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10. TAHLİSİYE İŞLEMLERİ 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında delme aşamasına geçmeden önce bir sondaj programının 

yapılmaması, yanlış delme yöntemi ve ekipman seçimi, sondaj çamuru özelliklerine gereken 

önemin verilmemesi ve özellik değişimlerinin yeterince kontrol edilmemesi gibi sebeplerden 

dolayı kuyularda sapma, takım kopmaları, takım sıkışmaları, takım çözülmeleri vb. gibi 

ilerleme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu zorlukların aşılamaması, kuyuların terk edilmesi 

boyutuna kadar ulaşabilmektedir. Böyle bir durumda, harcanan emek ve para boşa 

gitmektedir. Bu sorunların yaşanmaması için genel olarak; 

1. Delinecek formasyon özelliklerine ve kuyu derinliğine uygun sondaj makinası ve 

ekipmanlar seçilmelidir. 

2. Takım elemanlarından yorulmuş-yıpranmış, eğik vb. gibi nitelikler taşıyan, ilerleme 

sırasında zorluk çıkarabilecek malzemelerin ayrılarak sondaj çalışmalarında kullanılmaması 

sağlanmalıdır. 

3. Çamur ile çalışılan durumlarda, çamurun özellikleri (viskozite, su kaybı, sıva kalınlığı vb.) 

kontrol edilmelidir. Gerektiğinde, çamur özelliklerinde iyileştirmeler yapılmalıdır. 

4. İlerleme sırasında, sondör kumanda panelinde olmalı ve sondaj çamuru özellikleri, baskı 

miktarı ve dönme hızı değerlerini değişen jeolojik koşullara göre yeniden düzenlemelidir. 

5. Düşük maliyet ve yüksek delme hızı için, mutlaka formasyona uygun matkap seçilmelidir. 

6. Kuyu içi (sondaj çamuru) ve kuyu dışı (formasyon) basınçları dengelenmelidir. Bu durum 

sondaj güvenliği açısından oldukça önemlidir. 

7. Şantiyede mutlaka çalışılan takım özelliklerine uygun tahlisiye bulundurulmalıdır. 

 

Sondaj çalışmalarında formasyonların delinmesi sırasında bazı zorluklar yaşanabilir. Bu 

zorlukların derecesi, sondaj personelinin işine olan ilgisi ile doğru orantılıdır.  

 

Bazı formasyonların delinme hızı düşüktür ve sabır gerektirir, bazıları da kuyu açılırken bu 

delme işlemine karşı duyarsız kalamaz (şişer, akar, yıkılır veya göçer).  

 

Delme işlemine başlamadan önce delinecek formasyonların özellikleri varsa mostralardan 

(yüzleklerden) tespit edilmeye çalışılmalı, yersel jeolojik ve jeofizik etüt raporları 

incelenmeli, aynı alan içerisinde açılmış olan sondaj kuyularına ait bilgiler ve kuyu açımı 

sırasında yaşanılan sorunlar öğrenilmeli, sorun yaratabilecek formasyonların derinliği ve 

kalınlığı belirlenerek tedbir alınmalıdır. Çıkabilecek sorunlara karşı stratejiler belirlenerek 
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çalışmalar bu stratejiye uygun olarak yönlendirilmelidir. Sorun olmadan önce önlem almak, 

sorun yaşanırken yapılacak işlemlerden çok daha kolay ve ekonomiktir. 

 

Sondaj kuyularında; sıkışan, kopan veya tabana düşen tij, karotiyer, matkap ve muhafaza 

borusu vb. gibi sondaj ekipmanlarının çeşitli alet ve yöntemler uygulanılarak kuyu dışarısına 

alınmasına tahlisiye işlemi denilmektedir. Tahlisiye işlemi gerektiren durumlar; çok çeşitli 

şekillerde ve değişik karakterlerde meydana gelebilmektedir. Kuyu içerisinin çıplak gözle 

görülememesi ve kuyu içerisinde tahlisiye işlemini gerektiren ekipmanın durumunun kesin 

olarak bilinememesi nedeniyle, tahlisiye işlemleri sondaj çalışmalarının en zor ve sıkıntılı 

konusudur.  

 

Sondajcılığın en önemli hususlarından birisi, tahlisiye işlemlerini gerektirecek durumların 

oluşmaması için, dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin önceden alınmasıdır. Alınabilecek 

tedbirler şunlardır; 

1. Sondaj makinası, pompa ve takımı oluşturan ekipmanların daima bakım ve kontrollerinin 

yapılması, 

2. Delinen formasyon özelliklerine ve kuyu durumuna uygun borulama ve çimentolama 

işlemlerinin (zaman kaybetme ve sondaj maliyetini yükseltecek olsa dahi) gerekli olması 

durumunda yapılması, 

3. Kuyuya yeterli miktarda sondaj çamuru basılması, 

4. Uygun devir ve baskı ile çalışılmaması, 

5. Pompa manometresi ve sondaj makinası göstergelerinin çalışır durumda olmasıdır. 

 

Ayrıca, sondaj sırasında dikkatli ve titiz bir şekilde çalışılarak acele edilmemeli ve işin 

gidişatı şansa bırakılmamalıdır. Sondaj işlemleri sırasında, tahlisiye işlemini gerektiren 

durumlar olabileceği göz önünde tutularak çalışılan takım özelliklerine uygun özellikte 

tahlisiye ekipmanları şantiyede çalışır durumda bulundurulmalıdır. 

 

Tahlisiye işlemleri uygulanmadan önce, kurtarılacak malzemenin konumu saptanmaya 

çalışılmalı ve uygulanacak tahlisiye işlemi dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Yanlış seçilen ve 

uygulanan tahlisiye işlemi, diğer yöntemlerin uygulanabilme imkanını ortadan kaldırabilir. 

Tecrübeler, çoğunlukla kurtarılabilecek durumda olan bir takımın, sondaj personelinin acele 

etmesi ve plansız uygulanan tahlisiye işlemleri nedeniyle kurtarılamayacak dereceye 

gelmesine sebep olduğunu göstermiştir.   
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Tahlisiye işlemi; soğukkanlılık, sabır ve tecrübe gerektiren bir konudur. Uygulanacak yöntem 

seçilmeden önce, durum analizi yapılmalı ve ilk yöntemin uygulanmasından sonra başarısız 

olması durumunda, uygulanabilecek ikinci yöntemin ne olabileceği düşünülmelidir.  

 

10.1. TAHLİSİYE EKİPMANLARI 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, tahlisiye işleminde kullanılacak olan ekipmanların 

özelliklerine ve tahlisiye işleminin amacına göre değişik tiplerde tahlisiye aletleri 

kullanılmaktadır. Bu tahlisiye aletlerinden en çok kullanılanları, Şekil 10.1’de görülen erkek 

ve dişi tahlisiyelerdir.   

 

 
Şekil 10.1. Erkek ve dişi tahlisiye aletleri 

 

10.1.1. Erkek Tahlisiye 

 

Şekil 10.1 ve 10.2’de görülen erkek tahlisiyeler, kurtarılmasında kullanılacağı ekipmanların 

tip ve çaplarına göre değişik özelliklerde imal edilmektedir. Üst kısımlarında tij bağlantı 

dişleri, gövdelerinde de özel olarak açılmış ve sertleştirilmiş tutucu ince dişler bulunmaktadır. 

