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3. KAROTLU SONDAJLARDA KULLANILAN MATKAPLAR 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında; yapılan sondajın amacına, kullanılan takım dizisine, formasyon 

özelliklerine ve sondaj ekonomisine bağlı olarak değişik tip ve özelliklerde matkaplar 

kullanılmaktadır. Bunlar;  

1. Elmaslı matkaplar 

2. PDC (Polikristalin elmaslı) matkaplar 

3. Vidyeli matkaplar  

4. Üç konili matkaplar 

 

3.1. ELMASLI MATKAPLAR 

 

Karotiyer ucunda yeralan, kesme işlemini yapan, segmanı tutan ve uç kısmına doğal veya yapay 

elmas tanelerinin işlendiği matkap türleridir (Şekil 3.1). Karotlu sondaj çalışmalarında en çok 

kullanılan matkap türü elmaslı matkaplardır.        

 

3.1.1. Elmaslı Matkapların Yapısı 

 

Bir elmaslı matkap üç ana birimden oluşmaktadır (Şekil 3.2). Bunlar; 

1. Elmas taneleri 

2. Gövde 

3. Matris  

 

                               

                         Şekil 3.1. Elmaslı matkaplar                                      Şekil 3.2. Elmaslı matkap ana bileşenleri 
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     3.1.1.1. Elmas Taneleri  

 

Matkaplar ile formasyonların delinebilmesini sağlayan, matkap matrisi içerisinde bulunan 

tanelerdir. Elmaslı matkaplarda kullanılan elmas taneleri, 77 oC derecede yanan saf karbon yani 

kömürdür. Elmas taneleri üzerinde asitler etkisizdir. 

 

Elmasların çeşitli renkte ve tipte olanları vardır (Şekil 3.3). Siyah renkli elmaslar, Carbonado tipi 

elmaslardır. Bunlar, Brezilya karbonları olup, üretimleri sınırlı ve pahalı olduğu için elmaslı matkap 

üretiminde kullanılmamaktadırlar. Bugün, elmaslı matkapların hemen hemen tamamının üretiminde 

Bortz adı verilen Afrika kökenli elmaslar kullanılmaktadır. Yapay elmaslar, çok büyük taneli 

olmaları nedeniyle taneli matkaplarda kullanılmamakta, emprenye elmaslı matkapların üretiminde 

ise doğal elmaslarla karıştırılarak kullanılmaktadırlar.   

 

                   
 

                        Carbonado                                     Doğal Bortz                                           İşlenmiş  

 

Şekil 3.3. Elmas çeşitleri 

 

3.1.1.1.1. Elmasların Fiziksel Özellikleri 

 

Elmaslar, kendine özgü fiziksel özelliklere sahiptirler. En önemli fiziksel özellikleri, sertlikleridir. 

Mohs sertlik çizelgesinde 9 ayrı mineral ile kıyaslanmış ve elmas en sert olarak belirtilmiştir. Fakat, 

elmas sertliğini daha iyi ifade edebilmek Knopp sertlik cetveli ile mümkün olmaktadır. Şekil 3.4’de 

Mohs sertliği ile Knopp sertliği karşılaştırması verilmiştir. 

 

Elmasların basınç dayanımları, ısı iletimleri ve aşınma dayanımları çok yüksektir (Bortz elmas 

basınç dayanımı: 3.178 kg/taş). Isı ile genleşmeleri çok düşük, aşındırma özellikleri ve asit 

etkilerine dayanımları son derece fazladır. Bu kadar olumlu ve önemli özelliğin yanı sıra, elmaslar 

kırılgan ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı değildir. 
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3.1.1.2. Elmas Kalitesi 

 

Elmaslı matkap üretiminde kullanılan elmaslara taş adı verilmektedir. Elmaslı matkap üreticileri, 

kendi kriterlerine göre elmasları değişik sınıflara ayırmaktadırlar. Bu sınıflandırma sonucunda, bir 

üretici için en iyi kalite olarak tanımlanan bir elmas taş, diğer üreticiye göre ikinci veya üçüncü 

kalite olabilmektedir. En yaygın olanı harfli sınıflandırmadır (Çizelge 3.1). 

 

Şekil.3.4. Mohs ve Knopp sertlik cetvelleri (Özbayoğlu, 1983) 

 

Çizelge 3.1 Elmas taş kaliteleri (Kahveci, 1996 ve Özbayoğlu, 1983’den uyarlanmıştır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

HARF KALİTE VE KULLANIM ALANI 
S Kısmen işlenmemiş, toz olarak da isimlendirilen en düşük 

kalitede elmas taneleridir. Taneli matkap imalatında 

kullanılmayıp, emprenye matkapların imalatında 

kullanılabilecek nitelikteki elmas taşlardır. 

A İşlenmiş, 3. kalite elmas taneleri, yumuşak kaya matkapları, 

portkron ve çarık imalatında kullanılır. 

AA İyi derece işlenmiş, 2. kalite elmas taneleri, genel amaçlı her 

tür malzemede kullanıma uygundur. Orta sert ve yumuşak 

kaya matkaplarında kullanılır. 

AAA Yüksek derecede işlenmiş, 1. kalite doğal elmas taneleri 

olup, sert kaya matkaplarında kullanılır. 

AAAA İşlemden geçmemiş, yüksek kalite doğal elmas taneleridir. 

Sert ve çok sert kaya matkaplarında kullanılır.   
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     3.1.1.1.2. Elmas Taş İriliği 

 

Elmaslı matkaplarda kullanılan elmas taşlar, çeşitli iriliktedirler. Bu tane iriliği, hem sondajın 

yapılabilmesi hem de en uygun ilerleme hızı yönünden çok büyük önem taşımaktadır. Kayaçların 

sertliği, basınç dayanımları, mineral içerikleri (kil, kuvars vs.), çatlaklı veya çatlaksız oluşları vb. 

gibi faktörler, kullanılacak olan elmaslı matkabın iri veya ince taneli taşlardan imal edilmesini 

gerektirmektedir. 

 

Elmas ağırlık birimi, karattır. 1 karat, 0.203 gr’dır. Elmaslı matkap imalatında kullanılan taş 

miktarı, bir karat ağırlıkta bulunan taş sayısı (s.p.c.), diğer bir deyişle 1 karat ağırlığa sahip bir 

elmas taş kümesindeki taş sayısını belirtmektedir. 1 s.p.c denildiğinde, ağırlığı 1 karat olan tek bir 

taş ifade edilmektedir. 30 s.p.c. ise, toplam ağırlıkları 1 karat olan 30 adet elmas taş demektir. S.p.c. 

miktarı arttıkça, taşların tane iriliği azalmaktadır. Dolayısıyla, değişik formasyonlarda farklı s.p.c. 

değerlerine sahip matkapların kullanılması gerekmektedir. Genel olarak, yumuşak formasyonlarda 

iri taneli (s.p.c.’si küçük), sert formasyonlarda ise küçük taneli (s.p.c’si büyük) elmaslı matkaplar 

kullanılmaktadır. Üreticiler, çeşitli s.p.c. gruplandırmaları yapmaktadırlar (15-25 s.p.c., 40-60 s.p.c. 

vb. gibi). Örneğin, 15-25 s.p.c. elmaslı matkap denildiğinde, toplam ağırlığı 1 karat eden ortalama 

20 s.p.c. boyutundaki elmas taş kümesine sahip bir matkap kastedilmektedir. Şekil 3.5’de değişik 

s.p.c. değerlerindeki elmaslı matkapların kesici yüzeylerine dağılmış olarak bulunan elmas taşların 

teorik çizimi verilmiştir. Özel durumlarda kullanılmak üzere, Şekil.3.5’deki gruplandırmalardan 

farklı s.p.c. değerlerinde elmaslı matkaplar da imal edilebilmektedir.  

  

 
 

Şekil 3.5. Değişik s.p.c.’lerdeki elmaslı matkaplarda taşların kesici yüzeye dağılımı (Özbayoğlu, 1983) 

 

Elmas taşlar, elmaslı çarık ve portkron imalatında da kullanılmaktadır. Bu ekipmanların s.p.c. 

değerleri de, Şekil 3.5’de verilen değerlere uygun olmakla birlikte sondaj personeli tarafından da 
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belirlenebilmektedir. Hem portkronlar hem de elmaslı çarıklar, daha çok kuyu tarama işlemleri için 

kullanıldıklarından, elmas tanelerinin kullanılan matkaptan biraz daha iri olması faydalıdır. 

