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2.  WIRE-LINE KAROTLU SONDAJLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR 

 

Karotlu sondaj ekipmanlarının tanınması ve ekipman standartlarının bilinmesi sondaj 

çalışmalarını yönlendiren ve yöneten mühendisler ve sondaj makinalarını kullanan sondörler 

için bir zorunluluktur. Bu şarta uyulması, ölçü ve kalite yönünden standartlara uygun 

malzemenin satın alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca, sondaj kuyusu boyutlarının (çap ve 

derinlik) doğru planlanmasını ve uygun ekipman kullanılmasını sağlayarak sondaj 

çalışmalarında verimliliği artıracaktır.    

 

Standartlaşma bugün hayatın her alanına girmiş ve önemi yadsınamaz hale gelmiştir. Sondaj 

sektöründe de standartlaşma önemli bir yere sahiptir. Çünkü, sondaj çalışmalarının genellikle 

yerleşim yerlerinden uzak alanlarda ve ulaşımın güç olduğu arazi şartlarında yapılması, 

kullanılacak olan malzemelerin standardize edilmesini zorunlu kılmıştır. Sondajcılıkta 

standardizasyona gidilmeden önce, kullanılan malzemelerin teferruatlı olması nedeniyle 

tanıma ve tanımlama güçlükleri ortaya çıkmıştır. Bu güçlükleri ortadan kaldırmak için karotlu 

sondajlarda kullanılan malzemeler, üretici kuruluşlar tarafından standardize edilme yoluna 

gidilmiştir. Dolayısı ile farklı ülkelerde farklı standartlar ortaya çıkmıştır.  

 

ISO 10097 Standardı, Wire-line karotlu sondaj ekipmanları için hazırlanmış bir standarttır. Bu 

standardın, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından tercümesi yapılmış ve TSE-ISO 

10097 olarak yürürlüktedir. ISO 10098 Standardı, Kıta Avrupa’sında üretilen wire-line 

takımlarla ilgili olarak hazırlanmış standarttır. 

 

Karotlu sondajlarının yapılabilmesi için gerekli fonksiyonları sağlamak üzere bazı özel 

makina ve ekipmanlara ihtiyaç vardır (Şekil 1). Bu ekipmanlar şu şekilde sıralanabilir; 

 

1. Sondaj Makinası 

2. Takım 

3. Çamur Pompası 

4. Yardımcı Ekipmanlar 
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Şekil 2.1. Karotlu sondajlarda kullanılan makine ve ekipmanlar 
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2.1. SONDAJ MAKİNALARI  

 

Wire-line karotlu sondaj çalışmalarında, hem kızaklı hem de paletli hidrolik sondaj makinaları 

kullanılmaktadır. Bu kitapta, paletli hidrolik sondaj makinaları esas alınacaktır. Kızaklı 

makinaların özellikleri Özdemir ve Özdemir (2006) çalışmasında detaylı olarak ele alınmıştır. 

Wire-line karotlu sondaj yönteminde kullanılan makinalar, genellikle tam hidrolik tip ve palet 

üzerine monteli olarak imal edilmektedir (Şekil 2.2). Çizelge 2.1’de Türkiye’de kullanılan 

bazı hidrolik sondaj makinalarının kapasiteleri verilmiştir.  

  
Şekil 2.2. Palete monteli karotlu sondaj makinasının görünüm 

 

Çizelge 2.1. Türkiye’de kullanılan bazı hidrolik sondaj makinalarının derinlik kapasiteleri 

 

 

Sondaj Makinası 
Çap 

BQ NQ HQ PQ 

ATALAY 76-1000 1500 m 1000 m 700 m 510 m 

DELTA D-150 2000 m 1500 m 1000 m 500 m 

ENMAD ER-2000 2500 m 2000 m 1500 m 900 m 

MBEF PD 500 2050 m 1550 m 1000 m 650 m 

SONMAK RX6 2000 m 1500 m 1100 m 750 m 
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Karotlu bir sondaj makinası genel olarak şu ana bölümlerden oluşmaktadır (Şekil 2.3 ve 2.4) ; 

1. Güç kaynağı (motor) 

2. Güç aktarma organları (şanzuman, dişli sistemleri) 

3. Sondaj aksamları (morset, ana vinç, wire-line vinç) 

5. Kule 

4. Yürüyüş aksamı (palet) 

 

 
 

Şekil 2.3. MBEF PD 500 hidrolik karotlu sondaj makinasının ana bileşenleri 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

18 

 

 

No Açıklama 

1 Şase 

2 Wire-line vinç 

3 Kule semeri 

4 Ön panel 

5 Kumanda paneli 

6 Büyük morset kızağı 

7 Morset 

8 Hidrolik yağ tankı 

9 Motor kabini ve motor 

10 Küçük morset kızağı 

11 İç kule 

12 Makara 

13 Morset kaydırma pistonu 

14 Ayak pistonu 

15 Kule kaldırma pistonu 

16 Askı-baskı pistonu 

17 Motor şasesi 

18 Ana vinç 

 

Şekil 2.4. ENMAD ER-2000 hidrolik karotlu sondaj makinasının ana bileşenleri 

 

2.1.1. Güç Kaynağı 

 

Sondaj makinalarında çeşitli özellikteki motorlar, güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu 

güç kaynakları aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

a. Benzinli motorlar 

b. Dizel motorlar 

c. Elektrik motorları 
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Sondaj makinası motorunun silindir sayısı ve beygir gücü, makinanın derinlik kapasitesine 

göre değişmektedir (Çizelge 2.2). Şekil 2.5’de karotlu sondaj makinalarının motor gücü ile 

derinlik kapasitesi arasındaki ilişki görülmektedir. Güç kaynağının türü; sondaj ekonomisine, 

mevcut enerji kaynaklarına, makinanın çalışacağı yerin özelliklerine veya kullanıcı arzusuna 

göre seçilmektedir. Son yıllarda çalıştırma maliyetlerinin düşüklüğü, yapılarının basitliği, 

bakım ve onarımlarının daha kolay oluşu ve daha uzun ömürlü olmaları vb. gibi nedenlerle 

dizel motorlar benzinli motorlara oranla çok daha fazla oranda tercih edilmekte ve 

kullanılmaktadır (Şekil 2.6 ve Çizelge 2.3). Dizel motor, hidrolik pompaları tahrik ederek 

hidrolik sistemin çalışmasını sağlar. 

 

Çizelge 2.2. Türkiye’de kullanılan bazı hidrolik karotlu sondaj makinaların motor tipleri ve güçleri 

 

 

Sondaj Makinası 

Motor 

Marka ve Model Yakıt 

Tipi 

Güç (Hp) Devir 

 

Atalay 76-1000 Volvo TAD 620 Dizel 203 2500 

Delta D-150 Cummins  

(8.3 L, su soğutmalı) 

Dizel 206 2200 

Enmad ER-2000 Cummins ISLe+290B 8.9 L 

veya Ford Ecotorq 9L 6 silindir, 

turbo, intercooler 

Dizel 380 2100/2200 

MBEF PD 500 Ford Ecotorq 9L 6 silindir, 

turbo, intercooler 

Dizel 315 2200 

Sonmak RX6 Deutz TCD2013 Tier/Stage III Dizel 240 2200 

 

 
 

Şekil 2.5. Karotlu sondaj makinalarında motor gücü ile derinlik kapasitesi arasındaki ilişki (Heinz, 1985) 

1 KW = 1.35 HP 
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Şekil 2.6. Bir dizel motorun yapısı 

 

Çizelge 2.3. Karotlu sondaj makinası bileşenlerinde kullanılan madeni yağlar 

 

 

 

Sistem 

 

Yağ Markası 

CASTROL MOBİL SHELL BP 

Motor TURBO 

MAX 15W-40 

DELVAC 

XHP 15W-40 

RIMULA 

SUPER 15W-40 

SEPER V 

TURBO 15W-40 

Morset EPX 80W-90 MOBİLUBE 

HD 80W-90 

SPIRAX  

A 80W-90 

ENERGEAR HYPO  

80W-90 

Hidrolik Sistem HYSSPIN 

AWS 68 

DTE 26 TELLUS 68 ENERGOL  

HLP - HM 68 

Çamur Pompası EPS 80W-90 MOBILUBE 

HD 80W-90 

SPIRAX 

A80W-90 

ENERGEAR HYPO 

80W-90 

Ana Vinç ALPHA SP 150 MOBİL GEAR 629 OMALA 150 ENERGOL 

GR-XP 150 

 

2.1.2. Güç Aktarma Organları  

 

Güç kaynağı ile sondaj üniteleri arasındaki organlardır. Genellikle motordan sonra kuru tip 

kavramalı bir debriyaj ve şanzımandan oluşurlar. Bazı tip sondaj makinalarında şanzıman ile 

sondaj ünitesi arasındaki güç aktarımı; eksen doğrultusunda olmak üzere, doğrudan bir kayıcı 

mille (prizdirek) veya üniversal şaftla sağlanmaktadır (Şekil 2.7). Diğer bazı tür sondaj 

makinalarında ise şanzımandan sondaj aksamına güç aktarımı, eksenlerdeki kayıklık 

nedeniyle zincir veya kayış-kasnak sistemiyle olmaktadır. Bu durum, tamamen imalatçı 

tarafından yapılan makine tasarımına bağlıdır. Sondajcılar tarafından satış fiyatları yüksek 

olsa da eksen doğrultusunda güç aktarmalı sondaj makinaları, kayış-kasnak ve zincir 

aktarmalılara nazaran çok daha fazla tercih edilmektedirler. Çünkü, sondaj makinası delme 
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işlemi sırasında zorlandığında, kayışlar sıyırma yaparak güç kaybına neden olmaktadır. 

Zincirler ise, bakla atarak kopabilmektedirler. Normal çalışma koşullarında, bazı güç 

kayıplarına da neden olmaktadırlar. 

 

 
 

 
 

Şekil 2.7. Sondaj makinalarındaki güç aktarma organları 

 

Sondaj makinalarında kullanılan şanzımanlar, otomotiv tip olup, 1 geri ve 4 ileri vitese 

sahiptir. Şanzıman tipi ve dişli oranlarının seçimi, sondaj makinasının özelliklerine göre 

hesaplanarak yapılmaktadır. Debriyajlar da otomotiv tip olup, sondaj makinasının ağır 

çalışma koşullarına uygundur. 

 

2.1.3. Hidrolik Sistem 

 

Hidrolik, Yunancada su anlamında kullanılan Hydro kelimesinden türemiştir. Mekanik 

anlamda ise hidrolik, sıvı maddeler yardımı ile hareket veya kuvvet üretilmesi ve 

yönetilmesidir. Bu bağlamda hidrolik sistemler, sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların 

kullanılması ile akışkanın basınç, debi ve yön kontrolünün sağlanarak üretilen enerji ile 

doğrusal, dairesel ve açısal hareket elde edilen sistemlerdir. Bir sondaj makinasındaki hidrolik 

sistem bileşenleri şunlardır (Şekil 2.8); 

1. Hidrolik yağ tankı 
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2. Pistonlar ve silindirler 

3. Hidrolik pompa ve hidromotorlar 

4. Valf grubu 

5. Hidrolik hortumlar 

 

Hidrolik sistem; hidrolik pompalar, hidromotorlar, yağ tankı, filtreler, yağ soğutucusu ve 

kumanda panosu ile birlikte komple bir ünitedir. Makine üzerinde bulunan hidrolik pompalar 

dışında, gerektiğinde hidrolik tahrikli çamur pompası, çamur karıştırma mikseri, santrifüj 

pompa vb. ile birlikte kullanılabilmeye de uygun olarak yapılmaktadır. Hidrolik sistemde, 

baskı ve dönüş devreleri birbirinden bağımsız olarak tasarlanmaktadır. 