Hem tij bağlantı dişleri hem de gövdedeki tutucu dişler, uygulanacak olan tahlisiye yöntemine 

uygun olacak şekilde, sağ veya sol yönlü olmaktadır. Bu tahlisiye aletleri, birlikte 

kullanılacakları ekipman özelliklerine ve diş yönüne göre isimlendirilmektedirler. Örneğin, 

NQ erkek tij tahlisiyesi, sol dişli veya HW muhafaza borusu erkek tahlisiyesi, sağ dişli vb. 

gibi. 

 

Sağ dişli erkek tahlisiyeler, o çapa ait standart sağ dişli tijlere bağlanarak kullanılmaktadır. 

Kuyu içerisinde kopan tij, karotiyer veya muhafaza borusu vb. ekipmanları üzerine 

indirilmektedirler (Şekil 10.2). Konik olan uç kısmı kuyudaki ekipmanın içerisine girdikten 

sonra kuyu ağzında zincirli anahtar, boru anahtarı, el ile veya morsetle (en düşük dönüş hızı 
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ile) tijler sağa doğru çevrildiğinde tahlisiye içerisine girdiği ekipmanda diş açar ve tutar. Daha 

sonra tijler, ana vinç halatı, morset veya kriko ile yukarıya doğru çekilerek, tahlisiye 

tarafından tutulan ekipman kuyu dışarısına alınır.  

 

Sol tahlisiyeler ise, ait oldukları çaptaki sol tijlere bağlanarak kullanılmaktadırlar. Kuyu 

içerisinde sıkışan tij veya muhafaza boruları, sağ tahlisiye ile kurtarılamıyor ise sol tahlisiye 

ile çekilerek kuyu dışarısına alınmaya çalışılırlar.  

 

Sol tijlere bağlanan sol erkek tahlisiye, kuyu içerisinde kalmış olan ekipmanın üzerine 

indirilir. Alt ucunun konik olması nedeniyle, tahlisiye ekipman içerisine girer ve sol tijler 

kuyu başında anahtar aracılığıyla sola doğru çevrilir. Bir süre sonra, tahlisiye ekipman iç 

kısmında diş açarak ekipmanı tutar. Sola doğru çevrilmeye devam edildiğinde, sağ dişli olan 

ve kurtarılmaya çalışılan tij veya muhafaza boruları herhangi bir bağlantı noktasından 

çözülür. Manevra yapılarak, çözülen bu bölüm kuyu dışarısına alınır. Tahlisiye aleti, tuttuğu 

tij veya muhafaza borusundan ayrılarak tekrar sol tijlere bağlanarak kuyuya indirilir. Aynı 

işlemle, takım veya muhafaza borularının bir bölümü daha çözülerek kuyu dışarısına 

çıkartılır. Bütün tij veya muhafaza boruları çözülerek kuyu dışarısına alınıncaya kadar bu 

işleme devam edilir. 

  

    
Şekil 10.2. Erkek ve dişi tahlisiyelerin kullanılışı (Datc, 2003) 
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10.1.2. Dişi Tahlisiye 

 

Şekil 10.2’de görülen dişi tahlisiyeler sağ ve sol dişli olmak üzere iki tiptirler. Dişi 

tahlisiyeler, kurtarılmasında kullanılacakları ekipmanların cins ve çaplarına gör, değişik 

ölçülerde imal edilmekte ve adlandırılmaktadırlar. Örneğin, NQ dişi tij tahlisiyesi, sağ dişli 

vb. gibi. 

 

Bu tahlisiyeler, ait oldukları çaptaki sağ veya sol tijlere bağlanarak erkek tahlisiyeler gibi 

kuyuda kalan malzemelerin kurtarılması için kullanılmaktadırlar. Dişi tahlisiyelerde, 

kurtarılacak olan ekipmanın üst ucu, iç tarafı konik olan dişi tahlisiye içerisine girmektedir 

(Şekil 10.2).     

 

10.1.3. Koçboynuzu Tahlisiye 

 

Koçboynuzu tahlisiyeler, kuyu duvarına yaslanmış tij veya muhafaza borularının 

doğrultulmasında kullanılmaktadırlar. Ucu koçboynuzu gibi kıvrılmış olan metal parçasının 

bir redüksiyona (sub) kaynak edilmesi suretiyle imalathanede veya şantiyede 

yapılabilmektedirler (Şekil 10.3). Tahlisiye işleminde kullanılacak koçboynuzu tahlisiye çapı, 

kuyu çapından küçük olmalıdır ve çok sağlam malzemeden kopmayacak şekilde yapılmalıdır.    

 

Şekil 10.3. Koçboynuzu tahlisiye      

                           

10.1.4. Mıknatıslı Tahlisiye 

 

Mıknatıslı tahlisiyeler, çeşitli nedenlerle kuyu içerisine düşürülen metal parçaların kuyu 

dışarısına alınması ve sondaja devam edilmesi amacıyla kullanılmaktadırlar (Şekil 10.4).  
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Mıknatıslı tahlisiyeler, değişik çaplı kuyularda kullanılmak üzere farklı çap ve ölçülerde imal 

edilmektedirler. Üst uçlarında tij bağlantı dişleri, alt uçlarında da kuvvetli bir mıknatıs 

bulunmaktadır. Kullanılacakları kuyuya ait tij veya wire-line takımların overshot halatı ucuna 

takılarak kuyu tabanına indirilmektedirler. Kuyu tabanındaki metal parçalar, mıknatıs 

tarafından tutulmakta ve kuyu dışarısına çıkartılmaktadır. Mıknatıs kuvvetinin azalmaması 

için demir kapağın mutlaka mıknatıs üzerinde takılı bulundurulması gereklidir. Ayrıca, 

mıknatısın darbelere karşı korunması ve sert yüzeylere çarpmaması hususuna dikkat 

edilmelidir.  

 

           
 

Şekil 10.4. Mıknatıslı tahlisiye ve kullanılışı 

 

10.1.5. Mum Tahlisiye 

 

Mum tahlisiyeler, koparak veya çözülerek kuyu içerisinde kalmış olan sondaj ekipmanlarının 

kuyu içerisindeki konumunun belirlenmesinde kullanılmaktadırlar (Şekil 10.5). Mum 

tahlisiyeler, şantiyede veya imalathanelerde ağız borusu veya eskimiş muhafaza boruları 

kullanılarak hazırlanmaktadır. Tahlisiye aleti içerisine mum (parafin) doldurulduktan sonra, 

takım kuyuda bulunan ekipman üzerine indirilir. Tahlisiye, takım üzerine döndürülmeden 

vurularak veya bastırılarak ekipmanın kuyu içerisindeki durumu tespit edilir. Tahlisiyenin 

vurma anındaki durumu tebeşir ile tijler üzerine işaretlenir ve tahlisiye döndürülmeden kuyu 

dışarısına çekilir. Tebeşir ile işaretleme işlemi, takımın kuyudaki durumunun net bir şekilde 

anlaşılabilmesi için yapılması gereken zorunlu bir işlemdir. 
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Şekil 10.5. Mum tahlisiye ve kullanılışı 

 

10.1.6. Mekanik veya Hidrolik Krikolar 

 

Karotlu sondajlarda, sıkışan takım elemanlarının veya muhafaza borularının kurtarılmasında 

çok sık olarak kullanılan yardımcı ekipmanlardan birisi hidrolik krikolardır (Şekil 10.6). 