 

3.1.1.1.3. Elmas Taş Ağırlığı   

 

Bir elmaslı matkaptaki tüm taşların toplam ağırlığına, elmas taş ağırlığı denilmektedir. Elmas taş 

ağırlığı, matkaptaki taşların s.p.c değerleri ile çarpıldığı zaman o matkaptaki toplam taş sayısı 

bulunmaktadır. Bu sayı, matkap üzerine verilecek baskı miktarının belirlenmesinde önemlidir. 

 

3.1.1.2. Gövde 

 

Elmaslı matkaplarda gövde, bir tarafında bağlantı dişleri, diğer tarafında üzerine elmas taşların 

işlendiği matris bulunan matkap bileşenidir. 

 

3.1.1.3. Matris 

 

Elmas tanelerine yataklık eden kısıma, matris denilmektedir. Elmaslı bir matkapta, matrisin bazı 

özekliklere sahip olması istenir. Bunlar; 

1. Gövde kısmını sağlam bir şekilde tutmalıdır. 

2. Yataklık ettiği elmas taşları iyi bir şekilde kavramalı, elmas tanelerinin düşmesine ve kopmasına 

izin vermemelidir. 

3. Isıyı iyi bir şekilde iletebilmelidir. Bu özelliğe sahip olan matrisler, elmas tanelerinin formasyonu 

kesmesi sırasında açığa çıkan sürtünme ısısının bir kısmını üzerine alarak, elmas tanelerinin 

ısınmasını bir miktar engellemektedir. 

4. Belirli bir esnekliğe sahip olmalıdır. Bu özelliğe sahip olan matrisler, elmas taneleri üzerindeki 

baskının bir kısmını üzerine alarak elmas tanelerinin zarar görmesini önlemektedir. 

5. Matris belirli bir aşınma özelline sahip olmalıdır. Bu özelliğe sahip olan matrisler, matkap delme 

işleminde iken elmas taş aşınsa da, elmas tanesinin matris dışarısında kalan uzunluğunun 

azalmasına engel olur. Elmas taşlar hangi oranda aşınıyor ise, matriste o oranda aşınarak elmas taşın 

matris dışı uzunluğunun sabit kalmasını sağlamalıdır. 

6. Asitlere karşı dayanıksız olmalıdır. Bu özelliğe sahip olması, arızalanan matkaplardaki elmas 

tanelerinin yeniden kullanılmak üzere matris içerisinden alınması için oldukça önemlidir. 
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Elmaslı matkaplarda kullanılan matrisler, tungsten alaşımları veya tungsten bazlı metal 

alaşımlarından yapılmaktadırlar. Matrisler, yapısındaki elementlerin tip ve miktarlarına bağlı olarak 

değişikler arz etmektedir. 

 

Matris sertliği ve dayanımı, delinecek formasyon özelliklerine uygun olmalıdır. Elmas taneleri,  

matristen daha hızlı aşınmamalıdır. Aşınması durumunda, matris formasyon üzerine oturur ve 

delme işlemi için gerekli olan baskı sağlanamaz. Matris, aşınarak elmas tanelerinin dökülmesine 

sebep olacak kadarda yumuşak olmamalıdır. 

 

3.1.2. Elmaslı Matkap İmalatı 

 

Elmaslı matkap imalatında ilk adım, elmaslı matkabın iç ve dış ölçülerine hassas bir şekilde sahip 

olan grafit kalıbın hazırlanmasıdır. Bu kalıp tornada hazırlandıktan sonra, iç yüzeyine elmas 

tanelerinin yerleştirileceği yuvalar (elmas taşların s.p.c. değerlerine göre ve belirli bir sıralanış 

sistemine uygun olarak)  açılır. Bu yuvaların derinlikleri, elmas tanelerinin kesmeye boylarını 

(elmas tanesinin 1/3’lük kısmı) tayin edeceği için çok dikkatli bir şekilde açılmaları gereklidir. 

Daha sonra elmas taneleri, teker teker bu yuvalara yerleştirilir ve önceden hazırlanmış olan matris 

tozu grafit kalıp içerisine dökülür. İçerisine gövde kısmı oturtulduktan sonra, preslenir (soğuk 

presleme) ve fırınlanır. 

 

Elmaslı matkap ve grafit kalıp, matrisi oluşturan elementlerin ergime sınırına kadar ısıtıldıktan 

sonra matkap ve grafit kalıp fırından çıkartılır ve hızlı bir şekilde preslenir (sıcak presleme). 

Böylece, matrisin hem daha sağlam hem de daha sıkı, matrisin gövde ve elmas tanelerine daha iyi 

yapışması ve gövde ile matrisin eş eksende olması sağlanır.  

 

Presleme işlemi tamamlandıktan sonra, grafit kalıp kırılarak matkap üzerindeki ve su kanallarındaki 

çapaklar temizlenir. Temizleme işlemi yapıldıktan sonra, kumlama işlemi uygulanır. Kumlama 

işlemi, matkaba basınçlı hava ile kum püskürtülmesidir. Böylece, elmas taneleri üzerindeki oksit 

tabakası ve yabancı maddeler temizlenir. Ayrıca, bu işlem sırasında matriste bir miktar aşındırılarak 

elmas tanelerinin 1/3’lük keme boylarının açığa çıkması sağlanır. Elmaslı matkap ölçülerinin 

kontrol edilmesi, imalat işleminin son evresidir. Şekil 3.6’da elmaslı matkap imalat evreleri 

verilmiştir.          
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                  Şekil 3.6. Elmaslı matkap imalat evreleri 

 

Elmaslı matkap imalatında; yumuşak, kolaylıkla işlenebilme ve saf karbondan oluşmaları nedeniyle 

grafit kalıplar tercih edilmektedirler. Ayrıca, kalıp iç kısmına girecek oksijenle kalıptaki saf 
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karbonun birleşmesi sağlanarak elmas taneler ile matris yanma ve oksitlenmeye karşı 

korunmaktadır. 

 

3.1.3. Elmaslı Matkap Tipleri 

 

Elmaslı matkaplar, elmas tanelerinin matrise işlenme şekline göre ikiye ayrılabilir. Bunlar; 

1. Yüzeyden taneli elmaslı matkaplar 

2. Emprenye elmaslı matkaplar 

 

3.1.3.1. Yüzeyden Taneli Elmaslı Matkaplar 

 

Yüzeyden taneli elmaslı matkaplar üç ana birimden oluşur (Şekil 3.7). Bunlar; 

1. Elmas taneleri 

2. Matris 

3. Gövde 

4. Su kanalları 

5. Bağlantı dişleri  

 

 

 

Şekil 3.7. Yüzeyden taneli bir elmas matkabın yapısı  

 

Bu tip elmaslı matkaplarda elmas taneleri, elmaslı matkabın kesici ucundaki matrise bir kısmı 

dışarıda kalacak biçimde yerleştirilmiştir. Bu elmas taneleri, matkabın kullanılacağı formasyonun 

özelliklerine göre değişik boyutlardadır (Şekil 3.8). Yüzeyden taneli matkaplar, ait oldukları takım 

dizisi ve kuyu çapı özelliklerine göre üretilmektedirler. 
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Şekil 3.8. Yüzey taneli elmaslı matkaplarda çeşitli formasyonlara uygun elmas tane iriliği (s.p.c)  

(Özbayoğlu, 1983’den uyarlanmıştır) 

 

Yüzeyden taneli elmaslı matkaplarda, matrise yerleştirilen elmas tanelerinin 2/3’lük kısmı matrise 

gömülmüş durumdadır (Şekil 3.9). Elmas tanelerinin matris dışarısında kalan 1/3’lük kısmı, sondaj 

sırasında formasyonu keserek delme işlemini sağlamaktadır. Elmas tanelerinin bu matris dışarısında 

kalan kısımları zamanla aşınmaktadır (elmas tanelerinin formasyonu batarak kesmesi sonucunda 

oluşan sürtünmeyle ısınma neticesinde elmasın yüzey kısımlarının grafitleşmesi nedeniyle). Bu 

duruma paralel olarak, matris yüzeyinde de belirli bir oranda aşınma meydana gelmektedir. Bu 

matris aşınması ile birlikte, aşınan elmas tanelerinin yerleştirildiği kısımlardan yeni elmas taneleri 

ortaya çıkmakta ve matkabın kesme yeteneğinin sabit kalmasını sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 3.9. Yüzeyden taneli elmaslı bir matkapta matris, elmas tanesi ve gövde ilişkisi 

 

Yapılan saha ve laboratuar çalışmalarında, yeni bir elmaslı matkabın kuyuya ilk indirilişinde kesme 

yeteneğine bağlı olarak delme hızı, ilk birkaç metrede düşük iken ilerlemeye paralel olarak arttığı 

belirlenmiştir. Bunun nedeni, matkabın kuyuya ve formasyona uyum sağlaması, diğer bir ifade ile 
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matris yüzeyinin bir miktar aşınarak elmas tanelerinin kesmeye en uygun boylarının ortaya 

çıkmasıdır. 