 

 

    

a                                                           b 

             

                                    c                          d 

Şekil 2.8. Hidrolik bir sistemin bileşenleri. a. hidrolik yağ tankı, b. piston ve silindir  

c. hidrolik pompa, d. hidromotor  

 

Hidrolik yağ tankı, kumlama işleminden geçirilerek astar ve çift kat epoksi boya ile boyanmış 

sacdan yapılmaktadır. Hidrolik yağ tank kapasitesi, genellikle 500 litre civarındadır. Bu 
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tanklara, temizleme kapağı ve üst kapak sacı arasına sızdırmazlığı önleyen conta setleri 

takılmaktadır. Böylelikle, hidrolik yağın dış etkenlerden etkilenmeden, kullanım süresi 

uzatılmaktadır. Hidrolik tank üzerinde emiş filtreleri, dönüş filtreleri, yağ seviye şalteri, depo 

kapağı, yağ seviye göstergesi ve havalandırma filtresi bulunur (Şekil 2.9). 

 

 

Şekil 2.9. Bir hidrolik yağ tankının bileşenleri 

 

Hidrolik sistemde kullanılan ana kumanda ve yürüyüş valf grubu, hidrolik oransal kontrollü 

valflerdir. Bu valfler, dönüş ünitesini (hidromotor) çevirmekte, askı-baskı pistonlarını, ana 

vinç grubu, wire-line vinç ve yürüyüş grubunu kontrol etmektedir.  

 

Hidrolik sistemde kullanılan pompalar, genellikle değişken deplasmanlı pistonlu ve 

alüminyum dişli pompalardır. Hidrolik sistemde kullanılan kumanda valfleri, tij dengeleme 

açma-kapama, tij anahtar sıkma-sökme, morset kızak açma-kapama, alt çene açma-kapama, 

üst çene açma-kapama, askı-baskı silindirinin aşağı-yukarı hareketi, kule katlama-kaldırma, 

ayak pistonları/silindirleri indirme-kaldırma işlemlerini yönetmektedir. 

 

Hidrolik sistemde, yağ soğutucusu ve emiş, basınç ve dönüş hattında yağ filtreleri 

bulunmaktadır. Emiş hattındaki filtreler, genellikle vanalı tip olup filtre elemanını 

değiştirirken hidrolik yağı boşaltmadan vanayı kapatarak elemanı değiştirmeye imkan 

sağlarlar. Ayrıca, üzerindeki kirlilik göstergesi sayesinde sondör filtre elemanının değiştirilme 

zamanını takip edebilmektedir. Kirlilik göstergesi, basınç ve dönüş hatlarında da 

bulunmaktadır. 
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Hidrolik sondaj makinalarında; genellikle morset dönüş sisteminde, wire-line vinçte, ana 

vinçte, çamur pompasında, morset yağlama sisteminde ve soğutucu fanı tahrik sisteminde 

olmak üzere altı adet hidromotor bulunmaktadır. Dönüş sisteminde genellikle değişken 

deplasmanlı pistonlu hidromotor, wire-line vinç tahrik hidromotoru frenli tip, ana vinç 

sisteminde değişken deplasmanlı pistonlu hidromotor, çamur pompası motor sisteminde 

değişken deplasmanlı pistonlu hidromotor, morset yağlama sisteminde alüminyum dişli tip 

hidromotor, soğutucu tahrik sisteminde dişli tip hidromotorlar kullanılmaktadır.  

 

Hidrolik sistemde ayrıca; emniyet, kilitleme, ikiz yük tutma, tekli yük tutma valfleri, çek 

valfler vb. gibi yardımcı valf grupları bulunur. 

 

2.1.4. Sondaj Aksamı 

 

Sondaj aksamı; morset, ana vinç, wire-line vinç ve tij freninden (alt çene mekanizması) 

oluşmaktadır. Standart bir hidrolik sondaj makinasında, şanzımandan aktarılarak sondaj 

aksamına gelen güç seçici kol aracılığı ile ana vince, morsete veya wire-line vince 

yönlendirilir.  

 

2.1.4.1. Morset (Döndürme Sistemi) 

 

Sondaj makinalarında, sondaj aksamının en önemli parçalarından birisi olan morsetin üç ana 

görevi bulunmaktadır. Bunlar; 

a. Takımı ve takımın en ucunda bulunan matkabı gereken hızda döndürmek, 

b. Takımın en alt ucunda bulunan matkap üzerine, matkabın formasyondan parça 

koparabilmesi için gerekli miktarda baskı uygulamak, 

c. İlerlemeye paralel olarak takıma tij eklenmesini sağlamak. 

 

Sondaj makinalarında kullanılan morsetler, aşağı ve yukarı yönlerde hareket edebilecek 

özellikte tasarlanmaktadır (Şekil 2.10). Hareketini motordan alan hidrolik bir pompa 

tarafından basılan hidrolik yağ, kontrol edilebilen kumanda vanaları aracılığı ile morsete 

gönderilmektedir. Bu işlem sayesinde, morsetin aşağı ve yukarı yönlerde hareket etmesi 

sağlanmaktadır. Morsetin aşağı yönlü hareketinde takım üzerine baskı uygulamakta, yukarı 

hareketinde ise manevra işlemleri yapılmaktadır. Karotlu sondaj makinalarında, hidrolik 
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sisteme bağlı olarak çalışan ağırlık saatleri bulunmaktadır. Bu ağırlık saatleri sayesinde, takım 

ağırlığı dikkate alınarak matkap üzerine uygulanması gereken baskı miktarı hassas bir 

biçimde ayarlanabilmektedir. Hidrolik sistem sayesinde, takım ağırlığının matkap üzerine 

uygulanması gereken baskı miktarını geçebileceği derin kuyularda takım askıya 

alınabilmektedir. Böylece, aşırı baskı nedeniyle matkabın yanma tehlikesi önlenebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.10. Hidrolik morset (dönüş sistemi) bileşenleri 

 

Homojen olmayan formasyonlarda sondaj yapılırken formasyonun sertliğine göre matkap 

üzerine uygulanması gereken baskı ayar vanası aracılığı ile ayarlanabilmektedir. Böylece, 

değişik özellikteki formasyonlarda uygun şartlar altında sondaj yapılabilmektedir.  

 

Morsetin iç kısmında, tijin sıkılmasını ve tijlerin morset ile birlikte dönmesini sağlayan 

morset çeneleri bulunmaktadır (Şekil 2.11). Hidrolik yağ, dönüş sistemi alt kısımdan 

girdiğinde çenelerin arka yüzeylerinin eğik olması nedeniyle çeneler morset içerisinde 

bulunan tije doğru itilmekte ve çenelerin tiji kavraması sağlanmaktadır. Hidrolik yağ, dönüş 

sisteminin üst kısmından girdiğinde de çeneler serbest duruma gelmektedir. Bu durumda, 

çeneler geriye doğru itilerek tiji serbest bırakmaktadır.  
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Şekil 2.11. Morset çeneleri 

 

2.1.4.2. Ana Vinç 

 

Ana vinç, sondaj işlemi sırasında takımın kuyuya indirilip çıkartılmasını sağlayan hidrolik 

sondaj makinalarının önemli bir bileşenidir (Şekil 2.12). Ana vinçler, makine şasesi üzerine 

takılır ve sökülür şekilde üretilmektedir. Ana vinç; vinç gövdesi, hidromotor ve hortumlardan 

oluşur. 

 

 
Şekil 2.10. Hidrolik bir ana vinç ünitesi 

 

 

Ana vinçler, genellikle çift hızlı bir hidromotor ile tahrik edilmektedir. Bu motorun fren bloğu 

ise, yine valflerden yapılmış özel imalat bloklardan oluşmaktadır. Kumanda paneli üzerinde 

bulunan pilot basıncı vanası ayarlanarak hidromotor hızı artırılıp, yavaşlatılabilmektedir. 

Vincin yük çekme kapasitesi, hızı ile orantılıdır. Genellikle, kuyudan takım çekilirken 

hidromotorun dolayısı ile vincin yavaş dönmesi gerekir. Bu nedenle, basınç ayar vanasından 

basınç düşürülmelidir. Kuleden, sehpaya veya sehpadan kuleye tij alma işlemlerinde ise 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

27 

 

yüksek vinç hızlarında çalışılabilir. Bu durumda, basınç ayar vanasından vincin dönme hızı 

artırılmalıdır. 

 

Ana vincin “free spool” özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, sondaj (ilerleme) sırasında 

tamburun boşa çıkarak üzerindeki halatı bırakmasını sağlar. Böylece, tambur serbest şekilde 

dönerek, halatı bırakır ve morset ilerlemesi sağlanır. Eğer ilerleme yapılırken free spool 

açılmaz ise, ana vinç halatı bırakmayacağı için morset otomatik kafa yolu aracılığı ile tiji ve 

tije bağlı olan subaşlığını ve ana vinç halatını aşağı doğru çekmeye çalışacaktır. Diğer bir 

deyişle, morset tijleri, subaşlığını ve ana vinç halatını aşağı çekecek ancak ana vinç buna izin 

vermeyecektir. Bu durumun devam etmesi halinde, büyük tehlikeler (halatın kopması, 

subaşlığı ve morsetin zarar görmesi vb. gibi) ortaya çıkabilir. Ana vincin normal çalışması 

için (takım çekme ve inme görevlerini yerine getirebilmesi) free spol’un kumanda paneli 

üzerinde bulunan kol aracılığı ile kapatılması gerekir. Ana vincin her 250 saatte bir yağı 

değiştirilmelidir. 

 

2.1.4.3. Wire-line Vinç 

 

Wire-line takımlarla sondaj yapılırken, gereken ekipmanlardan birisi de wire-line vinçtir. 

Wire-line vinçler, genellikle sondaj makinalarının üzerine monteli olarak imal edilmektedir 

(Şekil 2.13). Wire-line vinçler, karotiyer iç tüpünün overshot aracılığı ile kuyudan alınması ve 

yeniden kuyuya salınmasında (karotun kuyu dışarısına çıkartılmasında) kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2.13. Wire-line vinç bileşenleri 

 

 

 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

28 

 

2.1.4.4. Tij Freni (Alt Çene Mekanizması) 

 

Takım iniş-çıkış işlemleri ve ilk tijin bağlanıp-sökülmesi sırasında serbest halde bulunan 

takımı askıda tutmak ve kuyuya düşmesini engellemek için kullanılan ekipmandır (Şekil 

2.14). Takım manevraları sırasında (takım iniş ve çıkışlarında), mutlaka tij frenleri 

kullanılmalıdır. Tij frenleri, kuyu içerisinde bulunan takımı sondör kontrolünde tutar veya 

serbest bırakır.  