Krikoların kaldırma uzunlukları, takım elemanlarının uzama paylarından daha büyük 

olmalıdır. Bu özellik, çoğunlukla çiftli krikolarla sağlanabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 10.6. Tahlisiye işleminde kullanılan hidrolik krikolar 
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Kriko işleminin uygulaması şu şekildedir; 

 

1. Takımın sıkışma noktası ve sıkışan takımın ne kadar yük altında ne miktarda uzayabileceği 

tespit edilir. 

 

2. Uygun kapasitede bir çift kriko, tij çapından biraz daha geniş olan bir kravat ile tijlerin 

çapına uygun tij freni ve çeneleri temin edilir. 

 

3. Kuyu ağzı ve çevresi düzeltilerek, Şekil 10.7’de görüldüğü gibi iki adet tahta takoz ve tahta 

takozlar üzerine de krikolar eşit aralıklarla yerleştirilir. 

 

4. Tij üzerine kravat geçirilir. Kravatın iki kolu eşit şekilde ve krikoların tam çıkma 

ayaklarının üzerine basacak şekilde yerleştirilir. 

 

5. Kravat cıvataları, tamamen sıkılmış olmasına rağmen tij çapına oranla biraz daha geniş 

olduğu için aşağı ve yukarı yönlerde serbest olarak hareket edebilecektir. 

 

6. Tij freni, tij üzerinden kravat üstüne oturtulur. Daha sonra, çeneler (çekiç ile hafifçe 

vurularak) yerlerine düzgün bir şekilde yerleştirilir. 

 

7. Her iki kriko, eşit oranda ve düşük bir hızla kaldırılır. Krikoların yükselen kısmı, önce 

kravatı daha sonrada tij frenini yukarıya doğru iter. Fren içerisine yerleştirilen çeneler tiji 

tutacağı için tiji de kendileri ile birlikte yukarıya doğru çekecektir. 

 

8. Krikolar istenilen oranda yukarıya kaldırıldıktan sonra, aynı anda boşaltılarak aşağıya 

indirilir. Eğer, takım yukarı kaldırılabilmişse en üstteki tij ve fren (çeneler tijleri sıktığı için) 

çekilen miktar kadar yukarıya kalkacaktır. Bu durumda, tij freni kravat üzerine indirilerek 

krikolama işlemi tekrarlanır. Takım ana vinç halatı ile çekilebilecek duruma gelinceye kadar 

bu işleme devam edilir. Takım krikolar ile çekilememiş ise, krikolar boşaltıldığında tij ve tij 

freni de eski yerlerine (aşağıya doğru) inecektir (tijlerin esnekliği nedeniyle). Böyle bir 

durumda, kriko işlemi tekrarlanır veya şahmerdan vurularak takım gevşetilmeye çalışılır. 
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    Şekil 10.7. Sıkışan takımı kurtarmak için kriko uygulaması 

 

Kriko uygulaması, tahlisiye işlemleri arasında en fazla dikkat ve tecrübe gerektiren işlemdir. 

Krikoların eşit oranda ve aynı anda indirilip kaldırılması gerekmektedir. Tersi durumda, kuyu 

ağzındaki tijin eğilmesi nedeniyle tehlikeli olaylar meydana gelebilir. Ayrıca, kriko işlemi 

uygulanırken uygulamacı dışında hiçbir personelin kuyu başında olmaması gereklidir. Çünkü, 

gergin takımın kopması veya çenelerin sıyırması önemli kazalara sebep olabilir. Güvenlik 

açısından, çeneler ve diğer ekipmanların tel ile bağlanması (olası fırlamaları önlemek 

amacıyla) faydalıdır.  

 

Tecrübeli bir personel, kriko işlemi uygulanırken takımın kuyu ağzına doğru hareketlenerek 

çıktığını anlayabilir. Sıkışan takım hareket ederek, kurtarma işlemi başladığında kuyudan ses 

gelmesine sebep olmaktadır.      

          

10.1.7. Şahmerdan 

 

Muhafaza borularının çakılması işlemlerinde kullanılan şahmerdan aracılığı ile kuyu 

içerisinde sıkışan takım veya muhafaza boruları kurtarılabilmektedir (Şekil 10.8). Bu amaçla, 

kılavuz tijin üst ucuna geri darbe başlığı takılmakta, ip halat kullanılarak şahmerdan yukarıya 

doğru vurdurulmaktadır (muhafaza borusu çakma yönünün tersi). Böylece, takım üzerinde 

yukarı yönde oluşturulan darbe ve sarsıntılar bazı durumlarda sıkışan takımın kurtarılmasını 

sağlayabilmektedir. Bu işlem, bazen çok uzun zaman alabilmektedir. Takımın sıkışma noktası 

kuyu ağzına ne kadar yakın ise, şahmerdanın takım üzerindeki etkisi ve takımın kurtarılma 

şansı o oranda fazladır. Sıkışma noktası derinleştikçe, şahmerdanın takım üzerindeki etkisi ve 

başarı şansı azalmaktadır.           
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Şekil 10.8. Geri darbe başlığı ve şahmerdan sıkışan takımın kurtarılmaya çalışılması (Akpınar, 1999) 

 

10.1.8. Tij ve Boru Kesiciler 

 

Tij ve boru kesiciler, hem daha ekonomik hem de daha emniyetli sistemler oldukları için son 

yıllarda yaygınlaşarak tercih edilmektedir (Şekil 10.9). Kesicilerin kullanımı şu şekildedir; 

 

1. Kesiciler temiz su ile kullanılır. Sondaj kuyusunda, sondaj sıvısı var ise mutlaka 

temizlenmelidir. 

2. Kesiciler kuyuya indirilmeden önce, mutlaka kuyu dışında çalıştırılarak test edilmeli ve 

bıçaklardaki aşınma miktarı kontrol edilmelidir. 

3. Sondaj kuyusunda su var ise, kesiciler kuyuya yavaş yavaş indirilmeli, kuyudan 

çıkartılırken de içindeki suyun boşalmasına izin verilerek çekilmelidir. Bu sayede, kesicilerin 

kırılması önlenmiş olur. 

4. Kesiciler kuyuya indirilmeye başlanmadan önce, kesilecek boru veya takım mutlaka askıya 

alınmalıdır. Böylelikle, kesme işlemi bitince kesilen takımın kesicilerin üzerine düşerek 

kırılmasına veya sıkışmasına sebep olması engellenir. 