 

Elmas tanelerinin ve matrisin aşınma oranı, sondaj performansını ve matkabın çalışma ömrünü 

doğrudan etkilemektedir. Bu oranın dengede olması, delinecek formasyonun özelliğine uygun 

matrisin seçilmesi ile sağlanabilir. Matrisin elmas tanelerine oranla geç aşınması durumunda, 

tanelerin boyları kısalacağı için matkabın kesme yeteneği azalacaktır. Matrisin çabuk aşınması, 

elmas tanelerinin dökülmesine ve matkabın kısa sürede iş yapamaz hale gelmesine sebep olacaktır. 

 

Yüzeyden taneli elmaslı matkaplar, matris tamamen aşınıncaya kadar diğer bir ifade ile elmas 

taneleri tamamen dökülünceye kadar kullanılmazlar. Taşları dökülecek derecede açığa çıkan 

matkaplar, kuyuya indirilmez ve elmas tane kazanma işlemi uygulanmak üzere üreticilere 

gönderilirler. 

 

3.1.3.1.1. Yüzeyden Taneli Elmaslı Matkaplarda Matris Sertlikleri 

 

Yüzeyden taneli elmaslı matkap matrisleri, Rockwell-C sertliklerine göre imal edilmektedir. 

Matrislerde, 3 ana tip sertlik söz konusudur. Bunlar; 

1. Standart matris (Rc 20- Rc 30) 

Standart matrisler, aşındırıcı olmayan her formasyonda tercih edilmektedir. 

2. Sert matris (Rc 30- Rc 40) 

Sert matris, orta derecede aşındırıcı ve bir sahada ilk defa sondaj yapılırken tercih edilmektedir. 

3. Çok sert matris (Rc 40- Rc 50) 

Çok aşındırıcı ve kırıklı formasyonlarda tercih edilmektedir. 

 

3.1.3.1.2. Yüzeyden Taneli Elmaslı Matkaplarda Matris Profilleri 

 

İmalat tekniğinin uygun olması nedeniyle yüzeyden taneli elmaslı matkaplarda, çok değişik matris 

profilleri ortaya çıkmıştır. Şekil 3.10’da birçok elmaslı matkap üreticisinin seri imalat programında 

yeralan ve sondaj işlemlerinde en çok kullanılan yüzey taneli elmaslı matkap matris profilleri 

verilmiştir.   
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   Şekil 3.10. Yüzeyden taneli matkaplarda en çok tercih edilen matris profilleri 

 

3.1.3.1.3. Yüzeyden Taneli Elmaslı Matkaplarda Su Kanalları 

 

Su kanalları, tij içerisinden basılan sondaj sıvısının matkap ağzından çıkmasını sağlamaktadır. Bazı 

yüzeyden taneli elmaslı matkaplarda, sondaj sıvısı ve delinen formasyonun matrisi aşındırmasını 

önlemek için (dolayısıyla matkabın çaptan düşmesini) su kanallarının yan kısımlarında vidye 

(tungsten karbid) takviyeler (su kanalı takviyesi) bulunmaktadır. Bu vidye takviyeler, su 

kanallarının aşınabilecek matkap dönme yönünün tam ters yüzlerine tek taraflı olarak 

konulmaktadır (Şekil 3.11). 

 

 
Şekil 3.11. Su kanalı vidye takviyesi 

 

Su kanalı sayısı; matkap tipine, çapına ve kullanılacağı karotiyer serisine göre değişmektedir. Genel 

olarak; N çaplı matkaplarda 4 veya 6, B çaplı matkaplarda 3 veya 6, A ve E çaplı matkaplarda 2 

adet su kanalı bulunmaktadır.  

 

Yüzeyden taneli elmaslı matkaplarda su kanalı sayısı, delinecek olan formasyonun özelliklerine 

göre değişmektedir. Çok yumuşak ve yapışkan formasyonlarda; matkabın formasyondan kopardığı 

kırıntılar, matkap yüzeyine yapışmak suretiyle matkap yüzeyini kaplamaktadır. Bu durum, 
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matkabın sondaj sıvısını kuyu tabanına iletmesini zorlaştırmakta, pompayı zorlayarak basıncını 

yükseltmekte ve elmasların yanmasına sebep olmaktadır. Bu tip formasyonlarda, su kanalı sayısı ve 

kanal derinliği fazla olan matkaplarla çalışmak uygundur. Ayrıca, çok yumuşak ve killi 

formasyonlarda karot yüzdesini artırmak amacıyla su kanalları, matris içerisine yerleştirilmektedir 

(Şekil 3.12).                 

 

 

 

Şekil 3.12. Yüzeyden taneli elmaslı matkaplardaki su kanalı tipleri 

 

  3.1.3.2. Emprenye Elmaslı Matkaplar 

 

Emprenye elmaslı matkaplarda, yüzeyden taneli elmas matkaplar gibi elmas taneleri, gövde, matris 

ve su kanallarından oluşmaktadır (Şekil 3.13). Fakat, bu tip matkaplar çok ince (toz boyutunda) 

olan elmas taneleri matrisin içine dağılmış durumdadır ve matris tamamen aşınana kadar 

kullanılmaktadırlar.  

 

 
 

    Şekil 3.13. Emprenye elmaslı matkap bileşenleri ve matris içerisinde elmas tanelerinin konumu 
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Bu tip elmaslı matkaplarda, matrisin kesici yüzeyinde bulunan elmas taneleri delme işlemi 

başladıktan bir süre sonra, çok küçük olmaları nedeniyle yanmaktadırlar (grafitleşmektedirler). 

Fakat, matrisin aşınması nedeniyle alttan yeni elmas taneleri çıkmakta ve kesme işlemine bu 

taneler devam etmektedirler. Bu işlemin tekrarlanması sonucunda, kuyuda ilerleme 

sağlanmaktadır. Bu işlem sırasında, matrisin boyu kısaldığı için su kanallarının derinliği de bu 

duruma paralel olarak azalmaktadır. Bu nedenle, emprenye elmaslı matkaplar kullanılırken dikkat 

edilmesi gereken en önemli husus, derinlikleri azalan su kanallarının belirli aralıklarla veya 

manevra aralarında (takım iniş/çıkış) bir eğe veya testere ağzı ile uygun derinlik ölçülerine 

getirilmesidir.      

 

Emprenye elmaslı matkaplarda, elmas tane boyutu > 100 s.p.c.’dir. Elmas tanelerinin s.p.c. 

değerleri genellikle 150 - 250 s.p.c. arasında olmaktadır. Son yıllarda, yüzeyden taneli elmaslı 

matkap imalatında kullanılmayan yapay elmas taneleri, doğal elmas taneleri ile karıştırılarak 

emprenye elmaslı matkap imalatında yaygın bir şekilde kullanılmakta ve iyi sonuçlar vermektedir.  

 

3.1.3.2.1. Emprenye Elmaslı Matkaplarda Matris Sertlikleri 

 

Emprenye elmaslı matkaplarda, matris sertlik sınıflandırması bir üreticiden diğerine farklılık 

göstermektedir. Üreticiler emprenye elmaslı matkap matris sertliklerini genellikle 5, 8, 10 ve 12 

grup altında toplamaktadırlar. Farklı matris sertliklerindeki matkapların ayırt edilebilmesini 

sağlamak amacıyla da matkap gövdeleri farklı renklere boyanmaktadır. Çizelge 3.2’de 

DCDMA(Karotlu Sondaj Malzemeleri Üreticileri Derneği), matris sertlik sınıflaması verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2. DCDMA emprenye elmaslı matkap matris sertliği sınıflaması (Datc, 2003) 
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3.1.3.2.2. Emprenye Elmaslı Matkaplarda Matris Profilleri 

 

Emrenye elmaslı matkaplarda, çok değişik matris profilleri bulunmaktadır. Şekil 3.14’de birçok 

elmaslı matkap üreticisinin seri imalat programında yeralan ve sondaj işlemlerinde en çok 

kullanılan emprenye elmaslı matkap matris profilleri verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.14. Emprenye elmaslı matkaplarda en çok tercih edilen matris profilleri 

 

3.1.3.2.3. Emprenye Elmaslı Matkaplarda Su Kanalları 

 

Emprenye elmaslı matkaplarda su kanalı sayısı; matkap tipine, çapına ve kullanılacağı karotiyer 

serisine göre değişmektedir.  Genel olarak su kanalı sayısı 6, 8 veya 10 olmaktadır. 