 

Tij frenlerinin takım iniş ve çıkışı sırasında kullanılışı şu şekildedir; 

1. Takım inişlerinde; ilk tij üst ucuna yakın bir yerinden tij freni ile tutularak yeni bir tij 

takıma eklenir. 

2. Takım çıkışlarında; tijler yukarıya doğru çekilir. Fren, ilk tij bağlantısının hemen altından 

tutularak üst tijin çözülüp alınması sağlanır. 

 

 
 

Şekil 2.14. Hidrolik işlemli tij frenleri 

 

Tij freni (alt çene mekanizması) çalışma şartları gereği zor ve kirli koşullarda çalışan bir 

ekipmandır. Benzer şartlar altında çalışan diğer ekipmanlar gibi, alt çene mekanizmasının da 

sık aralıklarla bakımı yapılmalıdır (çene yataklarının greslenmesi ve gresörlüklerin 

greslenmesi) . 

 

Tij frenlerinin hemen hepsi sondaj personelinin daha rahat çalışabilmesini sağlamak için 

tasarlanmaktadır. Takım halatla yukarıya çekilirken fren serbest bırakılarak tijlerin rahatlıkla 

kuyu dışarısına alınması sağlanır.  
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2.1.5. Kule 

 

Sondajın yapılabilmesi için gerekli olan ünitelerden birisi de kuledir (Şekil 2.15). Kule, 

başlıca takımın kuyu içerisine indirilmesinde yani manevra işleminin yapılmasında 

kullanılmaktadır. Bunun yanında, muhafaza borularının kuyuya sürülmesinde, wire-line 

takımların iç tüplerinin kuyu dışarısına alınmasında ve tahlisiye işlemlerinin yapılabilmesi 

için kuleye ihtiyaç vardır. 

 

Seçilecek kule, sondaj makinasının montaj özelliklerine, kuyunun derinlik kapasitesine ve 

proje özelliklerine göre değişmektedir (Şekil 2.16). Kulelerin dayanıklılığı, makinanın 

derinlik kapasitesine göre değişmektedir. Kulenin minimum yük çekme kapasitesi, manevra 

yapılacak en ağır takım dizisinin iki katı yüke dayanabilecek miktarda olmalıdır. Palanga 

sistemi kullanıldığında ise, kuleye binen yük miktarı makara sayısına bağlı olarak 

azalmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2.15. Hidrolik bir sondaj makinası kulesi bileşenleri  
 

Kule uzunluğu, genellikle iki boy tiji alabilecek şekilde imal edilmektedir. Sığ sondaj 

kuyularında tek bir tij alabilecek kuleler, derin sondaj kuyularında ise manevra zamanından 
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tasarruf sağlamak amacıyla 3 boy tiji bir arada alabilecek uzunlukta kuleler tercih 

edilmektedir.  

 

Son yıllarda, sondaj makinalarında teleskopik kulelerin popüler olduğu görülmektedir. Kule, 

alt kule ve teleskopik kule olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kulenin tüm işlemleri, 

hidrolik panelde bulunan kumanda kolları ile yapılmaktadır. Kulenin iki bölümü, açılma 

işlemleri sonucunda sabitleme pimleri ile sabitlenmektedir. Kule makaraları, kuyu 

başlamadan önce ve belirli aralıklarla kontrol edilerek yağlanmalı ve bozulan/aşınan mil veya 

bilya yatakları yenileri ile değiştirilmelidir. 

 

  

  
 

Şekil 2.16. Karotlu sondaj makinalarında kullanılan değişik tip kule tasarımları  
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2.1.6. Yürüyüş Aksamı (Palet) 

 

Hidrolik sondaj makinaları, paletli yürüyüş sistemine sahiptir (Şekil 2.17). Paletlerin çalışması 

için gereken güç, hidrolik sistem tarafından üretilmektedir. Paletlerin çalıştırılması ve 

kontrolü, hidrolik sistem ana kontrol panelinde bulunan kollar aracılığı ile yapılmaktadır.  

Paletler, genellikle 10-12 ton taşıma kapasitesine sahip olup, 45° eğimde hareket 

edebilmektedir. Palet yürüyüş sistemi, istenilmesi durumunda elektrikli joystik yardımı ile 

uzaktan kumandalı olarak da hareket ettirilebilmektedir. Yürüyüş paletleri, çift hızlıdır. 

Genellikle 1. hızda saatte 2 km, 2. hızda 3.5 km/saat ile yol almaktadır. “Hızlı konum” 

nispeten düz ve az eğimli, “yavaş konum” ise gevşek, çamurlu zeminlerde, virajlarda ve 

engebeli arazilerde kullanılmalıdır. Palet kullanımında her 500 metre yürümeden sonra, 

makine yönü ters çevrilerek ileri veya geri yürüme tamamlanmalıdır. Makine kurulumu 

tamamlandığında (sondaj konumuna hazır olunduğunda), paletin herhangi bir şekilde 

çalışarak tehlikeli bir durum oluşturmasını önlemek için, sondaj işlemi sırasında palet yürüyüş 

kolları yerlerinden çıkarılmalıdır. 

 

 

No Açıklama 

1 Civata 

2 Şase 

3 Lama 

4 Profil 

5 Palet 

 

Şekil 2.17. Bir karotlu sondaj makinası paletinin bileşenleri 
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2.2. TAKIM  

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, kuyu açılabilmesi ve örnek alınabilmesi (kırıntı veya karot) 

için kuyu dışı ve içerisinde bir dizi halinde ve birbirine eklenerek kullanılan ekipmanların 

tümüne takım denilmektedir. Wire-line karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan bir takımı 

meydana getiren ekipmanlar üstten alta doğru şu şekilde sıralanır; 

1. Subaşlığı 

2. Tij 

3. Karotiyer 

4. Portkron 

5. Matkap 

 

2.2.1. Su Başlığı 

 

Sondaj sırasında, takımın en üst kısmına bağlanarak kullanılan ve pompanın bastığı çamurun 

tijler vasıtasıyla matkap ve kuyu içerisine iletilmesini sağlayan ekipmandır. Gövdesi genel 

olarak iki parçadan oluşmaktadır. Üst parçada, çamur pompasının basma hortumunun 

bağlandığı su giriş kısmı ile tepesinde ana vinç halatı kancasının takılacağı bir yuva veya 

halka, alt kısmında ise tijlere bağlanmayı sağlayan dişler bulunmaktadır. Alt ve üst parçalar, 

birbirine bilya yataklar ile bağlanmıştır. Bu sayede, delme işlemi sırasında alt kısım takım ile 

birlikte dönerken, üst kısım sabittir. Alt ve üst parçalar arasında bulunan keçeler, su sızmasını 

engellemektedir (Şekil 2.18).  

 

                  

                      
 

Şekil 2.18. Karotlu sondajlarda kullanılan bir subaşlığının yapısı   

 

Farklı çaptaki takımlar için, değişik ölçü ve özellikte subaşlıkları kullanılmaktadır. Herhangi 

bir çaptaki takımda, o çapa ait subaşlığının kullanılması esastır (N çaplı bir takımla N çaplı 

No Açıklama 

1 Mil - Erkek Bağlantı 

2 Rulman 

3 Segman 

4 Segman 

5 Keçe 

6 Başlık 

7 Gresörlük 
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subaşlığının kullanılması gibi). Fakat, kullanılacak takıma ait su başlığı yok ise, başka bir 

çapın (özellikle bir büyük çapın) su başlığı ara bağlantı elemanları ile birlikte kullanılabilir (N 

çaplı bir takımla H çaplı bir su başlığı kullanılması gibi). 

 

Sondaj sırasında ana vinç halatının kancası, subaşlığının üzerindeki yuvaya veya halkaya 

takılı durumda bulundurulur. Takıma hidrolik silindirler veya zincir aracılığıyla baskı 

uygulanırken, ana vinç halatı da aynı oranda gevşetilmelidir. Böylece, takımın kuyuda serbest 

bir şekilde ilerlemesi sağlanmalıdır. Takım kuyu içerisinden çekilirken en üstteki tijin kuyu 

dışarısına alınması, ana vinç halatı ile subaşlığına asılmak suretiyle sağlanmaktadır. Bu 

nedenle, subaşlıklarının kuyu içerisindeki takımın ağırlığını kaldırabilecek dayanıklılıkta 

olması gerekir. 

   

Delme işlemine başlamadan önce, subaşlıklarının bakımı yapılmalıdır. El ile çevrildiğinde, 

serbest bir şekilde dönüp dönmediğine bakılmalı ve gresörlüğünden gres yağı basılmalıdır. 

Subaşlıklarından su sızması olması durumunda, keçelerin değiştirilmesi gerekir.  

 

2.2.2. Wire-Line Tijler (TSE-ISO 10097 Standardı) 

 

Sondaj makinası tarafından oluşturulan dönme ve baskı hareketinin matkaba ve çamurun kuyu 

tabanına iletilmesini sağlayan silindir şeklindeki ekipmanlara tij adı verilmektedir. Sondaj 

işleminin en önemli ekipmanlarından birisi olan tijler, üstün kaliteli dikişsiz soğuk çekme 

çelik borulardan imal edilmektedir. Wire-line karotlu sondaj tijleri, birbirlerine doğrudan 

eklenmektedir ve manşonsuzdur. Tijlerin bir ucu erkek diğer ucu dişi dişlidir. Bu tijler, özel 

diş tipine sahiptirler. Et kalınlıkları düşük olmasına rağmen diş bağlantı kısımlarında 

maksimum dayanım sağlanmıştır. Wire-line tijlerin, iç ve dış yüzeyleri aynı hizadadır. Çap 

daralması veya genişlemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Diş tiplerinin bu özelliği 

sayesinde, bağlantı yerlerinden su kaçırma olasılığı hemen hemen sıfırdır (Şekil 2.19). TSE-

ISO 10097 standardı wire-line tij ve karotiyerlerin özellikleri Çizelge 2.4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2.4 TSE-ISO 10097 Standardı sondaj ekipmanlarının mekanik özellikleri (Özdemir ve Özdemir, 2006) 

 

 

 

 

 Kopma, N/mm2 Akma, N/mm2 En az uzama, % 

Tijler 690 550 12 

Karotiyer Tüpleri 690 550  

Diğer Belirtilmemiş 
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Şekil 2.19. Wire-line tijler 

 

Çizelge 2.5’de ölçü ve özellikleri verilen wire-line tijler, AQ, BQ, NQ, HQ ve PQ olmak 

üzere 5 farklı çapta imal edilmektedir. PQ tijler, özel bir bağlantı tipine sahip olup dıştan 

manşonludur. Wire-line tijler, genellikle 3.05 m uzunluğunda imal edilmektedir. 

 

Çizelge 2.5. Wire-line tijlerin ölçü ve özellikleri 

 

Özellik   AQWL   BQWL   NQWL   HQWL  PQWL 

Dış Çap (mm) 44.5 55.6 69.9 88.9   114.3 

İç Çap (mm) 34.9 46.0 60.3 77.8   103.2 

Manşon Dış Çapı (mm) - - - -   117.5 

Manşon İç Çapı (mm) - - - -   103.2 

3 m Ağırlığı (kg) 14.2 18.2 23.3 34.8    46.5 

1 İnçteki Diş Sayısı  4 3 3 3      3 
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2.2.3. Wire-Line Karotiyerler (TSE-ISO 10097 Standardı) 

 

Sondajla alınan silindirik formasyon numunelerine karot denilmektedir. Karotiyer ise, 

ilerleme sırasında matkabın kestiği karotu içerisine alarak, karotun yerüstüne çıkartılmasını 

sağlayan ekipmandır (Şekil 2.20). 