5. Kesiciler kuyuya indirildikten sonra, kesme işleminin yapılacağı yerde ilk önce takım el ile 

çevrilerek zorlama olup olmadığı kontrol edilir. Sonra takım, sondaj makinası ile yaklaşık 25 

dev/dak (çevresel hızı 90 - 135 m/dak) dönme hızıyla döndürülmeye başlanır. Bu sırada, su 

pompası ile basılan temiz suyun basıncı en çok 200 PSI (15 Bar) basınçta sabit olmalıdır.  
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6. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra su pompası basıncı düşer. Bu da, kesme işleminin 

tamamlandığını gösterir ve takım çekilir. 

 

Kesme işleminden sonra kesiciler mutlaka temizlenerek yağlanmalı ve sarılıp kuru bir yerde 

muhafaza edilmelidir. 

 

 
 

Şekil 10.9.  Tij ve boru kesici 

 

10.2. TAHLİSİYE UYGULAMALARI 

 

10.2.1. Takım Sıkışması 

 

Takım sıkışması, karotlu sondajlarda en sık karşılaşılan problemlerden birisidir. Takım 

sıkışmasına sebep olan birçok durum vardır. Bunlar; 

 

1. Yıkıntı      

2. Şişme   

3. Kalın çamur keki 

4. Kırıntı çökelmesi / birikmesi 

5. Karot bloklaması     

6. Tij bağlantı yerlerinden su sızması 

 

10.2.1.1. Yıkıntı Nedeniyle Takım Sıkışması 

 

Bloklu, çimentolanmamış formasyonlar ve fay zonlarında sondaj yapılırken, karşılaşılan en 

önemli problemlerden birisi kuyu duvarından kuyu içerisine harekettir. Başka bir ifadeyle, 

kuyu duvarındaki malzemenin takım üzerine yıkılmasıdır (Şekil 10.10). Böyle bir durum 
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öncesi gerekli önlemler alınmazsa, takımın bir bölümünün kuyu içerisinde kalması veya 

kuyuda sondajın son bulması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Yıkılabilecek veya tektonik 

deformasyona uğramış seviyelerde sondaj yapılırken, takım ve kuyu güvenliğine dikkat 

edilmelidir. Bu seviyeler, muhafaza borusu indirilmeden veya çimentolanmadan ilerlemeye 

devam edilmemelidir.  

 

 
 

Şekil 10.10. Yıkıntı nedeniyle takım sıkışması 

 

Yıkıntı nedeniyle takım sıkıştığında dikkat edilecek en önemli konu, sondaj çamuru 

dolaşımının sürdürülmeye çalışılması ve pompanın durdurulmamasıdır. Tersi durumda, takım 

üzerine yığılan yıkıntı malzemesi ile birlikte sondaj çamuru içerisinde askıda bulunan 

kırıntılar takım üzerine çökerek takımın sıkışma derecesini artıracaktır. Oysa, sondaj çamuru 

dolaşımının sürdürülmesi hatta mümkünse kuyudaki çamur miktarının artırılması yıkıntı 

malzemesinin bir bölümünün kuyu dışarısına atılmasını ve takımın rahatlamasını sağlayabilir. 

Sondaj çamuru dolaşımı devam ederken, takım yavaş yavaş morset ile yukarıya doğru 

çekilerek kuyu dışarısına alınmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, takımın döndürülerek aşağı yukarı 

hareket ettirilmesi de yıkıntı malzemesinin gevşeyerek sondaj çamuru aracılığıyla kuyu 

dışarısına atılmasını sağlayabilir. Bu işlem, sıkışan takımın kurtarılmasına yardımcı olabilir. 

Sabırlı ve telaşa kapılmadan bu işleme devam edilmesi, büyük olasılıkla takımın 

kurtarılmasını sağlayacaktır. 
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Sondaj çamuru dolaşımı kesilmişse ve bütün uğraşılara rağmen takım çekilemiyorsa, 

aşağıdaki işlemlerin sırayla uygulanması faydalı olabilir; 

 

1. Karotlar incelenerek, kuyu durumuna göre yıkıntının hangi derinlikte ve/veya derinliklerde 

oluşabileceği belirlenmeli ve takım sıkışma noktası hesaplanmalıdır.  

 

Tijler, çelikten imal edilmektedir. Dolayısıyla, akma dayanımlarının geçilmemesi kaydıyla 

uygulanacak bir çekme işleminde tijin et kalınlığına, çekme kuvvetine ve uzunluğuna bağlı 

olarak sabit miktarda uzamaktadırlar. Çekme kuvveti ortadan kalktığında, tijler tekrar eski 

uzunluklarına dönerler. Bu şekilde, birim boydaki tijin sabit uzama özelliğinden 

yararlanılarak aşağıdaki formülden takım dizisinin sıkışma noktası saptanabilir (Özbayoğlu, 

1983).    

 

Burada; 

 λ : Uzama miktarı (cm) 

 p : Çekme kuvveti (kg) 

A : Tij gövdesindeki et kalınlığının kesit alanı (cm2) 

                                          E : Çeliğin elastisite modülü (2.1 x 106 kg/cm2)  

       l : Takımın uzunluğu (cm) 

Formül düzenlenerek   

                                       tijlerin sıkışma derinliği (l) belirlenir. 

  

 

 

Kesit alanı (A) hesaplanırken, tijlerin aşınma durumu göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Örnek: NQ tijlerin kullanıldığı bir sondaj çalışmasında, sıkışmış bir takım 10 ton yükle 

çekilmeye çalışılmış ve takımda 15 cm uzama oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre takımın 

sıkışma derinliği şu şekilde hesaplanır; 

λ  : 15 cm 

p  : 10 000 kg 

A : 8.39 cm2  

[NQ tijlerin dış çapı 6.69 cm ve iç çapı 6.03 cm olduğuna göre: (6.69)2 - (6.032) = 8.39 cm2) 

E  : 2.1 x 106 kg/cm2 

      p x l 

 λ  = ----------- 

       A x E 

            A x E x λ 

     l = --------------- 

                 p 
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        8.39 x 15 x 2.1 x 106  

    l = --------------------------- = 26428 cm = 264.28 m olarak bulunur.  

                    10 000 

 

2. Takım şahmerdan ve geri darbe başlığı ile kurtarılmaya çalışılmalıdır (Şekil 10.8). 

 

3. Kriko yöntemi kullanılmalıdır (Şekil 10.7). Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta, 

aşırı derecede yüklenilerek tijlerin esneme sınırının ve kopma dayanımlarının aşılmamasıdır. 

Uygulamada, kriko ile askıya alınarak bir gece bu şekilde bekletilen takımların ertesi sabah 

kurtulmuş veya serbestleşmiş olduğu pek çok kere görülmüştür.      

 

4. Kriko uygulaması ile takımın kurtarılamadığı durumda kuyu derinliğinin artırılması 

gerekiyorsa, uygulanacak yöntem sıkışmış haldeki takımın dıştan tabana kadar muhafaza 

boruları ile taranarak (özellikle sığ derinlikteki kuyularda) kurtarılması olmalıdır (Şekil 

10.11). Sondaja devam etmek gerekmiyor ve sadece takımın kuyu dışarısına alınması 

düşünülüyorsa, tijlerin sola doğru çevrilerek çözülmesi sonucunda takımın kuyu dışarısına 

alınması en son yöntem olarak uygulanabilir. Böyle bir durumda; karotiyer, elmaslı matkap ve 

birkaç tijin kuyuda kalması ihtimal dahilindedir.  