 

Bazı emprenye elmaslı matkaplarda, sondaj çamuru ve delinen formasyonun matrisi 

aşındırmasını (dolayısıyla matkabın çaptan düşmesini) önlemek için su kanallarının yan 

kısımlarında, matris iç ve dış yüzeylerinde vidye (tungsten karbid) takviyeler bulunmaktadır. Bu 

su kanalı vidye takviyeleri, su kanallarının aşınabilecek matkap dönme yönünün tam ters 

yüzlerine konulmaktadır. Ayrıca, matris çap yüzeyine ve matkap iç yüzeylerine iri taneli doğal 

elmas taneleri de yerleştirilebilmektedir (Şekil 3.15). 

 

 
 

Şekil 3.15. Emprenye matkaplarda vidye (tungsten karbid) ve doğal elmas takviyeler 
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    3.1.4. Elmaslı Matkapların Delme Mekanizmaları 

 

Elmaslı matkapların delme işlemini gerçekleştirebilmesi için, üzerlerine bir yük (baskı) 

uygulanması ve matkabın ekseni etrafında döndürülmesi gerekmektedir. Delme işlemi, matkabın 

baskı altında döndürülmesi sonucunda oluşan makaslama kuvvetinin kayayı plastik deformasyona 

uğratması ile gerçekleşmektedir. Bu makaslama kuvveti, matkap üzerine uygulanan baskı ve dönme 

işlevlerinin bileşkesidir (Şekil 3.16). Elmaslı matkabın verimli bir delme operasyonu yapabilmesi 

için bu baskı ve döndürme kuvvetleri arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde ayarlanması gereklidir.  

 

 

                               Şekil 3.16. Delme işleminde kuvvetler dengesi (Sunay, 1966)    

 

Delme olayının anlaşılabilmesi için, matkabın kesme yüzeyinin iyi bir şekilde incelenmesi 

gereklidir. Matkabın kayayı delme yeteneği, kayacın sertliği ve dayanımına bağlıdır. Elmaslı 

matkapların başlıca 3 ana kaya delme mekanizması bulunmaktadır (Şekil 3.17). Bunlar; 

1. Yontma 

2. Basınçla gevşetme 

3. Kazıma ve aşındırma 

 

1. Yontma: Yumuşak kayaçlarda elmas tanesi (taş), kaya ile temas ettiğinde kaya üzerinde yeterli 

derinlikte ve yerel bir makaslama gerilmesi oluşturur. Elmas tanesi, baskı altında döndürüldüğünde 

tarla sürmede kullanılan pulluğun oluk açması gibi kayada bir oluk oluşturur. Bu aşamada, normal 

yük kesme yükünden daha fazladır. Elmas taneleri matrise, birinin açtığı oluğu arkadan gelen 

tanenin derinleştirmesini sağlayacak şekilde yerleştirildikleri için bu işlemler sonucunda kayanın 

delinmesi sağlanır (Şekil 3.17A).      

 

2. Basınçla Gevşetme: Delinen kayanın basınç dayanımının yüksek olduğu ve her elmas tanesine 

delmeyi sağlayacak yeterli miktarda baskının verilmediği durumlarda, elmas tanesinin kayayı 
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kesmesi kayada basınçla gevşeme şeklinde olur. Kesme sırasında bir elmas tanesi, kaya üzerinde bir 

noktadan geçerken tanenin izi basınç gevşemesi sebebiyle kayada çatlama oluşur. Ardarda ve yan 

yana gelen tanelerin oluşturacakları izlerin artması ve derinleşmesiyle delme işlemi gerçekleşir. 

 

Yüksek kapasiteli sondaj makinalarında, yumuşak kaya matkapları kullanıldığında basınç 

gevşemesi nedeniyle yerel yenilmeler oluşturularak delme işlemi gerçekleştirilir. Kaya yüzeyinde, 

yaklaşık 50-100 mikron derinliğinde çatlaklar oluşur. Dönme işleminin etkisiyle elmas tanesi kaya 

yüzeyini tahrip etmeden geçmemektedir (Şekil 3.17B). 

 

3. Kazıma ve Aşındırma: Kazıma ve aşındırma şeklindeki delme işlemi genellikle çok sert 

kayalarda ve çok yüksek dönme hızlarıyla birlikte çalışıldığında oluşmaktadır. Kazıma ve aşındırma 

mekanizması, kayanın basınçla gevşetilmesine benzemektedir. Delme işlemi sırasında, elmas 

tanelerinin 5 m/sn çevresel hızdan daha fazla hızlarla çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Kaya 

delme işleminde kullanılan elmaslı matkaplar, düşük baskı altında 30-60 m/sn çevresel hızlarda 

çalıştırıldıklarında kazıma ve aşındırma işlemini gerçekleştirebilmektedirler.  

 

Elmas tanesi fazla miktarda parçalanmış bir bölgeyi çapraz olarak geçtiğinde, kesme derinliğinin 

çatlak derinliğine oranla çok küçük olduğu gözlenmektedir. Üç delme işleminde de bahsedildiği 

gibi, delme işleminde kayanın yenilmesi karmaşık bir işlemdir. Yontma tipi kesme ve basınçla 

gevşetme mekanizması yumuşak kayalar dışındaki bütün kayalarda etkili olup, birbirine 

benzemektedir. İlk olarak basınç gevşemesi nedeniyle çatlak oluşmakta ve çatlak büyüdüğünde 

kırıntılar kopmaktadır. Bununla birlikte, her seferde elmas tanesi belirli bir bölge üzerinden 

geçerken kayayı ezmekte ve bu ezilme işlemi kayanın alt yüzeyine de yansımaktadır (Şekil 3.17C).  

 

Delme işleminde hangi mekanizmanın gerçekleştiği, elmas tanesi cinsine, kayanın tane boyutu, 

sertliğine ve tek eksenli basınç dayanımına bağlıdır. Çatlak yayılma şekli, muhtemelen kayanın tane 

boyutunun bir işlevidir.      
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Şekil 3.17. Elmaslı matkapların delme mekanizmaları (Heinz, 1985) 

 

3.1.5. Elmaslı Matkap Seçimi 

 

Matkap seçiminin kaya özelliklerine ne oranda bağlı olduğunu ve karot yüzdesi ile delme hızı 

üzerindeki etkisini ifade edebilmek amacıyla elmaslı matkap seçimi, Bölüm 7’de ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. 

 

3.1.6. Elmaslı Matkapların Baskı ve Dönüş Hızı Değerleri 

 

Elmaslı matkapların formasyonu delebilmesi için gerekli olan en önemli iki faktör, matkabın 

döndürülmesi ve matkap üzerine uygun miktarda bir baskı uygulanmasıdır.  

 

    3.1.6.1. Baskı   

 

Elmaslı matkaplarda, en iyi delme hızının elde edilebilmesi için her bir aktif elmas tanesinin kayaya 

batmasını sağlayacak miktarda baskı uygulanmalıdır. Bu baskı, delinecek kayanın yüzey 

dayanımının üzerinde elmas tanesi dayanımının altında olmalıdır.  
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3.1.6.1.1. Karotlu Sondaj Makinalarında Baskı Sistemi 

 

Karotlu sondaj makinalarında baskı işlemi, hidrolik sistem aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tipik 

bir hidrolik baskı sistemi; hidrolik yağ deposu, hidrolik yağ filtresi, basınç ve debisi ayarlanabilen 

bir hidrolik yağ pompası, hidrolik boru ve hortumlardan meydana gelmektedir. Ayrıca, basınçlı 

hidrolik yağı yönlendiren vana, silindirlere giren hidrolik yağın debisini ayarlayan bir baskı ayar 

(ince ayar) vanası, hidrolik yağ basıncını gösteren bir baskı basınç saati ile morsetin aşağı ve yukarı 

yönlerde hareket etmesini sağlayan bir hidrolik silindir bulunur (Şekil 3.18). 