 

 
 

Şekil 2.20. Karot ile karotiyer arasındaki ilişki  

 

Wire-line karotiyerlerde, iç tüp komple bir birim durumundadır (Şekil 2.21 ve 21). Wire-line 

karotiyerler, AQ, BQ, NQ, HQ ve PQ karotiyer olarak 5 farklı çapta imal edilmekte ve 

kullanıldıkları kuyu çaplarına göre adlandırılmaktadırlar (Çizelge 2.6). Karotiyerlerin 

uzunlukları, genellikle 3.05 m karot alabilecek ölçüdedir. 

 

Çizelge 2.6. Farklı çaplardaki wire-line karotiyerlerin ölçü ve özellikleri 

 

 AQWL BQWL NQWL HQWL PQWL 

Kuyu Çapı (mm) 48.0 60.0 75.8 96.0 122.6 

Karot Çapı (mm) 27.0 36.5 47.6 63.5 85.0 

Dış Tüp Dış Çapı (mm) 46.0 57.2 73.0 92.1 117.5 

Dış Tüp İç Çapı (mm) 36.5 46.0 60.3 77.8 103.0 

İç Tüp Dış Çapı (mm) 32.5 42.9 55.6 73.0 95.3 

İç Tüp İç Çapı (mm) 28.6 38.1 50.0 66.7 88.9 

Portkron Dış Çapı (mm) 48.0 60.0 75.8 96.0 122.6 

Elmas Matkap Dış Çapı (mm) 47.6 59.5 74.6 95.6 122.0 

Elmas Matkap İç Çapı (mm) 27.0 36.5 47.6 63.5 85.0 

 

Wire-line karotiyerler, dış ve iç tüp olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir (Şekil 

2.22). Wire-line karotiyerlerin iç tüpleri (özellikle iç tüp başlığı), bu takımların en önemli 

parçasını oluşturmaktadır. İç tüpün gövde kısmının iki ucu da erkek dişlidir ve soğuk çekme 

çelik borudan yapılmıştır. Her iki taraftaki diş tipi aynıdır. Karotun girdiği kısım, üst kısma 

oranla daha çabuk aşınacağı için, zaman zaman iç tüpün ters çevrilerek kullanılması tüp 

ömrünü uzatmaktadır. Çok sert ve aşındırıcı formasyonlarda kullanılacak iç tüplerin 
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zamanından erken aşınmasını önlemek için, iç tüp iç yüzeyinin tamamı krom ile 

kaplanabilmektedir.  

 

                                                          
                                                  Elmaslı karotiyer zırhı                                   Vidyeli karotiyer zırhı 

 

Şekil 2.21. Wire-line karotiyer ile takım elemanları arasındaki ilişki (dış tüp: soldaki, iç tüp: sağdaki) 
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İç tüpün üst kısmında, iç tüp başlığı yeralmaktadır. Bu başlık, wire-line karotiyerlerin en 

önemli parçasıdır ve bazı özel sistemlere sahiptir. İç tüp, dış tüpün içerisine oturduğunda, iç 

tüp başlığında bulunan sustalar, susta yayının etkisiyle açılarak dış tüp içerisindeki yuvaya 

girer. Böylece, delme işlemi sırasında iç tüpün geriye gitmesi önlenmiş olur. Karotiyer 

içerisinden karot alınacağı zaman, overshot (tutucu) tarafından başlığın en üst kısmında 

bulunan çam ağacı tutulup ta çekilince, sustalar içeriye doğru çekilerek kapanır ve iç tüp 

serbest kalarak tijler içerisinde yukarıya doğru çekilir. 

 

 
 

Şekil 2.22. Wire-line bir karotiyerin içyapısı ve ilişkili diğer ekipmanlar 

 

İç tüp başlığında bulunan özel sistemlerden birisi de, lastik yastıklardır. Ayrıca, lastik 

yastıklarla birlikte metal pullar bulunmaktadır. Bu sistem, karotun segman içerisinden 

geçmeyerek matkap üzerine baskı uygulaması (karot bloklaması) ve iç tüpün geriye doğru 

itilmesi durumunda çalışır. İtme işlemi sonucunda, lastik yastıklar genişleyerek sondaj 
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çamurunun geçişini engellemekte ve pompa basıncını artırarak sondörün uyarılmasını 

sağlamaktadır. Çalışılmakta olan formasyonun özelliğine göre, bu lastik yastıkların ve 

pulların konumunun ayarlanması önemldir (Şekil 2.23). 

 

       

                                       A                                                                  B 

   Şekil 2.23. İç tüp başlığındaki lastik yastıkların ve metal pulların iki değişik durumu 

 

A: Sert formasyonlarda sondaj yapılacak olması durumunda, lastik yastık ve metal pullar bu 

şekilde konulmalıdır. Bu konumda, karot bloklaması durumunda lastik yastıkların şişmesini 

sağlayacak baskı değişik çaplı karotiyerler için şu şekildedir; 

  AQWL karotiyer için 247.5 kg 

  BQWL karotiyer için 427.5 kg 

  NQWL karotiyer için 787.5 kg 

  HQWL karotiyer için 1305 kg’dır. 

 

B: Gevrek ve yumuşak formasyonlarda sondaj yapılacak olması durumunda, lastik yastık ve 

metal pullar bu şekilde konulmalıdır. Bu konumda, karot bloklaması durumunda lastik 

yastıkların şişmesini sağlayacak baskı değişik çaplı karotiyerler için şu şekildedir; 

  AQWLkarotiyer için 144 kg 

  BQWL karotiyer için 315 kg 

  NQWL karotiyer için 513 kg 

  HQWL karotiyer için 855 kg’dır. 

 

Lastik yastıkların alt kısmında, bilya yataklar bulunmakta ve delme işlemi sırasında dış tüp 

dönerken iç tüpün sabit kalmasını sağlamaktadır. Lastik yastıkların üst kısmında ise, iç tüp 

uzunluğunun ayarlanabilmesini sağlayan dişli somun bulunmaktadır. Bu somun sayesinde, iç 

tüpün alt kısmında bulunan segman yuvasının uç kısmı ile elmaslı matkap matrisi arasındaki 

mesafe ayarlanabilmektedir. Karotun suyla temasını etkileyen bu mesafenin ayarlanması, karot 

yüzdesi açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle su ile temas ettiğinde eriyen 
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formasyonlarda karot örnek alınırken, bu mesafenin 1.6 mm olarak ayarlanması karot yüzdesini 

artırmaktadır. Ayrıca, ayar yapıldıktan sonra karotiyerin dik olarak tutulması ve bu mesafenin 

tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer iki iç tüp ile çalışılıyorsa, her iki iç tüpün 

uzunluğunun da delme işlemine geçilmeden önce ayrı ayrı ayarlanması gerekir. Yeni bir elmaslı 

matkap veya portkron takıldığında, iç tüp veya segman yuvası değiştirildiğinde bu mesafe 

ayarının kontrol edilmesi karot yüzdesinin düşmemesi için gereklidir. 

 

İç tüp başlığında yeralan diğer bir önemli parçada, bilya yataklarının alt kısmındaki basınç 

yayıdır. Delme işlemi bittikten sonra, karotun koparılması için takım yukarıya doğru çekildiği 

zaman bu yay bükülmekte ve segman yuvasının alt ucu elmaslı matkap matrisinin içine 

oturmaktadır. Bu işlem sayesinde, karot kopartılır ve oluşan gerilmeyi sağlam yapıda olan 

elmaslı matkap üzerine alır. Dolayısıyla, nazik bir yapıya sahip olan iç tüp başlığı ve bilya 

yatakları korunur.                 

 

Dış tüp, alt kısmındaki dişleri erkek, üst kısmındaki dişleri ise dişi olan soğuk çekme çelikten 

imal edilmiş bir borudur. Dış tüpün alt kısmına portkron, üst kısmına ise zırh ve zırhaltı 

bağlanmaktadır. Tüpün hemen üst kısmının içerisinde bulunan yuvada oturma (durdurma) 

halkası bulunmakta ve iç tüp doğrudan bu halkaya oturmaktadır (Şekil 2.20 ve 2.24). Karotiyer 

başlığının alt kısmında, iç tüp başlığındaki sustaların açıldığı zaman dayandığı ve iç tüpün 

geriye doğru gitmesini önleyen bir fatura bulunmaktadır. Portkronun iç kısmında bulunan ve 

pirinçten-bronzdan yapılmış olan dengeleyici (sarı bilezik), açılı sondaj çalışmalarında iç tüpün 

ortalı olarak ve ekseninde durmasını sağlamaktadır (Şekil 2.24). 

 

 

Şekil 2.24. İç tüp dengeleyici (ortalayıcı) bilezik (sarı bilezik) ve durdurma halkası 

 

Sondaj çalışmalarında alınan karotun tabandan koparılmasını ve karotiyer kuyu dışarısına 

çıkartılırken karotun karotiyer içerisinde kalmasını sağlayan ekipmana segman denilmektedir 

(Şekil 2.25). Segmanlar özel çelikten yapılmıştır. Hassas ölçü toleranslarında olup, ısıl işlem 

uygulanması nedeniyle esneme özelliğine sahiptirler. İç tüpün alt kısmına, içerisinde 
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segmanın bulunduğu segman yuvası bağlanmaktadır (Şekil 2.25). Segman yuvasının iç 

kısmında ve segmanın oturduğu yerin hemen üst kısmında, bir yuva bulunmakta ve buraya 

durdurma halkası konulmaktadır. Bu halka, segmanın karot ile birlikte iç tüpün içerisine 

girmesini engellemektedir (Şekil 2.25).  

 
                                                                                        

   

                                                         Segman                 Segman yuvası               Durdurma halkası 

 
 

Şekil 2.25. İçten kanallı tip bir segman, segman yuvası ve durdurma halkası 

 

Segman takım içerisindeki küçük bir eleman olmasına rağmen, karotlu sondaj çalışmalarında 

çok önemli bir ekipmandır. Aşınmış, esnekliğini kaybetmiş, tolerans ölçüleri ve malzemesi 

kalitesiz segmanlarla karot alınabilmesi imkansızdır. Karotlu sondajlarda karot 

alınamamasının en önemli sebebi, segman kaynaklıdır. Bu nedenle, segman özelliklerine 

dikkat edilmeli ve kullanılan segmanın durumu sık sık kontrol edilmelidir. Segman kontrolü, 

ölçüsünde alınmış olan bir karot parçası ile yapılabilir. Segman kontrolü şu şekilde yapılır; 

1. Segman, yuvasına (matkap içerisine veya segman yuvasına) konur, 

2. Karot parçası, karotun karotiyere giriş doğrultusunda içeriye sokulur. 

 

Bu iki işlemler sırasında, karotun segman tarafından sıkılmaması ve zorlanmadan içeri 

girmesi, karot geri çekilmeye çalışıldığında da kesinlikle bırakmaması gerekir. Karotiyer kuyu 

dışarısına her çıkartıldığında, segman ve segman yuvası iyi bir şekilde temizlenmeli ve 

kontrol edilmelidir. Segman yuvası, ince gres yağı ile yağlanmalıdır. Segmanların 

paslanmaması için gerekli depolama koşulları sağlanmalıdır. 