 

10.2.1.2. Şişme Nedeniyle Takım Sıkışması 

 

Kil kökenli formasyonlar sondaj sıvısı ile temas ettiklerinde şişer, suya doygun hale 

geldiklerinde ise dağılır ve akıcı hale geçerler (Şekil 10.12). Bütün kil türleri, delinirken sorun 

oluşturmamaktadır (özellikle montmorillonit grubu ve dağılgan-ayrışan killer delinirken önemli 

problemlere sebep olabilmektedir). Kil türü formasyonların bünyelerine su alarak şişmesi, 

belirli bir süre sonra açılan kuyunun daralmasına dolayısıyla karotiyerin sıkışmasına sebep 

olabilmektedir. Böyle bir durumun yaşanmaması için, bu tür formasyonlarda kullanılacak 

portkronların vidye takviyeli olması hatta normal portkronlara oranla daha geniş çaplı olması 

gerekmektedir.  

 

Şişen formasyonlarda sondaja başlanılmadan önce, sondaj çamuru içerisine polimer katılması 

önemli avantajlar sağlayabilir. Çünkü, polimer killerin şişmesini önlemektedir. Ayrıca, sondaj 
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çamurunun viskozitesi artırılarak kesilen kil kırıntılarının kuyu dışarısına atılmasının 

kolaylaştırılması anülüste kırıntı birikmesini engeller.  

 

 
 

Şekil 10.11. Takımın dıştan tabana kadar taranıp muhafaza borusu içerisine alınarak kurtarılması  

 

 
 

Şekil 10.12. Killerde kuyu düzeninin bozulması (Hilliard, 1996’den uyarlanmıştır) 
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10.2.1.3. Kalın Çamur Keki Nedeniyle Takım Sıkışması 

 

Çamur ile çalışılan sondajlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan birisidir. Su kaybı fazla 

olan çamurun, kuyu duvarında kalın bir kek oluşturarak takımı sıvaması ve sıkıştırması 

olayıdır (Şekil 10.13). Anülüsün bu durum nedeniyle daralması sonucunda, takım sıkışmaları 

meydana gelmektedir. Bu durumda, karotiyer bir silindir içerisindeki piston gibi 

davranmaktadır. Dolayısıyla, karotiyer ne kuvvetle çekilirse çekilsin kuyunun tabanında bir 

vakum oluşacağı için takım kuyu dışarısına alınamamaktadır. 

 

 

 
 

      

Şekil 10.13. Kuyu duvarında kalın kek oluşumu (Özdemir, 2009) 

 

Bu tür bir sorunun önlenebilmesi için, kullanılan sondaj çamurunun su kaybının çok iyi bir 

şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Sondaj çamurunun su kaybı, sondaj öncesi veya 

sırasında çamura polimer katılması suretiyle azaltılabilir. Ancak, her şeye rağmen kalın kek 

nedeniyle takım sıkışırsa yapılacak işlem takımın dış kısmından taranarak muhafaza borusu 

içerisine alınması ve kurtarılması olacaktır (Şekil 10.11). Sondaj çamuru dolaşımı 

sağlanabiliyorsa, dolaşım daha ince bir çamur ile (krom lignosülfonat vb. gibi incelticiler 
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eklenmiş) yapılarak kuyu duvarındaki çamur kekinin yıkanarak kalınlığının azaltılması da 

düşünülebilir. 

 

10.2.1.4. Kırıntı Çökelmesi Nedeniyle Takım Sıkışması 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, en sık karşılaşılan sondaj problemlerinden birisi kuyu 

içerisindeki matkabın kestiği kırıntıların takım üzerine çökelmesidir (Şekil 10.14). Kırıntıların 

çökelmesi nedeniyle oluşan takım sıkışmasının en önemli sebebi, sondörün çalışma şeklidir. 

 

 
 

 Şekil 10.14. Matkabın formasyondan kestiği kırıntıların kuyu içerisindeki hareket mekanizmaları 
 

Kırıntı çökelmesi nedeniyle oluşan takım sıkışmasının sebepleri ve çözümlerine yönelik 

yaklaşımlar şu şekildedir; 

 

1. Sondaj çalışmasına ara verildiğinde veya günlük iş sonunda, takımın kuyu tabanında 

bırakılması: Böyle bir durumda, çamur kullanılsa dahi sondaj çamuru içerisinde askıda 

bulunan kırıntılar, çökerek uzun süre kuyu tabanında bulunan karotiyer üzerine birikmekte ve 

takım sıkışmasına sebep olmaktadır. Kural, bekleme süresinin uzun veya kısa olması 

durumunda takımın kesinlikle kuyu tabanında bırakılmamasıdır. Günlük iş sonunda veya 

çalışmaya ara verilen durumlarda, takım ya askıya veya kuyu dışarısına alınmalıdır. Çeşitli 

nedenlerle (özellikle çok derin kuyularda), takımın kuyu içerisinde bırakılması zorunluluğu 

varsa formasyon ve kuyu özellikleri dikkate alınarak takım mümkün olduğu kadar kuyu 

tabanından yukarıya kaldırılmış (askıya alınmış) olmalıdır. Böylece, çöken kırıntılar karotiyer 

altındaki boşlukta birikecek ve takım sıkışma tehlikesi ortadan kaldırılmış olacaktır. 
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2. Günlük iş başlangıcında, kuyu tabanında biriken kırıntılar üzerinde ilerlenmesi: Böyle 

bir durum, elmaslı matkabın yıpranması ve portkronun zorlanması vb. gibi çeşitli sakıncaların 

yanında takım sıkışmasına da neden olabilmektedir. Sondaja başlanılmadan önce, mutlaka 

kuyu tabanındaki kırıntıların kuyu tabanından uzaklaştırılarak kuyu dışarısına atılması 

gereklidir. Bunun için takım kuyu tabanında biriken kırıntı seviyesinin birkaç metre üstünde 

iken sondaj çamuru dolaşımına başlanılmalıdır. Ayrıca, takım düşük devirle döndürülerek 

yavaş yavaş kuyu tabanına doğru indirilmelidir. Takım, kuyu tabanına indirildikten ve 

kuyudan kırıntı gelişinin kesildiğinden emin olunduktan sonra ilerlemeye devam edilmelidir. 

 

3. Çamur pompasının düşük miktarda çamur basması veya hiç basmaması: Pompa 

kapasitesinin yetersiz veya arızalı olması, matkabın kestiği kırıntıların kuyudan atılamaması 

nedeniyle oluşan takım sıkışmalarının önemli nedenlerinden birisidir. Böyle bir durum, takım 

sıkışmasına ek olarak elmaslı matkabın yanmasına da sebep olabilir. 