 

Basınçlı hidrolik yağ silindirin üst kısmına girmekte ve pistonu aşağıya doğru iterek morsetin baskı 

durumunu sağlamaktadır. Silindirin alt kısmından çıkan borular üzerinde bulunan baskı ayar (ince 

ayar) vanası açılıp kapatılmak sureti ile (silindire gönderilen yağ miktarı artırılıp azaltılarak), 

morsetin aşağıya doğru inme hızı yani matkap üzerine uygulanacak baskı miktarı 

ayarlanabilmektedir. Basınçlı hidrolik yağ silindirin alt kısmına girdiğinde, pistonu yukarıya doğru 

iterek morsetin çekme durumu sağlanmaktadır. Ayrıca, sistemdeki hidrolik yağın basıncı belirli bir 

değere yükseldikten sonra, hidrolik yağın doğrudan yağ deposuna dönmesini sağlayan bir tahliye 

sistemi bulunmaktadır. Bu tahliye sistemi, bilya ve yaylı bir sistemden oluşmaktadır ve açılma 

basıncı ayarlanarak istenilen seviyeye getirilebilmektedir.       

 

Hidrolik sistem çalışma basınç değeri, baskı basıncı saatinden okunmaktadır. Bu değer, hidrolik 

silindirdeki pistonun alanı ile çarpılarak baskı veya çekme kuvvetleri hesaplanabilir (Şekil 3.19).  

 

  
 

 

 

Şekil 3.18. Tipik bir karotlu hidrolik sondaj makinası baskı sistemi 
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Şekil 3.20’de görüldüğü gibi, delme işlemi sırasında takımı oluşturan tijlerin ağırlığı ile hidrolik 

silindir tarafından oluşturulan yükün toplamı, matkap üzerine uygulanan baskı miktarıdır. Bu baskı 

miktarının doğrudan ölçülmesi çok zordur. Ancak, sondaj sırasında matkap üzerine uygulanan baskı 

miktarını hesaplayabilmek mümkündür. Bu hesap şu şekilde yapılabilir; 

 

1. Kuyu içerisindeki takım morsetle kaldırılır, baskı ayar (ince ayar) vanası kapatılır ve takım askıya 

alınır. 

 

2. Motor normal (orta) devirden biraz daha hızlı bir şekilde çalıştırılır. Bu sırada, baskı basıncı 

saatindeki basınç okunur ve not edilir. Bu değer, yaklaşık olarak hidrolik pompa basıncı ile tijlerin 

ağırlığının basınç cinsinden toplamına eşittir (A+C). 

 

3. Morset döndürülür ve ince ayar vanası açılarak takımın aşağıya inmesi sağlanır. Bu sırada, 

motorun aynı hızda çalışıyor olmasına dikkat edilmelidir. Elmaslı matkap kuyu tabanına 

değdiğinde, tijlerin ağırlığı matkaba ve kuyu tabanına iletileceği için, baskı basıncı saati değerinde 

ani bir düşme olacaktır. Bu değer tespit edilir (B). Baskı basınç saatinde okunan ilk değer ile bu 

değer arasındaki basınç farkı hesaplanır [(A + C) - B]. Çıkan sonuç, hidrolik silindirin toplam alanı 

ile çarpılarak matkap üzerine uygulanan baskı miktarı hesaplanmış olur veya çıkan sonuç ve Şekil 

3.20’deki grafik birlikte kullanılarak matkap üzerine uygulanan baskı miktarı doğrudan 

hesaplanabilir. 

 

  
 

Şekil 3.19. Matkap üzerine baskı uygulama işlemi 
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Şekil 3.20. Matkap üzerine uygulanan baskı (Akün, 1997’den uyarlanmıştır) 

 

3.1.6.1.2. Matkabın Kesme Yüzeyine Uygulanan Baskı 

 

Matkabın kesme yüzeyine uygulanması gereken baskı, matkap çapına göre değişim gösterir. Şekil 

3.21’de elmaslı matkap kesme yüzeyi, Çizelge 3.3’de çeşitli matkapların kesme yüzeyi alanları ve 

bu yüzeye uygulanması gereken maksimum baskı miktarları verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.21. Elmaslı matkapta kesme yüzeyi (taralı alan) 

 

Çizelge 3.3. Çeşitli matkapların kesme yüzey alanları ve uygulanması gereken maksimum baskı miktarı (Onan, 1992) 

 

Elmaslı  

Matkap 

Dış Çap 

(mm) 

İç Çap  

(mm) 

Kesme Yüzeyi 

(cm2) 

Maksimum 

Baskı (kg) 

AQ 47.62 26.98 12.09 1097 

BQ 59.57 33.53 18.99 1723 

NQ 75.31 47.62 27.72 2515 

HQ 95.57 61.11 42.29 3836 

 

3.1.6.1.3. Elmas Tanesinin Kayaya Batması İçin Gereken Baskı  

 

Çeşitli büyüklüklerdeki elmas tanelerinin çapları ve temas yüzeyleri Çizelge 3.4’de verilmiştir. Orta 

büyüklükteki elmas tanesinin (30 s.p.c.) temas yüzeyi 0.12 mm2 ’dir. Ölçümleri yapılmış kayalar 
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içerisinde, en yüksek tek eksenli basınç dayanımına sahip olan kuvarsporfirin tek eksenli basınç 

dayanımına 5800 kg/cm2’dir. Sonuç olarak, orta büyüklükteki elmas tanesinin her birine 7 kg baskı 

verilerek en sert kaya parçalanarak elmas tanesi batırılabilir. Çizelge 3.5’de bazı kayaların tek 

eksenli basınç dayanımı değerleri ve elmas tanesi üzerine uygulanması gereken baskı miktarları 

verilmiştir. Elmas taneleri ile kaya arasındaki temas yüzeyi arttıkça elmas tanesi üzerine verilecek 

baskı artırılmalıdır. 

  

Çizelge 3.4. Çeşitli büyüklükteki elmas tanelerinin çapları ve temas yüzeyleri (Onan, 1992; Sezer, 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Çizelge 3.5. Bazı kayaların tek eksenli basınç dayanımları ve elmas tanesine uygulanacak baskı miktarları 

(Onan, 1992; Cumming, 1980) 

  

Kayaç  Tek Eksenli Basınç Dayanımı 

(kg/cm2) 

Elmas Tanesine Verilen Baskı 

(kg) 

Granit 700-3000 1-5 

Kuvarsorfir 1100-5800 2-10 

Bazalt 1100-5750 2-9 

Bazalt Lavı 140-1650 0.5-3 

Diyabaz 1500-2850 1-5 

Kumtaşı 200-3000 1-5 

Kil 500-1000 1-2 

Kireçtaşı 50-3500 0.1-6 

 

3.1.6.1.4. Tek Elmas Taş Üzerine Uygulanması Gereken Baskı 

 

Matkap üzerine uygulanması gereken baskı miktarı şu şekilde hesaplanabilir (Onan, 1992) ; 

B: 2/3 x c x s.p.c x K 

Burada; 

B : Matkap üzerine uygulanacak baskı (kg) 

c  : Karat Ağırlığı 

Elmas İriliği 

(s.p.c.) 

Elmas Çapı 

(mm) 

Temas Yüzeyi 

(mm2) 

10 2.10 0.16 

20 1.80 0.14 

30 1.50 0.12 

60 1.25 0.10 

125 1.00 0.08 
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s.p.c.: Bir karattaki ortalama taş sayısı 

K: Bir elmas taşın üzerine verilmesi gereken baskı (kg/taş) 

K değerleri Bortz elmaslar için 3.178 kg/taş’dır.  

 

Baskı konusunda verilen yaklaşımlar, elmasın mükemmel tipte ve temas yüzeyinin matkap 

kullanımı süresince küreselliğini koruması durumunda doğru olacaktır. Uygulamada bu değerlere 

pek ulaşılamamıştır. Matkap üzerine uygulanacak baskı değerlerinin tespiti için Şekil 3.22’deki 

abağın kullanılması yararlı olabilir.      