 

Şekil 2.26’da görülen ve olta (veya tutucu) adıyla bilinen overshot, iç tüpün kuyu dışarısına 

alınmasında kullanılan bir ekipmandır. Overshot,  4.8 mm kalınlığındaki (derin kuyularda 6 

mm kalınlığında halat kullanılması faydalı olabilir) çelik halatın ucuna bağlanmakta ve tijler 

içerisinden kuyuya indirilmektedir. Overshotın alt ucunda bulunan tutucu çeneler, iç tüp 

başlığındaki çam ağacını kavrayacak şekilde yapılmıştır. Tutucu çeneler, çam ağacını 

tuttuktan sonra, wire-line halat çekilmekte ve iç tüp başlığındaki sustalar kapanarak iç tüp 
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serbest kalmaktadır. Bu işlem sonrasında, halat çekilerek iç tüp tijler içerisinden kuyu 

dışarısına alınmaktadır. 

 

 

 

Şekil 2.26. Overshot ve parçaları 

 

Şekil 2.27’de görüldüğü gibi, kuyu başında overshot iç tüp başlığındaki çam ağacına 

tutturulur. Daha sonra, boydan yarık olan kurtarıcı silindir halattan geçirilerek overshotun 

tutucu çenelerinin üzerine indirilir. Böylece, iç tüp overshota asılı olarak wire-line halat 

aracılığıyla tijler içerisinden kuyuya indirilir. Bu sırada kurtarıcı silindirin tutucu çenelerinin 

üst uçları, aradaki yay nedeniyle dışarıya doğru açık olduğu için üst kısımda işlevsiz olarak 

durmaktadır (A). Fakat, iç tüp tabana indiğinde overshot iç tüp başlığı üzerine oturacaktır. 

Daha sonra, çam ağacı tutucu çenelerin içerisine doğru girerek konik yapıdaki yüzeyler 

nedeniyle tutucu çenelerin üst uçlarının birbirine yakınlaşmasına sebep olacaktır (B). Bu 

No Açıklama 

1 Halat bağlantı civatası 

2 Halat bağlantı somunu 

3 Baskı rulmanı 

4 Somun 

5 Kopilya 

6 Gresörlük 

7 Mil 

8 Muhafaza tüpü 

9 Kilitli somun 

10 Saplama 

11 Burç 

12 Başlık 

13 Pim 

14 Mandal yayı 

15 Mandal 

16 Pim 

17 Kurtarıcı 
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sırada daha geniş bir iç çapa sahip olan kurtarıcı silindir, aşağıya doğru kayarak tutucu 

çenelerin üst uçlarının birleşmiş durumda kalmasını, alt uçların ise açık durmasını 

sağlayacaktır (C). Halat yukarıya doğru çekildiğinde, overshot tutucu çenelerinin alt uçları 

açık olduğu için iç tüp başlığındaki çam ağacına bırakacak ve iç tüp yerine otururken 

overshotta serbest bir şekilde yukarıya çekilecektir (D). Bu işlem sonrasında, takım delme 

işlemine hazırdır. 

 

 
 

Şekil 2.27. İç tüpün overshot ile kuyuya indirilmesi (Özbayoğlu, 1983) 

 

İç tüpün kuyu dışarısına alınabilmesi için overshotın tijler içerisinden kuyu tabanına 

indirilmesi gerekmektedir. Overshot, kuyu tabanına indirildikten sonra iç tüpü 

yakalamaktadır. Bazı durumlarda, iç tüp arıza veya sıkışma sebebiyle kuyu dışarısına 

gelmeyebilir. Böyle bir durumda, boydan yarık olan kurtarıcı silindir, halatın üzerine 

geçirilerek tabana indirilir. Halat serbest bırakıldığında, tutucu çenelerin üst uçları birleşir ve 

kurtarıcı silindir aşağıya kayarak overshotın iç tüp başlığındaki çam ağacını serbest 

bırakmasını sağlar. Bazı durumlarda, overshot her şeye rağmen iç tüpü serbest bırakmayabilir. 

Böyle bir durumda, wire-line halat vinç ile sarılarak kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru 

çekildiğinde overshot gövdesinde bulunan yumuşak emniyet pimi kesilir. Böylece, halat 

koparılmadan overshotın üst bölümü halatla birlikte kuyu dışarısına alınır ve arızası 

giderildikten sonra sondaja devam edilir. 
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2.2.4. Portkron 

 

Karotiyer ile matkabı birbirine bağlayan ekipmandır (Şekil 2.28). Sondajlarda takımın 

vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan portkronun çapı matkap çapından daha geniştir 

(yaklaşık 0.13-0.38 mm). Delme işlemi sırasında, matkap üst kısmında bulunan portkron 

kuyuyu genişletir. Matkabın aşınarak çaptan düşmesi durumunda, portkron sayesinde kuyu 

çapı sabit kalır. Bu sayede, aşınan matkap yerine yeni bir matkap kuyuya indirildiğinde 

kuyunun taranmasına gerek kalmaz. Ayrıca, kuyunun çaptan düşmesini önleyerek takım 

sıkışması ve karotiyer dış yüzeyinin aşınmasına da engel olur. Diğer taraftan kuyunun 

sapmasını engellediği gibi, matkaba verilen yükün bir kısmını üzerine alarak takım 

titreşimlerini önler.  

 

        
                                 Elmaslı portkronlar                                                            Vidyeli portkronlar 

 

 
 

Şekil 2.28. Wire-line karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan portkronlar 

 

Wire-line takımların uzun süre kuyuda kalması nedeniyle, wire-line takımlarla elmaslı 

portkronlar kullanılmaktadır. Kullanılacak olan elmaslı portkron üzerindeki elmas tane iriliği, 

kullanılmakta olan elmaslı matkap üzerindeki elmas taşlar ile aynı boyda veya bir boy daha iri 

taneli olmalıdır. Bunun nedeni, portkronun elmaslı matkap tarafından açılmış olan kuyuda 

sadece tarama işlemi yapmasıdır. Açılmış olan kuyunun çevresindeki formasyonların, kuyu 

açılmadan önceki konumundan daha düşük dayanımlı olmalarıdır (delme işlemi sırasında 

formasyonda meydana gelen makro ve mikro çatlaklar nedeniyle). Yumuşak formasyonlarda 

sondaj yapılması durumunda, vidyeli portkronlar ekonomik olması nedeniyle tercih edilebilir. 
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Portkronların diş bağlantıları, birlikte kullanılacağı karotiyer çapına bağlı olarak 

değişmektedir. Portkronların her iki ucu erkek, her iki ucu dişi veya bir ucu erkek diğer ucu 

dişi dişli olabilir. Portkronların, elmaslı matkaba bağlanan dişleri standarttır. Fakat, karotiyere 

bağlanan kısmındaki dişleri standart kapsamında değildir. Dolayısıyla, iki farklı imalatçının 

aynı çap ve serideki karotiyerlerinin portkronları birbirine uymayabilir. Bu nedenle, portkron 

alımlarında kullanılan karotiyerin hangi firmanın imalatı olduğunun mutlaka bilinmesi 

gereklidir. 

 

2.2.5. Matkap 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında çok değişik tip ve özellikte matkaplar kullanılmaktadır.  

Matkap tipini, kullanılacağı formasyonun özellikleri ve yapılacak işlem belirlemektedir. Şekil 

2.29’de sondaj çalışmalarında kullanılan matkap tipleri görülmektedir. Wire-line karotlu 

sondaj çalışmalarında kullanılan matkap tipleri hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm 3’de 

verilmiştir. 

 

         

                  (a)                          (b)                          (c)                        (d)                          (e)                        (f)  

 

Şekil 2.29. Wire-line karotlu sondajlarda kullanılan matkap tipleri. (a) Yüzeyden taneli elmaslı karot matkabı, 

(c) Emprenye elmaslı karot matkabı, (c) PDC elmaslı karot matkabı, (d) Vidyeli karot matkabı, (e) PDC kapalı 

(karot almaz) matkap (f) Üç konili kapalı (karot almaz) matkap 

 

2.3. ÇAMUR POMPASI 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, matkabın soğutulması ve delme işlemi sonucunda oluşan 

formasyon kırıntılarının kuyu dışarısına atılabilmesi için ihtiyaç duyulan çamurun uygun 

basınç ile kuyu içerisine basılmasını sağlayan ekipman pompadır. Bu işlemleri 

gerçekleştirmek için karotlu sondaj çalışmalarında genellikle üç pistonlu (tripleks) pompalar 

kullanılmaktadır (Şekil 2.30).  
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Karotlu sondajlarda kullanılan pompalar, ikiye ayrılabilir. Bunlar; 

1. İkmal pompaları 

2. Sondaj (çamur) pompaları 

 

İkmal pompaları, sondaj için gerekli olan suyun uzaktaki bir su kaynağından borular 

aracılığıyla sondaj yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Bu işlemi yapabilecek yeterlilikteki 

herhangi bir pompa, ikmal pompası olarak kullanılabilir.  

 

Sondaj pompası, çamuru emme hortumu aracılığı ile havuzdan emmekte ve basma hortumu 

aracılığı ile takımın en üst ucunda bulunan subaşlığına iletmektedir. Basınçlı bu sıvı, tij ve 

karotiyer içerisinden (iç ve dış tüp arasından) geçerek ve takımın en alt ucunda bulunan 

matkaptan çıkmaktadır. Daha sonra, tijlerle kuyu duvarı arasındaki anülüs adı verilen 

boşluktan yükselerek kuyu ağzından havuza boşalmaktadır.  

 

Çamur pompası (devirdaim pompası), delme işlemi sırasında matkabın soğutulması ve 

matkabın formasyondan kopardığı kırıntıların kuyu dışarısına atılması için sondaj çamurunun 

uygun basınç ve miktarda kuyu içerisine basılması işlemlerinde kullanılmaktadır.  

 

a       b 

c 

 

Şekil 2.30. Kızaklı çamur pompası imalat tipleri. a) dizel motorlu mekanik tahrikli, b) elektrik motorlu mekanik tahrikli,  

c) dizel motor hidrolik tahrikli 
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Çamur pompası, dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Motor 

2. Güç aktarma organları (debriyaj, şanzıman vb.) 

3. Pompa başlığı 

 

Pompaya bağlanacak olan motorun gücü, pompa kapasitesine uygun olmalıdır. Tecrübelere 

göre, bir pompanın 7 kg/cm2 (100 psi) basınçta basabileceği her 378.5 lt/sn sıvı için 1/4 HP 

motor gücüne ihtiyaç vardır. Sondaj (çamur) pompalarında, genellikle 9-17 HP güçlerinde 

dizel veya elektrikli motorlar kullanılmaktadır.  