 

Pompanın arızalı, emme ve basma valflerinin veya piston lastiklerinin aşınmış ve pompa 

kapasitesinin düşük olması nedeniyle basınç ve debinin yetersiz oluşu vs. sondaj 

çalışmalarının gidişatını etkilemektedir. Ayrıca, pompanın emiş yapamaması, emiş 

hortumunun içerisine kırıntı dolması, hortum üzerinde delik veya içerisinde hava olması, 

klepenin havuz tabanındaki kırıntılı malzemeyi içerisine çekerek tıkanması, havuz seviyesinin 

pompa seviyesine oranla çok aşağıda olması, klepenin su dışarısında bulunması, emme 

hortumu çapının dar olması sebebiyle pompanın yeterli miktarda sıvı ememesi, basma 

hortumunun çok uzun veya çapının uygun olmayışı nedeniyle basınç düşüşü, manometre ve 

sigortaların ayarsız olması da diğer sebepler olarak düşünülebilir. 

 

4. Kırıntıların tekrar kuyuya basılması: Sondaj çamuru ile kuyu dışarısına çıkartılan 

kırıntılar, havuzdan pompa ile emilerek tekrar kuyuya basılabilir. Bu kırıntılar, takım 

içerisinde çeşitli noktalarda tıkanmalara ve kuyu içerisinde kırıntı miktarının artması 

sonucunda takım sıkışmasına sebep olabilir. Bu nedenle, kırıntıların tekrar kuyu içerisine 

basılmaması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir. 

 

Kırıntıların kuyu içerisinde çökelmesi nedeniyle oluşan takım sıkışmalarının pek çok sebebi 

olmakla birlikte, genellikle söndör kaynaklıdır. Dikkatli bir çalışma ve gereken tedbirlerin 

zamanında alınmasıyla takım sıkışmaları büyük ölçüde önlenebilir. Kırıntı çökelmesi 
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nedeniyle oluşan takım sıkışmalarının çözümü için uygulanacak yöntemler, yıkıntı nedeniyle 

oluşan takım sıkışmalarının çözümü için uygulanan yöntemlerin aynısıdır. 

 

10.2.1.5. Karot Bloklaması Nedeni Takım Sıkışması 

 

Özellikle sert ve çatlaklı formasyonlarda sondaj yapılırken, formasyon parçalarının üst üste 

binmesi nedeniyle karotun matkap ağzında veya segman içerisinde sıkışması sonucunda 

karotiyere girememesi olayına karot bloklaması denilmektedir. Karot bloklaması, çok sık 

karşılaşılan sondaj problemlerinden birisidir. Karot bloklaması, zamanında tespit edilerek 

gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekli önlemlerin alınmaması karot kaybına, takımın zarar 

görmesine ve matkap ağzının tıkanarak sondaj çamuru dolaşımının kesilmesi ile hem 

matkabın yanmasına hem de kuyu tabanındaki kırıntıların temizlenememesi nedeniyle takım 

sıkışmasına sebep olur. 

 

Tecrübeli ve dikkatli bir sondör, karot bloklaması durumunu çok kısa sürede anlayabilir. 

Takım çıkışı yapılarak takımı kuyu dışarısına alır ve bloklamayı giderir. İlerleme sırasında 

karot bloklaması olduğunu gösteren bazı kesin belirtiler bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Pompa manometresinde anormal basınç yükselmesi 

2. Delme hızının aniden düşmesi 

3. Kuyu dışarısına atılan kırıntı miktarındaki aşırı artış 

 

Bu üç durumun birlikte gözlenmesi durumunda, kesinlikle karot bloklamasından 

şüphelenilmeli ve delme işlemine son verilerek sorunun giderilmesine odaklanılmalıdır. Karot 

bloklaması nedeniyle oluşan takım sıkışmalarının çözümü için uygulanacak yöntemler, yıkıntı 

nedeniyle oluşan takım sıkışmalarının çözümü için uygulanan yöntemlerin aynısıdır. 

 

10.2.1.6. Tij Bağlantı Yerlerinden Aşırı Miktarda Su Sızması Nedeniyle Takım Sıkışması 

 

Sondaj sırasında tij bağlantı yerlerinden aşırı miktarda su sızması durumunda, kuyuya basılan 

sondaj çamuru miktarı yeterli olsa da matkaba ulaşan çamur miktarı yetersiz olabilir. Bu 

durum, hem matkabın yanmasına hem de kuyu tabanındaki kırıntıların kuyu dışına 

taşınamayarak takım sıkışmasına sebep olacaktır.  Bu tip sorunlar, takımda kullanılan tijlerin 

çapları küçüldükçe ve kuyular derinleştikçe daha da artar. Sondörün durumun farkına 

varmaması sonucunda önemli problemlerle karşılaşılabilir. Bu tip problemlerin yaşanmaması 
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için, kullanılacak tijlerin diş bağlantılarının kontrol edilmesi gereklidir. Ayrıca, kuyudan çıkan 

sondaj çamurun sık sık incelenerek kırıntıların kuyu dışarısına atılıp atılmadığının izlenmesi 

gereklidir. 

10.2.2. Takımın veya Muhafaza Borularının Çözülmesi  

 

Karotlu sondajlarda, çok sık karşılaşılan bir durumdur. Sebepleri şu şekildedir; 

 

1. Tij ve muhafaza borusu dişlerinin aşırı derecede aşınmış olması veya kuyuya indirilirken 

iyi bir şekilde sıkılmamasıdır. Tij veya muhafaza borularının kuyuya indirilmeleri sırasında 

oluşan ani darbeler veya takımın kuyu duvarına çarpması sonucunda meydana gelen 

sarsıntılar nedeniyle bağlantı dişleri, gevşeyebilmekte veya çözülebilmektedir. Çözülen kısım, 

kuyu tabanına düşmekte ve ekipmanlar hasara uğramaktadırlar. Bu gibi durumların 

önlenebilmesi için, takımda kullanılacak ekipmanların bağlantı dişlerinin sağlamlığı, aşınma 

ve temiz olma durumu kontrol edilmelidir. Ayrıca, dişler iyi bir şekilde sıkıldıktan sonra 

takım veya muhafaza borusu kuyuya indirilmelidir.  

 

2. Yeraltı boşlukları bulunan veya kuyu çapının fazla oranda genişleyebildiği yumuşak 

formasyonlarda, sondaj yapılırken de takım çözülebilmektedir. Bu tip formasyonlarda sondaj 

güvenliği, sondaj çamuruna polimer türü katkı maddeleri katılarak kuyunun iyi bir şekilde 

sıvanması suretiyle, muhafaza borusu indirilerek veya çimentolama yapılarak sağlanabilir.  

 

3. Kuyu tabanındaki kırıntıların temizlenmesi amacıyla yapılan yıkama işlemi sırasında da 

(yukarı aşağı yönlü hareketler nedeniyle) takım çözülmeleri meydana gelebilir. 

 

4. Tahlisiye işlemi sırasında, geri darbe başlığı ve şahmerdanla çalışılırken oluşan darbeler 

takım çözülmelerine sebep olabilmektedir. Bu durumun önlenebilmesi için, aralıklı olarak 

tijlerin kuyu başında boru anahtarı ile tijlerin diş yönlerine uygun olacak şekilde sağa veya 

sola çevrilerek sıkılması gereklidir. 

