ve 𝑔𝑔(𝑡𝑡) 
fonksiyonları için aşağıdaki eşitliklerin geçerli olduğu da kabul 
edilsin 

𝑓𝑓(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞  ve  𝑔𝑔(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                               (370.a) 

Bu fonksiyonlarda q ve 𝜔𝜔’nın sabit değerler olduğu ve i’nin de 
imaginer birim olduğu hatırda tutulsun. Boşluk suyu basıncındaki 
değişme için  

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                  (370.b) 

yazılabilir. Bunun gerekli türevleri alınır ve konsolidasyon 
denkleminde yerine konulmakla 

𝑐𝑐𝑣𝑣𝑞𝑞2 = 𝑖𝑖𝜔𝜔 ve q= ±�
𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑣𝑣

.√𝑖𝑖                                                         (371) 

değeri bulunur. Burada görülen i imaginer biriminin değerinin 
bulunması gerekir. Bu amaçla kompleks analiz’deki aşağıdaki ifade 
kullanılabilir. 
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Eğer 𝑢𝑢0 hızıyla hareket eden bir M kütlesi, zemine çarpacak 
olursa, zeminde 

𝜎𝜎0 = 𝑢𝑢0 �
𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣

                                                                             (367) 

gerilmesini oluşturacaktır. Zeminin direnci nedeni ile, ortaya çıkan 
gerilme, tedrici olarak azalır. Bu azalma, çarpan M kütlesinin hareket 
denklemi yazılarak bulunur. Bu durumda çarpan kütlenin hızı 𝑢𝑢𝑧𝑧 ve 
değişen basınç da 𝜎𝜎𝑧𝑧 ise, M kütlesinin hareket denklemi, aşağıdaki 
gibidir.  

𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝜎𝜎𝑧𝑧𝐴𝐴 = 0                                                                       (368) 

Eşitlikte görülen, 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

, M kütlesinin ivmesini, A’da çarpan kütlenin 

kesit alanını ifade eder. 

Öte yandan gerilme değeri (366.c)’den tanzim edilirse  

𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑑𝑑

= �
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔
𝛾𝛾𝑛𝑛

𝑑𝑑𝜎𝜎𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

bulunur ki, bu değer (368)’de yerine konulursa  

�𝑀𝑀 �
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔
𝛾𝛾𝑛𝑛

�
𝑑𝑑𝜎𝜎𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝐴𝐴𝜎𝜎𝑧𝑧 = 0 

diferensiyel denklemi elde edilir. Bunun çözümü 

𝜎𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝜎0 𝑒𝑒
−𝐴𝐴
𝑀𝑀 �

𝛾𝛾𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔

𝑑𝑑
                                                                          (369) 

olur. Bu ifade 𝜎𝜎𝑧𝑧gerilmesinin, herhangi bir t anındaki 𝜎𝜎0 gerilmesine 
göre alacağı değeri tanımlar. (352) ile (366.b) numaralı eşitlik 
karşılaştırılırsa, gerilme dalgasının yayılma hızı  

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2𝑣𝑣  ve  𝑞𝑞
𝑝𝑝

= 1
2
 

olur. Bu durumda plüzasyon için  

𝑝𝑝 = 𝑣𝑣
𝑧𝑧
 ifadesi verilebilir.  

14.5. Konsolidasyon’un Dalgasal Yapısı 

Klasik konsolidasyon kuramında; herhangi bir basınç 
kademesinde ∆𝑝𝑝  basınç artımının, başlangıçta su tarafından alındığı 
varsayılmaktadır. Boşluk suyunda meydana gelen basınç 
artımlarının, zemin içinde üniform şekilde yayıldığı da kabul 
edilmektedir. Oysa zemine bir kuvvet uygulandığı zaman, yukarıda 
ifade edildiği gibi, kuvvet uygulanır uygulanmaz tüm kesitlerin 
yüklenmediği ve bu nedenle gerilme taşımayan kesitlerin 
mevcudiyetinden de söz edilebilmektedir. Fakat gerilme dalgasının 
yayılması sonucu, belli bir süre sonra, gerilme taşımayan katmanlar 
gerilme taşır duruma gelirler. Temel denklem Terzaghi’nin verdiği 
difüzyon tipi konsolidasyon diferensiyel denklemi olduğuna göre, 
sözü edilen gerilme yayılmasını ve konsolidasyon’daki dalgasal 
davranışı açıklamaya çalışalım. 