 

Sondaj (çamur) pompaları, genellikle sondaj makinası güç ünitesinden bağımsız bir güç 

ünitesi ile çalıştırılmaktadır. Hidrolik sondaj makinalarında, çamur pompası makine üzerine 

monteli olarak imal edilmektedir. Bu tarz bir kullanımda, iki sakıncalı durum ortaya 

çıkabilir. Bunlar; 

 

1. Yıkıntılı ve kırıklı formasyonlarda sondaj yapılırken, takım sıkışması riski oluştuğu ve 

sıkışma nedeniyle takım zorlandığında, sondaj makinasının motoru zorlanma nedeniyle 

yavaşlamakta hatta durabilmektedir. Bu duruma paralel olarak, pompa da yavaşlamakta veya 

durarak sondaj çamurunu basmamakta ve takım sıkışmalarına neden olmaktadır.  

 

2. Sondaj makinası motor devrinin, çalışılan formasyona uygun duruma getirilmesi 

koşulunda bu motor devri pompa için uygun olmayabilmektedir.          

 

Pompalarda, motor gücünü pompa başlığına aktarmak için doğrudan kaplinli (debriyajlı ve 

şanzumanlı) sistemler kullanılmaktadır. Sondaj pompalarının şanzımanlı olması, kullanım 

açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Bu şekilde, çeşitli derinliklerdeki ve çaplardaki 

sondaj kuyularına uyum sağlandığı gibi değişik özellikteki formasyonlarda gereksinim 

duyulacak olan değişik miktar ve basınçtaki sondaj çamurunun basılabilmesi de mümkün 

olmakta, basınç ve debi anında değiştirilebilmektedir. 

 

Şekil 2.31’de şematik çizimi görülen pompa başlığında, üç adet piston bulunmakta ve tek 

yönlü sistemde çalışmaktadır. Başlığın üst tarafında, disk tipi olan ve belirli bir basınç 

altında açılabilen basma valfleri ve kapaklar bulunmaktadır. Silindirlerin ve piston 

lastiklerinin değiştirilmesi, bu kapakların civatalarının sökülerek açılması ile 
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sağlanmaktadır. Emme hattı üzerindeki bilya valfler ve tırnaklı yuvalarda, bu kapaklar 

sökülerek kontrol edilir veya değiştirilir (Şekil 2.32). Kapakların yerine takılması ve 

civataların sıkılması sırasında Şekil 2.31’deki sıraya uyulması önemlidir.  

 

                                      

 

             Şekil 2.31. Tripleks (üç pistonlu) bir pompa            Şekil 2.32. Bilya tipi emme (A) ve disk (B) tipi basma   

                 başlığı ve civataların sıkılma sırası                                                              valfleri   

 

 

Kızaklı pompalarda (Şekil 2.30) kızak, pompanın diğer ünitelerine (motor, şanzuman ve 

pompa başlığı) bir şasi görevi yapmaktadır. Genellikle profil demirden imal edilen kızak, 

pompanın kısa mesafelere çekilerek veya kaydırılarak taşınmasını olanaklı kılmaktadır.   

 

Sondaj derinliğine, kuyu çapına, kullanılacak takım ve delinecek formasyonların 

özelliklerine uygun bir çamur pompasının kullanılması, sondajın başarısı üzerinde etkili olan 

bir husustur. Bu nedenle, kullanılacak olan pompanın yapılacak sondaj özellikleri tam bir 

uyum içerisinde olması gereklidir. Kapasitesi (debisi ve basıncı) yetersiz bir pompanın 

kullanılması, takım sıkışmasına sebep olacaktır. Gereğinden yüksek kapasiteli pompaların 

kullanılması ise, hem çalışma maliyetini artıracak hem de çeşitli aksaklıklara ve sakıncalı 

durumların oluşmasına neden olacaktır. 

 

Seçilecek pompanın doğrudan kaplinli ve şanzumanlı olması, değişik viteslerde farklı 

miktarlardaki sondaj çamurunun kuyuya basılmasını sağlar. Tripleks sondaj pompaları, diğer 

tip pompaların aksine düşük debili ve yüksek basınçlıdır. Bu tip pompalar, genellikle tek 

yönlü çalışan pistonlu pompalardır (Şekil 2.33). Karotlu sondajlarda, genellikle 80 lt/dk 

veya 135 lt/dk debili, 30-60 kg/cm2 basınç sağlayan tripleks (üç pistonlu) pompalar 

kullanılmaktadır. 
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      Çamur pompası bileşenleri ve çalışma prensibi                           Silindir - piston grubu parçaları 

 

Şekil 2.33. Hidrolik tahrikli tripleks (üç pistonlu) bir çamur pompasının yapısı ve yedekleri 

 

Seçilecek olan pompanın özellikleri ve verimli çalışmasının yanı sıra, pompa ile birlikte 

kullanılacak olan yardımcı malzemelerin özellikleri de sondaj performansını doğrudan 

etkilemektedir. Bu elemanlar; emme hortumu, basma hortumu, sigorta ve manometredir. 

 

Emme hortumu, havuzdaki sondaj sıvısının pompa tarafından emilmesini sağlayan ve telli 

olması tercih edilen bir ekipmandır (Şekil 2.34). Emiş hattında, metal borularda 

kullanılabilmektedir. Pompa arızalarına, çoğunlukla emici hortumlar sebep olmaktadır. 

Emici hortumların bağlantı yerlerinde veya üzerlerinde delik veya yarık olması pompanın 

hava yapmasına sebep olur. Hortumun bağlantı yerlerinden, kelepçelerden ve hortum 

gövdesinden sızdırma yapmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca, hortumun 

delinmemesi ve üzerinde yarıklar oluşmaması için taşıma ve kullanım sırasında özen 

gösterilmelidir. Yapılacak sondajın özelliğine ve kullanılacak olan sondaj pompasının 

kapasitesine göre en çok kullanılan hortum çapları; 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 inç (32, 38, 51, 

63 ve 76 mm)’dir. Uzunlukları genellikle, 4.5 m civarındadır.  

 

Pompalarda kullanılan emici hortum uzunluklarının mümkün olduğu kadar kısa 

tutulmasında ve pompaların havuza yakın yerleştirilmesinde fayda vardır. Gereğinden uzun 
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hortumların kullanılması, hortumların katlanması veya kırılmalar yapacak şekilde 

yerleştirilmesi hortumlar içerisinde hava oluşmasına ve pompa kapasitesinin düşmesine 

neden olacaktır.  

 

Emme hortumlarının ucunda, mutlaka Şekil 2.35’de görülen valfli klepelerden bulunması 

gereklidir. Bu klepe sayesinde, pisliklerin pompa tarafından emilmesi ve pompa 

durdurulduğunda valf sayesinde hortum içerisindeki sondaj çamuru boşalması nedeniyle 

pompanın hava yapması önlenmiş ve pompa çalıştırılıp tekrar sondaj çamuru basılacağı 

sırada zaman kaybedilmemiş olur. Havuz içerisindeki kırıntıların, pompa tarafından 

emilmesini önlemek için klepe havuz tabanına oturtulmamalıdır.                           

             

                                                  
 

      Şekil 2.34. Telli emme ve basma hortumları             Şekil 2.35. Farklı tip emme hortumu valfli klepeleri 

 

Basma hortumlarının basınç dayanımları, kullanılacak olan pompanın basınç değerlerini 

karşılayabilecek özellikte olmalıdır. Yapılacak sondaj özelliğine ve kullanılacak olan 

pompanın kapasitesine bağlı olarak en çok kullanılan basma hortumu çapları; 3/4, 1 ve 1 1/4 

inç (19, 25 ve 32 mm)’dir. Uzunlukları, kullanılacak olan kule yüksekliğine bağlı olarak; tek 

tij kapasiteli kulelerde 3.7 m ve çift tij kapasiteli kulelerde 7.6 m’dir. Pompaların basınç 

değerlerine uyumlu ve esnek özellikteki hortumlar, basma hortumu olarak kullanılmaktadır. 

Basma hortumlarının tüm bağlantı noktalarının ve gövde kısımlarının sağlam ve sızdırmaz 

özellikte olması gereklidir.         

 

Sondaj pompası üzerinde, pompa basınç kapasitelerine uygun manometrenin bulunması 

gereklidir (Şekil 2.36). 35 kg/cm2 çalışma basıncına sahip bir pompanın üzerine konulacak 

manometre, 0-70 kg/cm2 arasındaki değerleri gösterebilecek özellikte olmalıdır. 
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Manometre, esas olarak pompa çalışma basıncının ayarlanmasında kullanılmaktadır. 

Manometrelerde oluşabilecek ani basınç yükselme veya düşüşleri, sondöre kuyu içerisindeki 

takımın durumu hakkında çok önemli bilgiler verebilir. Sondaj sırasında, manometrenin 

dikkatli bir şekilde takibi ile hem karot kayıplarının hem de takım sıkışmalarının önlenmesi 

mümkündür. Bu nedenle, pompa manometresinin sondörün kolay olarak görebileceği bir 

şekilde yerleştirilmesi gereklidir. 

 

Sondaj pompalarının üzerinde bulundurulması gereken önemli aksesuarlardan birisi de, Şekil 

2.36’da görülen pompa sigortasıdır. Sigorta, basma hortumu üzerine ve manometrenin 

yakınına konulmaktadır. Sondaj sırasında, herhangi bir nedenle (karot bloklaması, yıkıntı, 

takım sıkışması vb.) sondaj sıvısının yolu kapandığı zaman pompa basıncında ani bir 

yükselme meydana gelecektir. Pompada sigorta bulunmadığında, sondör bu durumu fark edip 

pompayı durdurana kadar geçen sürede önemli arızalar olabilir (basma hortumunun oluşan 

basınca dayanamayarak patlaması veya bağlantı kelepçelerinin çözülmesi vb. gibi). Sigorta 

bulunan pompalarda ise; önceden ayarlanmış belirli bir basınca ulaşıldığında sigorta çamurun 

tahliyesini sağlar ve güvenlik sağlanmış olur.       

   

   
                                      

Şekil 2.36. Tipik bir tripleks pompa manometre ve sigortası 

 

Pompada bulunan piston itiş kolları yağ keçeleri zamanla özelliklerini yitirebilirler. Bozulan 

keçelerden dolayı, yağa su karışması sonucunda yağ özelliği bozulur. Pompanın zarar görmesini 

önlemek için her hafta yağ seviye tapası açılarak yağın özelliği kontrol edilmelidir. 
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2.4. YARDIMCI EKİPMANLAR 

 

Karotlu sondajların yapılabilmesi için çeşitli yardımcı ekipmanlara gereksinim vardır. Bu 

yardımcı ekipmanlar şunlardır; 

1. Muhafaza boruları 

2. Manevra başlığı 

3. Bağlantı elemanları 

4. Anahtarlar 

5. Karot çıkartıcı 

6. Boru tutucu 

7. Halatlar 

 

2.4.1. Muhafaza Boruları 

 

Muhafaza boruları, karotlu sondaj çalışmalarının vazgeçilmez ekipmanlarından birisidir. 