 

5. Kuyuya indirilen muhafaza borusu çözülmeleri, takım elemanları çözülmesine oranla daha 

fazla olmaktadır. Muhafaza boruları, şahmerdan kullanılarak çakılırken veya kuyu dışarısına 

alınırken darbeler nedeniyle sarsılabilmekte ve dişleri gevşeyerek çözülebilmektedir. Bu 

sebeple, şahmerdan ile yapılan çakma işlemlerinde muhafaza borularının sürekli olarak boru 

anahtarı ile diş istikametleri yönünde çevrilerek dişleri sıkılmalıdır. 
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6. Özellikle çok yumuşak formasyonlarda sondaj yapılırken, kuyuya indirilmiş olan muhafaza 

borularının alt kısmındaki bölüm oyulabilmektedir. Bu oyulma işlemi sonucunda, hem delme 

sırasında oluşan sarsıntı hem de muhafaza borularının içerisinde dönen takımın muhafaza 

borusu çarığına teması nedeniyle borular çözülmekte ve kuyu tabanına doğru düşebilmektedir. 

Bu tür formasyonlarda sondaj yapılırken, borulama işlemine sağlam kayaya kadar devam 

edilmeli veya boruların taban kısımları çimentolanarak sağlamlaştırılmalıdır. Ayrıca, bu tür 

formasyonlarda sol dişli muhafaza borularının kullanılması boru çözülmelerini büyük ölçüde 

engellemektedir.  

 

Takımın çözülmesi durumunda yapılacak ilk işlem, çözülen takımın kuyu içerisinde aynı tijler 

ile tutulmaya çalışılmasıdır. Tijlerin bu şekilde birbirlerine bağlanabilmesi ve takımın 

kurtarılması sağlanabilir. Bu işlem sırasında, tijler çözülen takım üzerine yavaş bir şekilde 

indirilir ve anahtar ile veya morsetle en düşük dönüş hızında kuyu başından çevrilerek dişlerin 

birbirlerine bağlanması sağlanabilir. Tijlerin bu şekilde tahlisiye aleti kullanılmadan 

kurtarılması, tahlisiye aletinin tijler üzerinde oluşturacağı zararı önler.  

 

Eğer tijler birbirlerine bağlanarak kurtarılamamış ise, takım kuyu duvarına yaslanmış olabilir. 

Bu durumda, mum tahlisiye kuyuya indirilerek takım durumu tespit edilebilir. Takım kuyu 

duvarına yaslanmış ise, yan yatmış olan tijlerin ortalanması ve kurtarılması için Şekil 

10.15’de görülen tahlisiye işlemleri uygulanabilir. 

 

     
 

Şekil 10.15. Çözülen ve kopan ekipmanlara uygulanan tahlisiye işlemleri (Özbayoğlu, 1983 ve Albayrak, 1967) 
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10.2.3. Takım Kesilmesi (Kopması) 

 

Çeşitli sebeplerle kuyu içerisinde bulunan takımın herhangi bir yerinden kopması, karotlu 

sondajlarda çok sık karşılaşılan durumlardan birisidir. Takım kopmasının sebepleri şu 

şekildedir; 

 

1. Aşınmış, yorulmuş ve eskimiş tijlerin takım dizisi içerisinde kullanılması 

2. Gövdeleri, bağlantı dişleri veya diş dipleri çatlak olan tijlerin takımda kullanılması 

3. Yıkıntı, kırıntı çökmesi, karot bloklaması, kuyu sapması veya takım sıkışması vb. gibi 

sebeplerle takımın aşırı derecede zorlanması 

4. Ekipman imalatında kullanılan çeliğin düşük kalitede olması 

5. Sondaj makinası güç ve tork değerlerinin yüksek olması 

6. Takımda kullanılan tijlerin titreşimleri ve kamçılanmaları 

7. Çamur kaçağı olan kuru kuyularda, tij gresi (rod grese) kullanılmaması nedeniyle kuyu 

duvarına sürtünen tijlerin aşırı derecede aşınması, ısınması ve titreşimi 

 

Takım kopmasının sebepleri incelendiğinde dikkatli bir çalışma, ekipmanların gereken şekilde 

bakımı ve kontrolü, sondaj tekniği ilkelerinin doğru olarak uygulanması durumunda takım 

kopmalarının nedenleri ortadan kaldırılabilir. 

 

Tecrübeli bir sondör, kısa sürede takımın koptuğunu fark edebilir. Takım koptuğunda; 

1. Pompa çok rahat çalışır ve manometrede çalışma basıncı değeri aniden düşer. 

2. Sondaj çamuru dolaşımı devam etmesine rağmen, kuyu dışarısına kırıntı çıkışı olmaz. 

3. Sondaj makinası morsetinin dönüşü aniden rahatlar (bu durum motor sesinden de 

anlaşılabilir) 

 

Takım kopmasından şüphelenildiğinde, baskı ve dönme işlemine son verilmelidir. Takım 

kontrol edilmek üzere kuyu dışarısına alınmalıdır. Takım koptuğunda yapılacak ilk iş, takımın 

kopma nedeni ve kuyuda kalan kısmın üst ucunun ne durumda olduğunun mum tahlisiye 

yöntemi uygulanarak belirlenmesidir. Daha sonra dişi, erkek ve koçboynuzu tahlisiye 

kullanılarak Şekil 10.15’de görüldüğü gibi kurtarılmaya çalışılır. Kopan ekipmanın uç kısmı, 

tahlisiyenin kendisini tutmasına izin vermeyebilir. Örneğin; yırtılmış, yarılmış veya içe doğru 

kapanmış olabilir. Bu kısım; sert ve aşındırıcı formasyonlar için veya özel tasarlanmış kapalı 

tip bir matkap ile tornalanarak tahlisiyenin tutabileceği şekile getirilmelidir. 
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10.2.4. Metal Parçaları veya Sert Cisimlerin Kuyuya Düşürülmesi   

 

Dikkatsizlik nedeniyle veya kaza sonucunda, anahtar çenesi, civata vb. gibi metalik veya 

metalik olmayan bazı malzemeler kuyu içerisine düşebilir ve bu malzemeler delme işlemine 

devam edilmesini engelleyebilir. Eğer kuyudaki parçalar metal ve küçük boyutta ise, 

mıknatıslı tahlisiye ile alınabilir. Büyük boyutlu parçalar, sert ve aşındırıcı formasyonlar için 

veya özel tasarlanmış kapalı bir matkap vb. ile parçalanarak küçültülür ve mıknatıslı tahlisiye 

ile kuyu dışarısına çıkartılır. Mıknatıslı tahlisiyenin bulunmadığı ve kuyuya düşen cismin 

bronz vb. gibi manyetik özellikte olmaması durumlarında şu yöntemler uygulanabilir; 

 

1. Kuyu tabanındaki cisim (bu cisim; tahlisiye ile tutulamayan kopmuş veya çözülmüş bir 

elmaslı matkap veya matkap + portkron da olabilir), sert ve aşındırıcı formasyonlar için veya 

özel tasarlanmış kapalı bir matkap ile parçalanarak küçültülür. 