 

 
 

Şekil 3.22. Çapa bağlı olarak matkap üzerine uygulanabilecek maksimum ve minimum baskı miktarları (Datc, 2003) 

 

3.1.6.2. Matkap Dönüş Hızı 

 

Elmaslı matkaplar ile en iyi delme hızının elde edilebilmesi için, matkapların uygun bir dönüş hızı 

ile döndürülmesi gereklidir. Karotlu sondaj makinalarında, matkabın döndürülmesi morset 

tarafından sağlanır. Motor tarafından üretilen güç, güç aktarma organları üzerinden aktarılmakta ve 

bu işlemi kumanda eden seçici kol aracılığı ile morsete yönlendirilmektedir. Böylece, sistemde 

oluşturulan yatay güç, dikey harekete dönüştürülmektedir (Şekil 3.18).  
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Karotlu sondajlarda, diğer sondaj yöntemlerine (su, jeotermal ve petrol) oranla matkap dönüş hızı 

değerleri daha yüksektir. Karotlu sondajlarda, çok yumuşak kayalar hariç maksimum matkap ömrü 

ile en iyi delme hızı değerleri, yüksek matkap dönüş hızları ile elde edilmektedir. Çevresel hız, 

matkabın dış çapı ile belirlenmektedir. Bu hız; yüzeyden taneli matkaplarda 0.9-2.7 m/sn, emprenye 

matkaplarda 1.8-3.6 m/sn’dir. Bu değerler, birçok faktöre bağlıdır. Elmaslı matkap üzerindeki 

toplam taş sayısı, karat başına düşen ortalama taş sayısı (s.p.c) ile karat miktarı çarpılarak 

bulunmaktadır. Bu taşlar içerisinde aktif olarak kesme işlemini yapan taş sayısı ise, toplam taş 

sayısının 2/3’ü kadardır. Taşlar matrise, sürekli aynı noktayı kesecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Bu 

nedenle, bir dönüşte her bir kesici taş kaya yüzeyinden küçük parçalar koparmaktadır. Elmas başına 

bir dönüşteki kesme derinliği, özgül kesme derinliği olarak tanımlanmaktadır. Bu noktadan 

hareketle, aşağıdaki eşitlik elde edilmiştir (Onan, 1992; Marx, 1977). Bu eşitlik; delme hızı, kesici 

taş sayısı, birim kesme derinliği ve dönüş hızı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

 

DH: C x  a x (SKD) x n 

 

Burada; 

DH : Delme hızı (m/saat) 

C : Çevirme katsayısı, 0.06 

a : Ortalama kesici taş sayısı 

SKD: Özgül kesme derinliği (mm) 

n : Matkap dönüş hızı (dev/dk)          

 

Çeşitli matkap ve kayalar için a ve SKD değerleri teorik olarak sabittir. Bu nedenle, delme hızı 

sadece matkap dönüş hızına bağlıdır. Dolayısıyla dönüş hızı arttırıldığında, delme hızı da artacaktır. 

Uygulamada, matkap dönüş hızının tespiti için Şekil 3.24’deki abağın kullanılması yararlı olabilir.    

 

Sondajın yapılabilmesi için matkap üzerine uygulanması gereken baskı ve dönüş hızı değerleri 

birlikte irdelenmelidir. Baskının düşük olması, elmas taşların yanmasına (cilalanmasına) neden 

olmaktadır. Baskı ve dönüş hızı değerleri, üretici firmanın önerdiği değerlerdir.   
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Şekil 3.24. Çapa bağlı olarak minimum ve maksimum matkap dönüş hızı değerleri (Datc, 2003) 

 

3.1.7. Elmaslı Matkapların Yıpranma Durumları 

 

Elmaslı matkapların matrisleri, güçlü aşındırma etkilerine maruz kalmaktadır. Elmas taneleri de 

delinen formasyona sürtünmektedir. Elmasların aşınmaya karşı dayanımlarının yüksek olması 

nedeniyle elmas taneleri kısa sürede aşınmamaktadır. Asıl önemli konu, bu sürtünme sonucunda 

oluşan ısıdır. Bu ısı, elmas tanelerinin yanmasına sebep olmaktadır. Bu duruma ek olarak, elmas 

tanelerinin darbelere maruz kalması da tanelerin parçalanmasına neden olur. Çakıltaşları, sert-

çatlaklı kayalar ve sertten yumuşağa, yumuşaktan yapışkana geçişli, ardalanmalı formasyonlar 

yüzeyden taneli matkaplar için istenmeyen jeolojik koşullardır. Emprenye matkaplar; çatlaklı ve 

aşındırıcı formasyonlarda olumlu sonuçlar vermekte olup, sertten yumuşağa geçen formasyonlarda 

olumlu sonuçlar vermemektedir. Şekil 3.25’de elmaslı matkap ömrü üzerinde etkili olan 

parametreler verilmiştir.  
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Şekil 3.25. Elmaslı matkap ömrü üzerinde etkili olan parametreler (Ertürk, 2000) 

 

Elmaslı matkapların başlıca üç ana yıpranma durumu bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Elmas tanelerinin yıpranması 

2. Matrisin yıpranması 

3. Matkap gövdesinin yıpranması  

 

3.1.7.1. Elmas Tanelerinin Yıpranması 

3.1.7.1.1. Elmas Tanelerinin Yanması 

 

Elmaslı matkapların büyük bir çoğunluğu, elmas tanelerinin yanması sonucunda kullanılamaz 

duruma gelmektedir. Bu duruma; matkabın ısınması, delinecek formasyon özelliklerine uygun 

olmayan elmas tane iriliği veya kalitesi seçimi sebep olmaktadır. Bu şekilde yıpranan elmas taneleri 

kısa ömürlü olmakta ve düşük metraj yapmaktadırlar. 

 

3.1.7.1.2. Elmas Tanelerinin Dökülmesi 

 

Yüksek dönüş hızı, takımda titreşime sebep olabilmekte ve bu titreşim matkaba kadar 

ulaşabilmektedir. Bu titreşim sonucunda, matkaptaki elmas taneleri düşer veya parçalanır. Bu 

titreşimler genellikle, matkap dönüş hızı değiştirilerek azaltılabilir veya tamamen önlenebilir. 
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Takımdaki tijler eğri ise, bu tijlerin takımda kullanılmaması oluşabilecek titreşimleri önlemek 

açısından faydalıdır. 

 

3.1.7.1.3. Elmas Tanelerinin Farklı Sürelerde Yıpranması 

 

Matrisin dış yüzeyi (çap yüzeyi) kısa ve elmas tane sayısı az olan matkaplar sert formasyonlarda 

kullanılırken bu yüzeyler çok kolay aşınmaktadır. Matris dış yüzeyinin takviye edilerek elmas 

tanelerinin dışarı çıkartılması bu durumu önlemektedir. Çaptan düşmüş bir matkap tekrar 

kullanılmamalıdır. Tersi durumda, bu matkaptan sonra kuyuya indirilecek matkaptaki elmas 

tanelerinin tarama sırasında hasara uğraması mümkündür.  

 

3.1.7.1.4. Erken Yıpranma  

 

Matkaptaki elmas tanelerinin formasyona batan kısmı çok küçük olduğu için, kuyu ile matkap 

eksenleri arasındaki herhangi bir açı farkı, matris yüzünün bir kısmının havada kalmasına sebep 

olur. Bu durumda, baskı elmas tanelerinin tamamı yerine bir kısmı üzerine verileceği için bu elmas 

taneleri daha erken yıpranacaktır. Ayrıca, sondaj çamuru matris yüzünün havada kalan kısmından 

geçer ve asıl delme işlemini yapan (formasyona batmış olan) elmas taneleri soğutulamaz ve bu 

kısımdaki elmas taneleri yanar. 

 

3.1.7.2. Matris Yıpranması 

 

Sondaj çamuru akış hızının ve içerisindeki kırıntı miktarının fazla olması ( > % 2), matriste 

aşınmalara neden olur. Bu aşınmalar, su kanallarını ve yakınındaki elmas tanelerinin dip kısımlarını 

etkileyerek elmas tanelerinin açığa çıkmasına ve dökülmesine sebep olmaktadır. 

 

3.1.7.3. Gövde Yıpranması 

 

Matkap gövdesi yıpranması genellikle ender rastlanılan bir yıpranma türüdür. Gövde aşınmasının en 

önemli sebebi, sondaj çamuru içerisindeki kırıntı miktarı fazlalığı ve çamurda kum bulunmasıdır. 

Gövde üzerinde oluşan derin izler, aşındırıcı kırıntılardan ve çakıltaşlarından ileri gelmektedir. 

Gövdenin kopması ise, gövdenin uygun olmayan malzemeden imal edildiğine işaret etmektedir.  