Karotlu sondajlarda muhafaza boruları şu amaçlar için kullanılır; 

1. Sağlam kayaya ulaşılana kadar geçilecek zeminlerin (gevşek malzemelerin) kuyu içerisine 

yıkılmasına engel olmak, 

2. Deforme olmuş, yıkıntılı ve çatlaklı formasyonlarda yıkıntı ve takım sıkışmalarını önlemek, 

3. Çatlaklı veya gözenekliliği yüksek olan formasyonlarda, olabilecek su kaçaklarını önlemek 

(su dolaşımının devamını sağlayarak takım sıkışmasını önler ve güvenli sondaj imkanı 

sağlar), 

4. Sondaj makinası kapasitesinin yetersiz kaldığı ve daha derine inilmesinin gerekli olduğu 

kuyularda, bir küçük çaptaki takımla (çap düşürme işlemi) sondaja devam etmek (bu işlemle, 

takım ile kuyu duvarı arasındaki mesafe azalacağından dolaşım daha iyi sağlanır, matkabın 

kestiği kırıntılar daha kolay kuyu dışarısına atılır ve takım sıkışması önlenebilir), 

5. Yeraltı boşlukları, fay kuşakları, çakıllı, kumlu, siltli vb. gibi zeminleri güvenli bir şekilde 

delmek, 

6. Takım sıkışması durumunda, kuyunun takım üzerinden tabana kadar muhafaza borusu ile 

taranarak sıkışan takımın boru içerisine alınarak kurtarılmasını sağlamak, 

7. Kuyunun sapmadan düzgün olarak delinebilmesini sağlamak, 

8. Açılan kuyuların üst kısımlarında meydana gelebilecek yıkıntı ve döküntüleri önleyerek 

kuyu tabanının temiz olmasını sağlamak, 

9. Takım iniş ve çıkışlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabilmektir. 
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Takım güvenliğinin ve verimli bir delme işleminin gerçekleştirilebilmesi için uygun çaptaki 

muhafaza boruları ve ekipman kullanılmalıdır (Şekil 2.37). Bazı durumlarda, muhafaza 

borusu kullanımına gerek olmayabilir. Böylece, borulama işlemi için harcanan para ve 

zamandan tasarruf edilebilir. Sondaja, doğrudan sağlam kaya (yeryüzeyinden itibaren yıkıntı 

ve çamur kaçağına sebep olmayan formasyonlar) içerisinde başlanılacak ve tamamlanılacak 

olan alanlarda muhafaza borusu kullanılmamaktadır. 

 

         boru başlığı 

 

Şekil 2.37. Muhafaza borusu ve ilişkili ekipmanlar 

 

Muhafaza borusu kullanılmayan karotlu sondaj kuyularının, ilk 1.5 m’lik kısmına ağız borusu 

konulması gereklidir. Ağız borusunun konulması sayesinde, kuyu ağzı yıkıntıları ile kuyudan 

dönen çamurun sondaj sahası ve makinanın altına sızması engellenmiş olur. Ayrıca, kuyudan 

çıkan çamurun taşıdığı kırıntıların incelenmesi de kolaylaşır. Sondaj çamuru ile birlikte 

kullanılmak üzere üretilen katkı maddeleri özelliklerinin iyi bilinmesi sayesinde, birçok 

formasyonda muhafaza borusu kullanımına gerek kalmayabilir.   

 

Soğuk çekme dikişsiz çelik borudan yapılan muhafaza boruları, bazı özelliklere sahiptir. 

Bunlar; 

 

1. Belirli çaptaki bir muhafaza borusunun iç çapı, aynı isimle anılan çaptaki karotiyer, 

portkron ve elmaslı matkabın içerisinden serbestçe geçebilmesini sağlayacak genişliktedir. 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

53 

 

Örneğin, N çaplı bir muhafaza borusunun içerisinden N çaplı karotiyer, portkron ve elmaslı 

matkap rahatça geçebilmektedir (Şekil 2.38). 

 

2. Belirli çaptaki bir muhafaza borusunun dış çapı, bir büyük çaptaki elmaslı matkap ile açılan 

kuyuya serbestçe girebilecek ölçüdedir. Örneğin, H çaplı açılan bir kuyuya N çaplı muhafaza 

borusu rahatça indirilebilmektedir. 

 

3. Muhafaza boruları, teleskopik özelliğe sahiptir. Başka bir ifade ile herhangi bir çaptaki 

muhafaza borusu ve boru çarığının içerisinden bir küçük çaplı muhafaza borusu ve çarığı 

rahatlıkla geçebilmektedir. Örneğin, N çaplı muhafaza borusu ve çarığı H çaplı muhafaza 

borusu ve çarığının içerisinden geçmektedir. 

 

Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için muhafaza borularının hassas ölçü ve tolerenslara 

sahip olmaları gereklidir. 

 

   
 

Şekil 2.38. H çaplı kuyuda kullanılan N çaplı muhafaza borusu ve içerisinden geçen N çaplı takım  

 

Karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan muhafaza boruları, W-serisi manşonsuz muhafaza 

borularıdır. Şekil 2.39’da kesit görünümü verilmiş olan muhafaza boruları, TSE-ISO 3351 

standardında W-serisi muhafaza boruları olarak isimlendirilmektedirler. Değişik çaplı 
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kuyularda kullanılmak üzere farklı çaplarda imal edilmekte ve kullanıldıkları kuyu çaplarına 

göre adlandırılmaktadırlar (HW muhafaza borusu, NW muhafaza borusu gibi). 

 

W-serisi muhafaza boruları, soğuk çekme dikişsiz çelikten imal edilmektedirler ve 

manşonsuzdurlar. Boruların bir ucu dişi diğer ucu ise erkek dişli olup, birbirlerine doğrudan 

eklenmektedirler. İç ve dış çapları (et kalınlıkları) hem gövdede hem de dişli kısımlarında 

aynıdır. Bu özellik sayesinde, sondaj çamuru çıkışı ve matkabın kestiği kırıntıların kuyu 

dışarısına atılması kolaylaşır. Diş sayısının az olması ve manşon bağlantısının olmaması 

nedeniyle boruların bağlanması ve çözülmesi hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Dişlerin kalın 

olması, hem bağlantı bölümlerinin daha sağlam hem de dişlerin kolay temizlenmesi nedeniyle 

boruların uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.  

 

 
 

Şekil 2.39. W-serisi muhafaza borusu 

 

W-serisi manşonsuz muhafaza borularının ölçü ve özellikleri Çizelge 2.7’de verilmiştir. 

Muhafaza boruları, genellikle 1.5 m ve 3.05 m uzunluğunda, boru ilavelerinde kullanılmak 

üzere de özel ölçülerde imal edilmektedir. 

 

Çizelge 2.7. W-serisi manşonsuz muhafaza borularının (TSE-ISO 3351 standardı) ölçü ve özellikleri 

 

Muhafaza 

Borusu 

Dış Çap 

(mm) 

İç Çap 

(mm) 

Ağırlık 

(kg/m) 

Diş 

Sayısı/İnç 

Karotiyer ve 

Tij Çapı 

AW 57.1 48.4 5.6 4 AQ 

BW 73.0 60.3 10.4 4 BQ 

NW 88.9 76.2 12.8 4 NQ 

HW 114.3 101.6 16.8 4 HQ 

 

Özellikle, gevşek ve yumuşak formasyonlarda muhafaza borularının alt kısımları boşaldığında 

borular tabana düşmektedir. Altı boş olan muhafaza borularının içerisinden sondaj yapılırken 

sağa doğru dönen takım muhafaza borusu çarığına takılabilir veya sürtünme nedeniyle 

boruları sola doğru çevirebilir. Boruların takım tarafından alt kısmında sağa doğru 
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döndürülmesi, boruların çevrilerek sökülmesi anlamına gelir (boruların üst ucu sabit olduğu 

için). Çözülen bu borular, alt tarafları boşaldığında kuyu tabanına düşebilir. Bu gibi 

durumların önlenebilmesi için muhafaza borularının sık sık anahtarla veya makina ile 

çevrilmesi ve kuyu tabanına sürülerek daima sağlam formasyona oturtulması gerekir. Fakat, 

bazı formasyonlarda bu tedbir de yeterli olmayabilir. Borular, delme işlemi devam ederken 

çözülerek kuyu tabanına düşebilir. Bu tip durumlarda, sol dişli muhafaza borularının 

kullanılması ile sorun tamamen çözülebilir. Sol dişli muhafaza boruları, içlerinde dönen takım 

tarafından alt uçlarından ne kadar sağa doğru çevrilirse çevrilsin borular çözülmek yerine 

bağlantı yerlerinden daha fazla sıkılır. Dolayısıyla, boruların çözülerek tabana kaçma tehlikesi 

ortadan kaldırılmış olur. Sol dişli muhafaza boruları kuyuya sürülürken, sondaj makinalarının 

geri vitesleri kullanılır. Diğer muhafaza boruları ile arasındaki fark, diş yönlerinin ters 

olmasıdır. 

 

2.4.2. Muhafaza Borusu Elmaslı Matkabı, Elmaslı ve Vidyeli Çarıklar 

 

Muhafaza borusu elmaslı matkapları, aynı çaptaki muhafaza borularını indirmek için kuyuyu 

tarayarak genişletmek amacıyla kullanılmaktadır. H çapında açılmış bir kuyuya tabana kadar 

H çaplı muhafaza borularını sürmek gerektiğinde, kuyunun muhafaza borularının geçebileceği 

genişliğe taranması gereklidir. Bu tip matkapların, iç yüzeylerinde de elmas taşlar 

bulunmaktadır. Bu matkapların içlerinden aynı çapta takımın elmaslı matkabı ve portkronu 

geçemeyeceği için, sondaj yapılırken muhafaza borularının ucunda ve kuyu içerisinde 

bırakılmazlar. Muhafaza borusu elmaslı matkaplarının üzerindeki elmas taşların irilikleri ve 

matris tipleri, çalışacakları formasyon özelliklerine göre seçilmelidir. Çok çatlaklı ve sert 

formasyonlarda emprenye muhafaza borusu matkapları kullanılabilir. 

 

Elmaslı muhafaza borusu matkapları, kullanılacakları muhafaza borusu çaplarına bağlı olarak 

değişik ölçülerde imal edilmektedirler. İsimlendirilmeleri ise, muhafaza borularının çap ve 

tiplerine göre yapılmaktadır (HW muhafaza borusu elmaslı matkabı gibi).  

 

Elmaslı ve vidyeli çarıklar ise sert, yıkıntı yapabilecek ve çatlaklı formasyonlarda muhafaza 

borularının alt uç kısımlarının korunmasını sağlamaktadırlar. Muhafaza borusu elmaslı ve 

vidye çarıkları, kullanılacakları kuyu çaplarına göre değişik ölçülerde imal edilmekte ve 

muhafaza borularının çap ve tiplerine göre isimlendirilmektedirler (HW elmaslı çarık, HW 

vidyeli çarık gibi).  
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Elmaslı çarıkların matrislerinin iç kısımlarında, elmas taş bulunmaz. Bunların iç çapları, aynı 

çaplı elmaslı matkap ve portkronun rahatça geçebileceği genişliktedir. Muhafaza boruları 

kuyuya indirilirken alt uçlarına elmaslı çarık bağlanır. Böylece, muhafaza borularının 

içerisinden sondaja devam edilebilir. Elmaslı çarıklarla uzun metrajlı tarama yapılması uygun 

değildir. Elmaslı çarıkların üzerlerindeki elmas taşların iriliği ve matris tipleri de, delinecek 

formasyonun özelliklerine göre seçilmelidir. Çok çatlaklı ve sert formasyonlarda, emprenye 

çarıklar kullanılabilir. 