 

2. Daha sonra kuyu çapından bir veya iki düşük çap ölçüsünde bir takımla (örneğin, H-çaplı 

kuyuda N-çaplı takımla) 40-50 cm ilerleme yapılır. Takım çekildiğinde, parçalanmış olan sert 

cisimler bu açılan deliğe dolacaktır.  

 

3. Bu işlem sonucunda, normal kuyu çapındaki karotiyer ile kuyu tabanında 1.5-2 m ilerleme 

yapılarak karot alınır. Böylece, sert cisimler karot ile birlikte karotiyer içerisinde kuyu 

dışarısına çıkartılır (Şekil 10.16).  

 

 
 

Şekil 10.16. Kuyuya düşen sert cisimlere uygulanan tahlisiye işlemleri (Özdemir ve Özdemir, 2006) 
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10.2.5. Ana Vinç Halatı veya Wire-line Halatın Kuyu İçerisine Düşmesi 

 

Halatlar koparak veya bağlantı yerlerinden çözülerek kuyu içerisine düşebilmektedir. Böyle 

bir durumda, halat ve halata bağlı olan ekipmanın kuyu dışarısına çıkartılabilmesi için Şekil 

10.17’de görülen halat kurtarıcısı hazırlanarak kuyu içerisine indirilebilir. Halat, gövdenin yan 

tarafında bulunan eğik çıkmalara takılır ve kuyu dışarısına çıkarılabilir. Bu tahlisiye aleti, 

tijlere veya çelik bir halata bağlanarak kuyuya indirilmektedir. Yan taraftaki çıkmaların, 

gövde ile 45o açılı olarak tasarlanması uygun olmaktadır. Uzunlukları ise, indirilecekleri kuyu 

çapına uygun olmalıdır (çıkma ucu ile kuyu duvarı arasından halatın kolaylıkla geçebileceği 

bir boşluk kalacak şekilde). 

   

 

Şekil 10.17. Halat kurtarıcı (Özbayoğlu, 1983) 

 

10.2.6. Kuyu Sapması 

 

Karotlu sondajlarda en önemli hususlardan birisi, kuyunun düşey olarak tamamlanmasıdır. 

Ancak, ne kadar dikkatli çalışılırsa çalışılsın sondaj kuyularında bir miktar sapma 

olabilmektedir. Bazı sondajlarda, 30-40o sapmış kuyularla karşılaşılmıştır. Sapma durumunun 
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fark edilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle, önemli sondaj problemleri ile 

karşılaşılmaktadır.  

 

Sondaj kuyularında meydana gelen sapmaların önlenememesine rağmen, alınacak bazı 

tedbirler ile sapma miktarı minimize edilebildiği gibi sapan kuyuların düzeltilmesi de 

mümkündür. Sondaj kuyularının, belirli aralıklarla veya sapma durumundan 

şüphelenildiğinde eğimlerinin ölçülmesi karotlu sondajların başarısı açısından gereklidir.  

 

Sondaj kuyuları derinleştikçe, sapma olasılığı ve önemi aratmaktadır. Geniş çaplı kuyularda, 

sapma olasılığı ve miktarı küçük çaplı kuyulara oranla daha düşüktür. Kuyu sapmalarının 

sebepleri şunlardır; 

1. Takım üzerine aşırı baskı uygulanması 

2. Aşınmış veya eğri tijlerin takımda kullanılması 

3. Tijin, morsette orantılı olarak sıkılamaması (çenelerden birinin veya bazılarının aşınmış 

olması vb. nedeniyle) 

4. Aşınmış ve çaptan düşmüş elmaslı matkap veya portkron kullanılması 

5. Takımın dönüşü ile oluşan spiral şekilli sapma eğilimi 

6. Sondaj çamuru debi ve basıncının yüksek olması 

7. Formasyona uygun matkabın kullanılmaması 

8. Sert ve yumuşak ardalanmalı formasyonlar 

9. Tabakalanma durumu ve şistozite 

10. Yeraltı boşlukları 

11. Çatlak sistemleri ve faylar 

 

Sapma sebepleri incelendiğinde, bu sebeplerden bir kısmının insan çoğunluğunun ise delinen 

jeolojik yapı kaynaklı olduğu görülmektedir. Tabakalı, sert ve yumuşak formasyonlardan 

oluşan bir sahada sondaj yapılırken kuyunun sapması çoğunlukla kaçınılmaz bir durumdur. 

Sapma, Şekil 10.18’de görüldüğü gibi hem sert hem de yumuşak formasyonlar delinirken sert 

formasyon eğimine uyumlu olarak gerçekleşmektedir. Sapma; tabakalı, sert ve yumuşak 

ardalanmalı her formasyonda görülmeyebilir. Ancak, bu özellikteki formasyonların 

bulunduğu sahalarda sondaj yapılırken tedbir alınmasında ve sapma durumunun kontrol 

edilmesinde yarar vardır.    
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Şekil 10.18. Ardalanmalı sert ve yumuşak formasyonlarda kuyu sapması (Özbayoğlu, 1983) 

 

Kuyu sapmalarını minimum seviyeye indirmek için alınacak önlemler şu şekildedir; 

1. Aşınmamış, çaptan düşmemiş ve kesme özelliği yüksek elmaslı matkapların kullanılması 

2. Mümkün olduğunca uzun, aşınmamış ve eğri olmayan karotiyerlerin kullanılması 

3. Takımda, tarama özelliği olan portkron kullanılması  

4. Eğri olmayan tijlerin takımda kullanılması 

5. Çap düşme işlemlerinde mutlaka borulama yapılması 

6. Takım üzerine uygun oranda baskı uygulanması 

7. Sondaj çamuru debi ve basıncının delinen formasyon özelliklerine uygun olması 

8. Belirli aralıklarda kuyu eğiminin ölçülmesi 

 

Genellikle 2o’ye kadar olan kuyu sapmaları, karotlu sondajlarda kabul edilebilmektedir. 

Çizelge 10.1, kuyu sapmalarının önemi ve tespit edilememesi durumunda nasıl bir sonuçla 

karşılaşılabileceği hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Sondaj kuyularında meydana gelen sapmalar, takımı oluşturan ekipmanların kısa sürede 

yıpranmasına, takımda titreşim ve kamçılanmalara neden olmaktadır. Bu olaylar sonucunda; 

kuyuda yıkıntı, karot kaybı ve takım kesmeleri olur. Sondaj kuyularında, sapma miktarının 

ölçülmesi için asitli tüpler veya özel olarak imal edilmiş sapma ölçerler kullanılmaktadır. 

 

 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 

283 

 

Çizelge 10.1. Çeşitli derecelerde sapan sondaj kuyularının sapma miktarlarının derinlikle değişimi  

(Özbayoğlu, 1983) 

 
Sapma Açısı (Derece) Kuyu Derinliği (m) Kuyu Tabandaki Kayma (m) 

2 30 1.05 

50 1.75 

100 3.49 

500 17.45 

5 30 2.63 

50 4.38 

100 8.75 

500 43.75 

10 30 5.29 

50 8.82 

100 17.63 

500 88.15 

15 30 8.04 

50 13.40 

100 26.79 

500 133.95 

20 30 10.92 

50 18.20 

100 36.40 

500 182.00 

 