 

Elmaslı matkaplarda görülen önemli yıpranma tipleri, sebepleri ve olası çözümleri şu şekildedir; 
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3.1.8. Elmaslı Matkapların Yeniden Kazanımı 

 

Elmaslı matkaplar kimi zaman yanlış kullanımla takıma bağlanmaları sırasında, matris kısmına boru 

anahtarı vurularak veya yere düşürülerek ani darbelere maruz kalması sonucunda genellikle de 

çalışma sırasında kullanılamaz duruma gelmektedir. Bu durumdaki elmaslı matkaplar üzerindeki 

elmas taneler sökülür ve yeni bir elmaslı matkap imalatında kullanılmak üzere hazır hale 

getirilmesine elmaslı matkapların yeniden kazanımı denilmektedir. Elmaslı matkapların yeniden 

kazanılması amacı ile asit banyosu ve elektroliz işlemi olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. 

 

Yeniden kazanılan elmas tanelerinin kalitesi, yeni elmas tanelerinin kalitesine göre bir derece 

düşmektedir. Örneğin, AAA kalitesindeki elmas taneleri AA kalitesinde işlem görmektedirler. 

Çünkü, kesme yetenekleri sondaj sırasındaki aşınma nedeniyle azalmaktadır.  

 

Yeniden kazanım işleminin sondaj ekonomisine olumlu etkisi vardır. Dolayısıyla, kullanılan elmaslı 

matkabın aşırı derecede aşınmasına izin verilmemelidir. Kontrollü bir şekilde çalışılmalı ve elmas 

tanelerinin dökülmesi engellenmelidir. Matris kısmında elmas tanesinin 3/4’ünün açığa çıkması o 

elmaslı matkabın artık kullanılmaması gerektiğini ifade eder. Ekonomik ömrünü tamamlayan bu tür 

elmaslı matkaplar yeniden kazanım işlemi uygulanmak üzere elmas matkap üreticisi kuruluşlara 

gönderilmelidir.  

 

3.1.9. Elmaslı Matkapların Kullanılması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

Elmaslı matkaplar, karotlu sondaj çalışmalarının en önemli ve en çok özen gösterilmesi gereken 

ekipmandır. Her şeyden önce fiyatları çok yüksektir. Yapılacak olan en küçük bir hata veya 

dikkatsizlik, hem elmaslı matkabın elden çıkmasına hem de sondaj problemlerinin yaşanmasına 

sebep olabilir. Elmaslı matkapların verimli ve gereğine uygun bir şekilde kullanılması, sondaj 

maliyetini belirleyen en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle, hem elmaslı matkapların seçimi 

hem de kullanımı şansa bırakılmamalıdır.  

 

Elmaslı sondaj matkaplarının kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır; 

1. Elmaslı matkap üzerindeki elmas taneleri çok yüksek basınç dayanımına ve sertliğe sahip olsa da, 

darbeye karşı çok hassastır ve kolayca kırılarak iş yapamaz duruma gelebilirler. Bu nedenle, elmaslı 

matkapların darbe almamasına ve sert yüzeylere düşürülmemesine özen gösterilmelidir.            
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2. Üretici tarafından, elmaslı matkaplarla birlikte verilen sicil kartlarının dikkatli bir şekilde 

incelenmesi ve saklanması gereklidir. Bu kartlar üzerine, elmaslı matkaplarla ilgili olan ve sondörün 

gereksinim duyacağı bilgiler yazılmıştır (matkap ve matris tipi, baskı ve dönüş hızı değerleri vb.). 

Elmaslı matkaplar kullanıldıktan sonra, yeniden kazanım işlemi için bu kartlarla birlikte teslim 

edilmelidir.  

 

3.  Elmaslı matkaplar için mutlaka kayıt tutulmalıdır. Bu kayıtlarda; matkabın çalışma durumu, 

çalıştırıldığı formasyonlar ve yapılan metrajlar vb. gibi hususlar hassas bir şekilde işlenmelidir. Bu 

kayıtların tutulması, ileride yapılacak olan sondajlar ve matkap seçimi için çok büyük bir önem 

taşımaktadır. 

 

4. Elmaslı matkapların uygun bir ortamda tutulmasına özen gösterilmelidir. Kullanılmayan 

matkaplar eski dahi olsa kağıtlara sarılı ve kutu içerisinde, sicil kartları ile birlikte korunmalıdır. 

Korozyona ve fiziksel etkilere karşı tedbir alınmalıdır. 

 

5. Elmaslı matkap bağlantı dişlerinin, temiz ve greslenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bağlantı 

dişlerinin temiz olmaması nedeniyle, elmaslı matkapların portrona bağlanırken yapılan zorlamalar 

sonucunda hasara uğrayarak kullanılamaz duruma geldiği pek çok sondaj çalışması sırasında 

görülmektedir. 

 

6. Elmaslı matkaplarda kullanılacak elmas tane kalitelerinin, kullanılacakları formasyon 

özelliklerine uygun olarak seçilmesine özen gösterilmelidir. Şartlara en uygun kalitedeki elmas 

tanesinin seçimi ve bu seçimin maliyet/metre üzerindeki etkisi sürekli olarak takip edilmelidir. 

 

7. Delinecek formasyon özellikleri bilinmiyor ve sahada ilk kez sondaj yapılacak ise, formasyon 

özellikleri belirlenene kadar genel kullanım alanına sahip olan standart elmaslı matkaplar 

kullanılmalıdır. Formasyon özellikleri belirlendikten sonra, en uygun s.p.c. değerindeki ve matris 

özelliğine sahip elmaslı matkaplar ile sondaja devam edilmelidir. 

 

8. Kuyunun ilk metreleri, hiçbir zaman yeni bir elmaslı matkapla delinmemelidir. Çünkü, böyle bir 

durumda elmaslı matkabın çalışma ömrünün yarısı, ilk 5-10 cm ilerlemede kaybedilmektedir. Bu 

nedenle, herhangi bir kuyuya kullanılmış bir elmaslı matkap ile başlanılmalıdır. İlerleyen safhada 

yeni elmaslı matkap kullanılmalıdır.  
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9. Özellikle elmaslı portkron kullanılmadığı durumlarda, birden fazla elmaslı matkap bir arada ve 

değişimli olarak kullanılmalıdır. Bir tek elmaslı matkap ile çalışıldığında kuyu çaptan düşebilir. 

Herhangi bir sebeple kuyuya yeni bir matkap indirildiğinde, kuyunun bu matkap ile taranması 

gerekecektir. En iyi yöntem, sondaj sahasında birden fazla elmaslı matkabın bulundurulması ve bu 

matkapların değişimli olarak kuyuda çalıştırılmasıdır. 

 

10. Takım indirilirken matkap kuyu tabanına oturtulmamalı, kuyu tabanından bir miktar yukarıda 

tutulmalıdır. Delme işlemine takım bu seviyeden başlamalı, düşük baskı ve dönüş hızları 

uygulanmalıdır. İlk 10-15 cm’lik kısım düşük bir hızla delinmelidir.  

 

11. Yeni bir elmaslı matkap, belirli derinlikte olan bir kuyuya indirildiğinde, ilk 30-40 cm’lik delme 

kısmının baskı ve dönüş hızı değerleri normal koşullardan düşük tutulmalı ve matkap kuyuya uyum 

sağladıktan sonra bu değerler normal koşullara getirilmelidir. 

 

12. Genellikle sert formasyonlarda, düşük baskı ile çalışıldığında elmaslı matkaplar parlamaktadır. 

Parlayan elmaslı matkaplar kuyuya tekrar indirilmemeli, daha yumuşak formasyonlarda kullanılmak 

suretiyle değerlendirilmelidir.  

 

13. Baskı ve dönüş hızı değerleri, formasyon değişimlerine uygun olarak ayarlanmalıdır. İlerleme 

hızının ani bir şekilde artması durumunda (yumuşak bir formasyona girildiğini ifade eder) matkaba 

uygulanan baskı miktarı azaltılmalı, matkap dönüş hızı ve kuyuya basılan sondaj sıvısı miktarı 

artırılmalıdır. Delme hızında azalma olduğunda (sert bir formasyona girildiğini ifade eder), matkaba 

uygulanan baskı artırılmalı ve matkap dönüş hızı azaltılmalıdır.  

 

14. Matkap, normal bir delme hızı sağlayacak şekilde en düşük dönüş hızı ile çalıştırılmalıdır. 

Delme işlemi sırasında, matkap üzerine mutlaka baskı uygulanmalıdır. Aşırı baskı ve dönüş 

hızlarından kaçınılmalıdır. 

 

15. Delme hızı ayarlanırken, sondaj sıvısının matkabın formasyondan kopardığı kırıntıları kuyu 

dışarısına atma süresi de göz önünde bulundurulmalıdır. Kırıntıların kuyu dışarısına atılması 

durumuna dikkat edilmeden yapılan aşırı delme hızları, elmaslı matkabın yanmasına, matris ve 

gövdenin zarar görmesine neden olabilir. 