 

Vidyeli çarıklar, formasyonların çok yumuşak ve killi olması durumunda elmaslı çarıklar 

kuyuya indirilmesinin sakıncalı olduğu şartlarda kullanılır. Bu tip formasyonlar, elmas 

taşların sıvanarak yanmasına sebep olur. 

 

Muhafaza borusu elmaslı matkabı ile elmaslı çarığı arasındaki farkı bilmek, malzeme 

alımlarında kolaylık sağlar. Karotlu sondajlarda kullanılan muhafaza borusu elmaslı matkabı, 

muhafaza borusu elmaslı ve vidyeli çarıklarının görünümleri Şekil 2.40’da verilmiştir.  

 

 
                           a                                      b                                    c                                        d  

Şekil 2.40. Muhafaza borusu yüzeyden taneli elmaslı matkabı (a), emprenye elmaslı matkabı (b), yüzeyden 

taneli elmaslı çarık (c) ve vidyeli çarık (d) 

 

2.4.3. Kravat 

 

Kravat, muhafaza borularını sıkıca kavrayarak kuyu ağzından kuyu içerisine kaymalarını 

önler (Şekil 2.41). Kravat, iki parçadan meydana gelir. Ortadaki yuvaların ağız ağıza 

getirilerek kol kısmındaki civata ve somunları sıkılması sonucunda muhafaza borularını 

tutmaktadır. Kuyu ağzında kravat kollarının altına eşit yükseklikte ağaç takozlar konur. 

Kravatlar, kullanılacakları muhafaza borularının çaplarına uygun olarak imal edilmekte ve 

adlandırılmaktadırlar (HW muhafaza borusu kravatı gibi).  
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Şekil 2.41. Muhafaza borusu kravatı 

 

2.4.4. Manevra Başlığı 

 

Takımın kuyuya indirilip çıkartılması için kullanılan ekipmandır (Şekil 2.42). Karotlu 

sondajlarda, döner tip manevra başlıkları kullanılmaktadır. Çünkü, takım iniş ve çıkışları 

sırasında ana vinç halatı gerilip gevşemekte ve kendi ekseni etrafında dönmektedir. Ayrıca, 

döner tip manevra başlıkları tijlerin bağlanıp çözülmesinde oldukça kolaylık sağlamaktadır.  

 

Manevra başlığının üst kısmında, bir halka bulunmakta olup bu halkaya ana vinç çelik 

halatının ucundaki kanca takılmaktadır. Alt ucunda ise, birlikte kullanılacağı tijin bağlantı 

dişleri bulunmaktadır. 

 

Manevra başlıkları çeşitli çaptaki takımlar için değişik ölçülerde imal edilmektedir. 

Kullanılacakları takım çaplarına ve tij serilerine göre isimlendirilmektedirler (NQ manevra 

başlığı gibi). Manevra başlıklarının, periyodik olarak greslenmesi gereklidir. 

 

 
 

Şekil 2.42. Manevra başlığı 

 

 

 

 

No Açıklama 

1 Bağlantı civatası 

2 Pim 

3 Yatak burcu 

4 Rulman yatağı 

5 Gresörlük 

6 Rulman 

7 Alt yatak yuvası 

8 Somun 

9 Alt gövde 
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2.4.5. Bağlantı Elemanları (Redüksiyonlar) 

 

İki ayrı çap veya diş tipindeki ekipmanı birbirine bağlayarak, aynı takım içerisinde ve bir 

arada kullanılabilmelerini sağlayan elemanlardır (Şekil 2.43). Bağlantı elemanlarının, bir 

ucunun çapı ve diş tipi diğer ucundakinden farklıdır. Birbirine bağlanacak ekipmanların 

özelliklerine bağlı olarak her iki ucu erkek, her iki ucu dişi veya bir ucu erkek diğer ucu dişi 

olabilmektedir. 

 

  
 

Şekil 2.43. Çeşitli çap ve özellikteki bağlantı elemanlar 

 

2.4.6. Anahtarlar 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında, çok çeşitli özellik ve tipte anahtar kullanılmaktadır. 

 

2.4.6.1. Karotiyer Anahtarları 

 

Karotiyer tüpleri, genellikle nazik yapıya sahiptir. Bu sebeple, gerek bağlanmaları gerekse 

sökülme işlemlerinde özel olarak geliştirilmiş olan karotiyer anahtarları kullanılmaktadır 

(Şekil 2.44). 

 

2.4.6.2. Zincirli Boru Anahtarları 

 

Muhafaza borularının, tijlerin ve matkabın bağlanıp çözülmesinde kullanılan anahtarlardır 

(Şekil 2.45). Çeşitli ölçü ve boyutlarda üretilmektedirler. 

 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

59 

 

                        
 

                      Şekil 2.44. Karotiyer anahtarları (iç ve dış tüp)                        Şekil 2.45. Zincirli anahtarlar 

 

2.4.6.3. Standart Boru Anahtarları 

 

Bu tip anahtarlar, karotlu sondaj çalışmalarında en çok kullanılan anahtarlardır (Şekil 2.46). 

Takım elemanlarının (tij, muhafaza borusu vb.) bağlanıp çözülmesinde kullanılmaktadırlar. 

 

  

 

Şekil 2.46. Standart boru anahtarı  

 

Standart boru anahtarları, mecbur kalınmadıkça hassas olan sondaj ekipmanlarının bağlanma 

ve çözülme işlemlerinde kullanılmamalıdırlar. Karotiyer, elmaslı matkap ve portkronlara 

kesinlikle boru anahtarı vurulmamalıdır. Bu tip ekipmanlar için geliştirilmiş anahtarlar 

kullanılmalıdır. 

 

Boru anahtarları, anahtarın tüm boy uzunluğuna göre isimlendirilmektedir (Çizelge 2.8). 

Örneğin, 24’lük boru anahtarı denildiğinde 24 inç (24 x 2.54 cm = ~ 61 cm) uzunluğundaki 
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boru anahtarı anlaşılmaktadır. Boru anahtarlarının eskiyen veya kırılan tüm parçaları 

değiştirilebilmektedir.  

 

Çizelge 2.8. Standart boru anahtarlarının ölçü ve çenelerinin maksimum açılma kapasitesi 

 
 

 
 

2.4.7. Karot Çıkartıcı 

 

Özellikle kömür, şişme özelliği olan (kil vb.) veya çok parçalı formasyonlardan alınan karot, 

karotiyerden diğer formasyonlardan alınan karotlar gibi karotiyerden kolay olarak 

çıkartılamayabilir. Bu tip formasyonlardan alınan karotun iç tüpten çıkarılması sırasında, 

karotun fiziksel bütünlüğünü korumak için oldukça dikkatli olunmalıdır. Karotun hafif bir 

şekilde sıkıştığı durumda, iç tüp yatay olarak yaklaşık 30 derecelik bir açı ile eğilerek karotun 

iç tüpten çıkışını kolaylaştırmak için iç tüpün dış yüzeyine kauçuk veya tahta bir çekiçle hafif 

bir şekilde vurularak karotun serbest kalması sağlanabilir. Ayrıca, iç tüp çapından daha küçük 

çapta ahşap veya metal bir piston, karotu yavaşça karot sehpasına itmek için kullanılabilir.  

 

Karotun iç tüp içerisinde sıkıştığı durumlarda, karotu iç tüpten çıkartmak için taşınabilir bir 

hidrolik pompa veya sondaj kulesinin hava veya su sirkülasyon sistemi kullanılabilir (Şekil 

2.47). Hortumun bir ucu pompaya veya sondaj makinası dolaşım sistemine, diğer uç iç tüpün 

üst kısmına bağlanır. Tüp dış kısmına hafifçe vurulurken, karot serbest kalana kadar hava 

veya su basıncı kademeli olarak uygulanır. Bu işlem sırasında, iç tüpün açık ucunda herhangi 

bir sondaj personeli bulunmamalıdır. Soğuk havalarda, karotun iç tüp içerisinde donmasını 

önlemek için karot mümkün olan en kısa zamanda iç tüpten çıkartılmalıdır. 
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Şekil 2.47. Hidrolik bir karot çıkartma düzeneği ve karot çıkartıcı 

 

2.4.8. Boru Tutucu 

 

Yapılan istatistiki çalışmalara göre, karotlu sondajlarda en önemli yaralanma türünün el 

yaralanmaları olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, özellikle sondaj tijlerinin ve muhafaza 

borularının taşınması sırasında kullanılmak üzere boru tutucu aparat geliştirilmiştir (Şekil 

2.48). 

 

  
 

 Şekil 2.48. Boruj tutucu 
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2.4.9. Halatlar 

 

Karotlu sondajlarda halatlar, 

1. Sondaj makinasının bir kuyudan diğerine çekilmesinde, 

2. Takımın kuyuya indirilip çıkartılmasında, 

3. İç tüpün overshot ile kuyuya indirilmesinde ve kuyudan çekilmesinde kullanılmaktadırlar. 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan halatlar şunlardır; 

1. Çelik halatlar 

2. İp (kendir) halatlar 

 

2.4.9.1. Çelik Halatlar 

 

Çelik tel halat, birçok koldan ve her kolda birçok telin bir araya gelmesinden oluşur (Şekil 

2.49). Çelik tel halatlar, içerisindeki kol ve kol başına düşen tel sayısı, sarım yönü ve özüne 

göre sınıflandırılmaktadırlar. Örneğin 6 x 19 deyimi, bu çelik halatta 6 adet kol ve her kolda 

19 tel olduğunu ifade etmektedir. Çekil halatların sarılımları da şu şekildedir; 

 

a. Sağ çapraz 

b. Sol çapraz 

c. Sağ düz 

d. Sol düz 

e. Sağ değişken 

 

Çelik tel halatlarla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, bir ucunun bağlanması gereklidir. Bu 

bağlamalar değişik şekillerde yapılmaktadır. 

 

Çelik halatlar, sondaj makinasının ana ve wire-line vinçlerinde kullanılmaktadır. Ana vinçte 

kullanılan çelik halat özelliklerini sondaj makinasının derinlik kapasitesi belirlemektedir. 

Wire-line vinçlerde ise, genellikle 5 mm çaplı çelik halatlar (derin kuyularda 6 mm 

kalınlığında halat kullanılması faydalı olabilir) kullanılmaktadır.  

 

Wire-line halat, overshota bağlanırken halatın ucunda birkaç tel çözülerek, ayrılır ve bunlar 

kesilerek kısaltılır. Daha sonra, zayıflatılmış ve inceltilmiş olan halatın ucu overshotın 
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soketine bağlanır. Böylece, ileride meydana gelebilecek overshot sıkışmalarında, vinç ile halat 

çekildiğinde herhangi bir yerden kopmak yerine halatın bu zayıflatılmış en alt kısmından 

kopması önceden hazırlanmış olur. 

 

Şekil 2.49. Çelik halatların yapısı ve özellikleri 

 

2.4.9.2. İp (Kendir) Halatlar 

 

İp halatlar, bitki liflerinden yapılmaktadır (Şekil 2.50). Lifler yumuşak ve sert olmak üzere iki 

tiptir. İp halatlar, genellikle yardımcı işlerde kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2.50. Karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan ip halatlar ve özellikleri 