Konsolidasyon diferensiyel denklemi (183.b) numaralı ifade ile 
verilmiş bulunmaktadır. Bu denklemde; boşluk suyu basıncını ifade 
eden 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) fonksiyonu için, 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑧𝑧)𝑔𝑔(𝑡𝑡) şeklinde bir 
fonksiyonun çözüm olduğu varsayılsın. Yine bu kez 𝑓𝑓(𝑧𝑧) ve 𝑔𝑔(𝑡𝑡) 
fonksiyonları için aşağıdaki eşitliklerin geçerli olduğu da kabul 
edilsin 

𝑓𝑓(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞  ve  𝑔𝑔(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                               (370.a) 

Bu fonksiyonlarda q ve 𝜔𝜔’nın sabit değerler olduğu ve i’nin de 
imaginer birim olduğu hatırda tutulsun. Boşluk suyu basıncındaki 
değişme için  

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                  (370.b) 

yazılabilir. Bunun gerekli türevleri alınır ve konsolidasyon 
denkleminde yerine konulmakla 

𝑐𝑐𝑣𝑣𝑞𝑞2 = 𝑖𝑖𝜔𝜔 ve q= ±�
𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑣𝑣

.√𝑖𝑖                                                         (371) 

değeri bulunur. Burada görülen i imaginer biriminin değerinin 
bulunması gerekir. Bu amaçla kompleks analiz’deki aşağıdaki ifade 
kullanılabilir. 
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𝑅𝑅 = 𝑧𝑧
1
𝑛𝑛 = 𝑟𝑟1/𝑛𝑛 �cos �𝜃𝜃+2𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛
� + 𝑖𝑖 sin �𝜃𝜃+2𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛
��                     (372.a) 

Bu verilen eşitliğe göre 𝑅𝑅 = √𝑖𝑖 olup, buna karşı gelen kompleks sayı 
𝑧𝑧 = 0 + 1. 𝑖𝑖’dir. Burada 𝑥𝑥 = 0 ve 𝑦𝑦 = 1’dir. Bu değerlerden de           

𝑟𝑟 = √0 + 12 = 1 ve √𝑖𝑖 = 𝑖𝑖
1
2, sonuçta 𝑛𝑛 = 2’dir. Bu durumda z 

kompleks sayısı için  

tan 𝜃𝜃 = 1
0

= ∞ ve 𝜃𝜃 = 𝑘𝑘
2

 olup 

𝑧𝑧 = 𝑖𝑖 = 1. (cos
𝜋𝜋
2

+ 𝑖𝑖 sin
𝜋𝜋
2

) 

değerleri verilebilir. Bunlar ile (372.a) eşitliğine gidilirse, √𝑖𝑖 için  

√𝑖𝑖 = √1 �cos 1
2
�𝑘𝑘
2

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋� + 𝑖𝑖 sin 1
2
�𝑘𝑘
2

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋��  

elde edilir. Burada 𝑘𝑘 = 0 alınmakla da 

 √𝑖𝑖 = cos �𝑘𝑘
4
� + +𝑖𝑖 sin �𝑘𝑘

4
� = 1+𝑖𝑖

√2
 

Bulunur. Bu durumda (371) numaralı eşitlik 

𝑞𝑞 = �
𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑣𝑣

(1+𝑖𝑖
√2

)                                                                               (372.b) 

şeklini alır. Bu değer (370.b)’de yerine konulmakla 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑒𝑒
−�

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 z+𝑖𝑖(𝜔𝜔𝜔𝜔−�
𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 𝑧𝑧)
                                              (373.a)   

elde edilir ki bulunan bu fonksiyon, konsolidasyon diferensiyel 
denkleminin çözümüdür. Bulunan 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) fonksiyonunun gerçel 
kısımaları da yine diferensiyel denklemin çözümleri olur. İfadede 
Moivre formülleri kullanılarak, numunenin üst yüzündeki boşluk 
suyu basıncının değişimi, 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑒𝑒
−�

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 𝑧𝑧
cos (𝜔𝜔𝑡𝑡 − �

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 z)                                  (373.b) 

alt yüzdeki boşluk suyu basıncının değişimi de 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝑒𝑒
−�

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 𝑧𝑧
sin (𝜔𝜔𝑡𝑡 − �

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 z)                                (373.c)  

olarak verilebilir. Bu eşitliklerde 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 = ∆𝜎𝜎 ve her iki çözümde de 
periyotların 𝑛𝑛𝑛𝑛 olduğu düşünülür. Ayrıca numumenin üst ve alt yüzü 
için, 𝜔𝜔 ve sönüm katsayısının değerleri 𝑛𝑛𝑛𝑛 periyodu cinsinden,  𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑓𝑓
 

oranı ve 𝑇𝑇𝑐𝑐  primer konsolidasyon süresi türünden tespit edilir. 
Bunlar periyodik fonksiyon olup, bulunan bu çözümler 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) =
𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑣𝑣𝑡𝑡) şeklinde bir fonksiyonu gösterir. Bu ise ilerleyen 
dalgaları ifade eder. Üstel terim ise, gerilmenin sönen kısmını 
gösterir. Sonuç olarak zemin içinde, gerilme taşımayan kısımların 
bulunduğuna işaret eder. Bir konsolidasyon’da oturmalar ile birlikte, 
yani zemin sıkışırken, aynı zamanda gerilme yayılışının da mevcut 
olduğu söylenebilir. Üniform gerilme dağılımı, belli bir süre sonra 
oluşur. Eğer z koordinat ekseninin origin’i zemin yüzüne taşınırsa, 
𝑢𝑢(0,0) = ∆𝜎𝜎 ve 𝑧𝑧 = −𝐻𝐻 alındığında ise, 𝑢𝑢(0;−𝐻𝐻) = 0 değerlerinin 
elde edilmesi gerekir. Bu başlangıç koşulları altında, fonksiyon 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = ∆𝜎𝜎𝑒𝑒−
𝜋𝜋𝜋𝜋
2𝐻𝐻 cos � 𝜋𝜋

2𝐻𝐻
�𝜋𝜋𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡

𝐻𝐻
+ 𝑧𝑧��                                    (374) 

şeklini alacaktır. 

Yeniden (373.b) numaralı ifadeye gidilirse, gerilme dalgasının 

periyodu T ile gösterilirse, 𝜔𝜔 açısal frekansa göre 𝑇𝑇 =  2𝜋𝜋
𝜔𝜔

 olduğu 

görülebilir. Çünkü 𝑧𝑧 = 0 iken,  𝐴𝐴 = ∆𝜎𝜎 gerilme dalgası  𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) =
∆𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜔𝜔𝑡𝑡 şeklinde yazılacaktır. Buna göre dalga boyu 

𝜆𝜆 = 2𝜋𝜋

�
𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

= 2𝑛𝑛�2𝑐𝑐𝑣𝑣
𝜔𝜔

= 2�𝑛𝑛𝜎𝜎𝑣𝑣𝑇𝑇                                             (375) 

değerine sahip olacaktır. Bu durumda boşluk suyu basıncının yayılma 
hızı ise 

𝑣𝑣 = 𝜆𝜆
𝑇𝑇

= 2√𝑛𝑛 �𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑇𝑇

                                                                         (376)  

olur. Bu verilenlere göre, gerilme dalgalarına ait sönüm katsayısı ise 
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𝑅𝑅 = 𝑧𝑧
1
𝑛𝑛 = 𝑟𝑟1/𝑛𝑛 �cos �𝜃𝜃+2𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛
� + 𝑖𝑖 sin �𝜃𝜃+2𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛
��                     (372.a) 

Bu verilen eşitliğe göre 𝑅𝑅 = √𝑖𝑖 olup, buna karşı gelen kompleks sayı 
𝑧𝑧 = 0 + 1. 𝑖𝑖’dir. Burada 𝑥𝑥 = 0 ve 𝑦𝑦 = 1’dir. Bu değerlerden de           

𝑟𝑟 = √0 + 12 = 1 ve √𝑖𝑖 = 𝑖𝑖
1
2, sonuçta 𝑛𝑛 = 2’dir. Bu durumda z 

kompleks sayısı için  

tan 𝜃𝜃 = 1
0

= ∞ ve 𝜃𝜃 = 𝑘𝑘
2

 olup 

𝑧𝑧 = 𝑖𝑖 = 1. (cos
𝜋𝜋
2

+ 𝑖𝑖 sin
𝜋𝜋
2

) 

değerleri verilebilir. Bunlar ile (372.a) eşitliğine gidilirse, √𝑖𝑖 için  

√𝑖𝑖 = √1 �cos 1
2
�𝑘𝑘
2

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋� + 𝑖𝑖 sin 1
2
�𝑘𝑘
2

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋��  

elde edilir. Burada 𝑘𝑘 = 0 alınmakla da 

 √𝑖𝑖 = cos �𝑘𝑘
4
� + +𝑖𝑖 sin �𝑘𝑘

4
� = 1+𝑖𝑖

√2
 

Bulunur. Bu durumda (371) numaralı eşitlik 

𝑞𝑞 = �
𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑣𝑣

(1+𝑖𝑖
√2

)                                                                               (372.b) 

şeklini alır. Bu değer (370.b)’de yerine konulmakla 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑒𝑒
−�

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 z+𝑖𝑖(𝜔𝜔𝜔𝜔−�
𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 𝑧𝑧)
                                              (373.a)   

elde edilir ki bulunan bu fonksiyon, konsolidasyon diferensiyel 
denkleminin çözümüdür. Bulunan 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) fonksiyonunun gerçel 
kısımaları da yine diferensiyel denklemin çözümleri olur. İfadede 
Moivre formülleri kullanılarak, numunenin üst yüzündeki boşluk 
suyu basıncının değişimi, 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑒𝑒
−�

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 𝑧𝑧
cos (𝜔𝜔𝑡𝑡 − �

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 z)                                  (373.b) 

alt yüzdeki boşluk suyu basıncının değişimi de 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝑒𝑒
−�

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 𝑧𝑧
sin (𝜔𝜔𝑡𝑡 − �

𝜔𝜔
2𝑐𝑐𝑣𝑣

 z)                                (373.c)  

olarak verilebilir. Bu eşitliklerde 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 = ∆𝜎𝜎 ve her iki çözümde de 
periyotların 𝑛𝑛𝑛𝑛 olduğu düşünülür. Ayrıca numumenin üst ve alt yüzü 
için, 𝜔𝜔 ve sönüm katsayısının değerleri 𝑛𝑛𝑛𝑛 periyodu cinsinden,  𝑧𝑧𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑓𝑓
 

oranı ve 𝑇𝑇𝑐𝑐  primer konsolidasyon süresi türünden tespit edilir. 
Bunlar periyodik fonksiyon olup, bulunan bu çözümler 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) =
𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑣𝑣𝑡𝑡) şeklinde bir fonksiyonu gösterir. Bu ise ilerleyen 
dalgaları ifade eder. Üstel terim ise, gerilmenin sönen kısmını 
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�𝜋𝜋𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡
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şeklini alacaktır. 
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𝜔𝜔

 olduğu 
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∆𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜔𝜔𝑡𝑡 şeklinde yazılacaktır. Buna göre dalga boyu 

𝜆𝜆 = 2𝜋𝜋

�
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                                                                         (376)  

olur. Bu verilenlere göre, gerilme dalgalarına ait sönüm katsayısı ise 
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olacaktır. Tekrar (373.b) numaralı eşitliğe gidilirse, bulunan çözüm  

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = ∆𝜎𝜎𝑒𝑒−𝛼𝛼𝛼𝛼(ACospt + BSinpt)                                  (377)  

şeklinde bir fonksiyonun, aşağıdaki şekilde deyimlenmesinden 
ibarettir. 

Verilen (377) numaralı eşitliğin trigonometrik kısmı 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = √𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2 � 𝐴𝐴
√𝐴𝐴2+𝐵𝐵2

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐵𝐵
√𝐴𝐴2+𝐵𝐵2

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑡𝑡 �         

olarak ifade edilebilir. Burada  

𝐶𝐶 = √𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2 ; Cos𝜓𝜓 = 𝐴𝐴
𝐶𝐶

 ve Sin𝜓𝜓 = 𝐵𝐵
𝐶𝐶

  

İle gösterilirse eşitlik 

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶(Cos𝜓𝜓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝜓𝜓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑡𝑡) 

durumuna gelir. Burada  

Cos(α − β) = CosαCosβ + SinαSinβ                                    (377.a) 

Sin(α − β) = SinαCosβ − SinβCosα                                     (377.b) 

eşitlikleri kullanılarak  

𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶Cos(pt − 𝜓𝜓) 

olarak da gösterilebilir. Eşitliklerde görülen 𝜓𝜓 açısı, faz açısıdır. Eğer 
(377.b) eşitliği kullanılırsa, faz açısı değişir. 

Bu problemde verilen 𝜔𝜔 açısal frekansı, zeminin yapısı ile 
ilgilidir. Başka ifade ile, zeminin plüzasyon’una eşittir. Bu amaçla 
(349.a) numaralı eşitliğe başvurulabilir.  

14.6.Nümerik Örnek 

Birim ağırlığı 𝛾𝛾𝑛𝑛 = 1.72 𝑡𝑡/𝑚𝑚3 olan bir zemin, 7.2 𝑡𝑡𝐶𝐶𝑆𝑆 ağırlığında 
beton bir blok düşürülerek sıkıştırılmak isteniyor. Tokmak boyutları 
1.45 𝑚𝑚 olup 3 𝑚𝑚3′ lük bir beton blok olacaktır. Zemin tabakasının 

kalınlığı 𝐻𝐻 = 5 𝑚𝑚 olup, tokmağın ℎ = 3𝑚𝑚′𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 düşürülmesi 
düşünülmektedir. Bu yük zeminde  

𝜎𝜎 = 𝑊𝑊
𝐴𝐴

= 7.2
1.45𝑥𝑥1.45

= 3.424 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 ‘lik statik bir gerilme yaratacaktır. 

Konsolidasyon deneyi ile de 𝑧𝑧 = 49 𝑚𝑚𝑚𝑚′lik bozulmamış bir 
numune, statik yüke yakın 0.35 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑚𝑚2’lik, yani 3.5 𝑡𝑡/𝑚𝑚2’lik bir 
gerilme ile yüklendiği zaman ∆𝑧𝑧 = 0.010 𝑚𝑚𝑚𝑚’lik bir oturma 
yapmıştır. Bu durumda zeminin hacim değiştirme katsayısı 

𝑚𝑚𝑣𝑣 =
∆𝑧𝑧
𝑧𝑧∆𝜎𝜎′

=
0.010

49𝑥𝑥3.5
= 5.83𝑥𝑥10−5  𝑚𝑚2/𝑡𝑡 

olarak bulunur.  

Beton blok 3 m’lik uzaklıktan, zemine bırakıldığı zaman, zemin 
de şok etkisi yapacaktır. Şok’un yarattığı maksimum gerilme, (360) 
numaralı eşitlikten  

𝜎𝜎 = 7.2
1.45𝑥𝑥1.45

�1 + �1 + 2 �3
5
� � 1.45𝑥𝑥1.45

7.2𝑥𝑥5.83𝑥𝑥10−5
�� = 268.94 𝑡𝑡/𝑚𝑚2    

nominal dinamik gerilme yaratır.         

Bulunan değerden anlaşıldığına göre, darbe etkisi ile yüksek bir 
şok gerilmesi yaratılmıştır. Şokun yarattığı etki ile zeminde meydana 
gelecek sıkışma ise (362.a) ifadesine göre aşağıdaki gibidir. 

∆𝑧𝑧 =
5.83𝑥𝑥10−5𝑥𝑥5𝑥𝑥7.2

1.45𝑥𝑥1.45
�1 + �1 + 2 �

3
5
� �

1.45𝑥𝑥1.45
5.83𝑥𝑥10−5𝑥𝑥7.2

� �

= 0.0784 𝑚𝑚 

Görüldüğü gibi bulunan değer 5 m’lik zeminin ancak yaklaşık   8 
cm’lik kısmını sıkıştırabileceğini göstermektedir. Yine şok etkisi ile 
yaratılan yüksek gerilme boşluk suyu basıncını artırır ki, zemin 
mukavemetinin de düşmesine neden olabilir. Burada zeminin su 
içeriğinin ve yeraltı su seviyesinin önemi ortaya çıkar. Ayrıca 
yaratılan şok ile birlikte zeminde gerilme dalgaları oluşur. Bu 
dalganın yayılma hızı, (366.b) eşitliği gereğince 
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𝑣𝑣 = �
9.81

5.83𝑥𝑥10−5𝑥𝑥1.72
= 312.78 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠 

olarak bulunur. Bu durumda zemin partiküllerinin titreşim hızları 
aşağıdaki gibi olur. Bu amaçla (365) numaralı eşitlik kullanılırsa  

𝑢𝑢 = 5.83𝑥𝑥10−5𝑥𝑥312.78𝑥𝑥268.94 = 4.904 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠 

bulunur. Oysa tokmağın yere 1 sn içinde ulaştığı kabul edilirse, 
tokmağın zeminde yarattığı gerilme, (367) numaralı eşitlik gereğince 

𝑢𝑢0 =
3.00
1.00

= 3.0 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑠𝑠 

𝜎𝜎0 = 3 �
1.72

9.81𝑥𝑥5.83𝑥𝑥10−5
= 164.52 𝑡𝑡/𝑚𝑚2 

bulunur ki, yukarıdaki gerilmeden daha azdır. Bu durumdaki gerilme 
yayılması için olan dalga hızı, yine (366.a) eşitliğinden  

164.52 =
1.72
9.81

. 𝑣𝑣. 3 

𝑣𝑣 = 312.78
𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑠𝑠

 

elde edilir. Bu hız daha önce bulunan hıza eşittir.  

Görüldüğü gibi dinamik etkiler altında zemin içinde çok yüksek 
gerilmeler oluşmakta ve bu da zemin mukavemeti üzerine olumsuz 
etki yaratmaktadır. Ancak zeminin içerdiği su miktarı ve su 
muhtevası, zemin sıkışmasında önemli olduğu için, mutlaka 
gözönüne alınmalı ve ona göre davranılmalıdır.  
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