 



     Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 

95 

 

16. Elmaslı matkapların karotiyere bağlanıp sökülmesinde, karotiyer anahtarları kullanılmalıdır. 

Anahtar ağzının matris veya elmaslarla temas etmemesi önemlidir. 

 

17. Matrisi aşırı derecede aşınan ve elmas taneleri ortaya çıkarak dökülme tehlikesi olan elmaslı 

matkaplarla sondaj yapılmamalıdır.                               

 

3.2. PDC (POLİKRİSTALİN ELMASLI) MATKAPLAR    

 

PDC (Polikristalin Elmaslı) matkaplar, sondaj uygulamalarında 40 yıldan fazla bir süredir 

kullanılmaktadır. PDC matkapların erken (1960-1970 yılları) uygulamaları ve matkap tasarımı, 

başarısız ve ekonomik olmayan sonuçlar doğurmuştur. Ancak, daha sonra sağlanan büyük 

gelişmelerle 1980’den bugüne petrol, jeotermal, su, maden ve enjeksiyon sondajlarında başarı ile 

kullanılmaktadır. PDC matkaplar pahalı olmasına karşın, dikkatli kullanımları halinde ömürleri 

oldukça uzun olmakta ve bu da sondaj maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir. PDC matkapların, 

hem üretim (sondaj) hem de karot almaya uygun tipleri bulunmaktadır (Şekil 3.26 ve 3.27). 

 

 
 

Şekil 3.26. Kapalı PDC sondaj matkabı 

 

     
 

Şekil 3.27. PDC karotlu sondaj matkapları 
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Bir PDC matkap; matriks başlığı (matriks ve kesiciler), matriksin oluşturduğu çelik gövde ve tijlere 

bağlanan kısım olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır (Şekil 3.28). Matriks şekli, grafit kalıplar 

içerisinde fırınlanarak tasarlanmaktadır. Çelik alaşımlar, uygun sertlik için ısıtılmakta ve bu 

alaşımlardan matkap gövdesi imal edilmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 3.28. PDC karotlu sondaj matkaplarının matris ve profil tipleri 

 

PDC kesiciler, yüksek sıcaklık ve basınçta sentetik olarak üretilmektedir. Sentetik ince elmas 

tabakalarından oluşan PDC kesiciler, tungsten karbidden oluşan alt tabakaya sinterlenme işlemi ile 

bağlanmaktadır. Günümüzde matkap kesicileri, matkap tasarımı ve uygulamalarına bağlı olarak 

çeşitli şekil ve boyutlarda elde etmek mümkündür. 

 

Matkap tasarımına ve uygulamalarına bağlı olarak PDC kesicileri çeşitli boyut ve şekillerde 

(dikdörtgen, kare, küp, oval, silindirik kesitli) imal edilmektedir (Şekil 3.29). Elmas tabakaları, 

genellikle 0.5 - 0.7 mm kalınlıktadır. Elmas tabakaları, tesadüfi olarak yönlendirilmiş kristallerden 

oluşmaktadır. Bu durum, elmas kristal düzlemlerindeki dilinimler boyunca çatlak oluşumunu 

minimize etmektedir. Böylece, darbe ve aşınmaya karşı dayanım artmaktadır. 
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Şekil 3.29. Çeşitli boyut ve şekillerde üretilen PDC kesiciler 

 

Günümüzde PDC; PDC kesiciler, tungsten karbür ve çeşitli alaşımlar olmak üzere üç ana 

elemandan oluşmaktadır. Ancak, kaya kontağı ile temas açısından bir PDC matkabı, matriks ve 

kesiciler olmak üzere iki ana parçadan oluşmaktadır. Matkap matriksi, tungsten karbür ve çelik 

veya metal alaşımlardan imal edilmektedir. PDC imalatında kullanılan malzemeler, şekil esnekliği, 

şekil verebilme kabiliyeti, erozyon ve aşınmaya karşı yüksek dayanım ve sertlik gibi avantajlar 

göstermektedir. Matkap matriksi, metalürji tekniklerinin kullanımı ile tungsten karbür tozlarının ve 

Ni-Co-Cu belli boyutlarda ve miktarlarda alaşım bağlayıcılarından imal edilmektedir. Polikristalin 

elmas sentetik olup, yüksek sıcaklık ve basınç altında laboratuarda grafitten elde edilmektedir.  

 

PDC matkaplar, kayayı makaslama hareketi ile keserek parçalamaktadır. Diğer matkaplar, örneğin 

elmas ve konili matkaplar kayayı kırarak, sıkıştırarak ve öğüterek parçalamaktadır. Makaslama 

hareketi ile kesme işlemi, sıkıştırma, kırma ve ezme baskılarından daha az enerji tüketmektedir. 

Böylece, PDC matkaplara daha az matkap yükü uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak, sondaj 

dizisinde ve donanımlarında daha az sürtünme ve aşınma olmaktadır. 

 

PDC matkaplarda kayayı parçalama, baskın olarak kesme şeklindedir. Kaya mekaniği araştırmaları 

temel alınarak, kayanın parçalanması ve kesilmesi gevrek ve plastik kırılma olmak üzere iki farklı 

mekanizma ile oluşmaktadır. Gevrek kırılma, sert kayalar için karakteristiktir. Plastik kırılma ise, 

yumuşak kayalara özgüdür. Kayanın kırılması veya yapısının bir fonksiyonu olan dayanım ve kuyu 
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şartlarına (derinlik, basınç ve sıcaklık vb.) bağlıdır. Kayanın gerilme-deformasyon davranışı Şekil 

3.30’da gösterilmiştir. Gerilme, birim alana uygulanan kuvvet olup, bu kuvvet sıkıştırma çekme ve 

makaslama (kesme) şeklinde olabilir. 

 

 
 

Şekil 3.30. Kaya kırılmasının gerilme-deformasyon grafiği; elastik, plastik ve kopma davranışları (Yünsel, 2001) 

 

Gevrek kırılmada, kaya çok az veya hiç deformasyona uğramaz. Plastik kırılmada ise, kaya akma 

noktasına kadar elastik olarak deforme olmakta ve kopma noktasına kadar plastik deformasyon 

oluşmaktadır. 

 

Sondaj sırasında kayanın parçalanması veya yeni bir yüzeyin açılması, makaslama ve sıkıştırma 

veya basma mekanizmaları ile sağlanmaktadır. PDC matkaplar, kayayı sıkıştırma veya basma 

mekanizmasından ziyade birincil olarak makaslama (kesme) kuvveti ile delmektedir (Şekil 3.31). 

 

 
 

Şekil 3.31. PDC kesici elemanlarının kayayı sıkıştırma veya baskı kuvvetlerinden ziyade makaslama mekanizması ile 

parçalaması (Yünsel, 2001) 
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Makaslama mekanizması kaya delinmesinde teorik olarak çok hızlı bir yol olmasına rağmen, bu 

mekanizma gerektiği gibi etkili değildir. Kesicilerin keskin olması ve sondaj makinesinin belirli 

bir tork kapasitesinde olması gerekir. Kesici üzerine uygulanan düşey yük, hidrolik olarak 

sağlanmaktadır. Yatay kuvvet ise, matkap dönüşünün bir fonksiyonudur. Bunlardan oluşan bileşke 

kuvveti, kesici için matkap baskısının (yükünün) düzlemi olarak tanımlanır (Şekil 3.32). 

Formasyonların çoğunluğu, PDC matkapları ile plastik kırılma şeklinde delinebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.32. Makaslama ve baskı (yük) düzleminin PDC kesici olan ile ilişki (Yünsel, 2001) 
 

PDC matkaplar, diğer matkaplarla karşılaştırıldığında birçok avantaja ve ekonomik kullanıma 

sahiptir. Bu avantajlar şu şekilde özetlenebilir;  

 

1. Çabuk bozulmaların neden olduğu matkap içi hareketli parçalar (bilyalar, taşıyıcılar ve döner 

parçalar) yoktur. 

 

2. Kaya parçalama işlemi, makaslama kuvveti ile gerçekleştirilir. Makaslama kuvveti ise, daha az 

baskı kuvveti gerektirir. Dolayısıyla aşınmalar, sapmalar ve sıkışmalar azaltılır. 

 

3. PDC matkaplar, kayayı birincil olarak makaslama hareketleri ile kesmekte olup, diğer matkaplar 

(örneğin taşlı ve emprenye elmas) kayayı kırma ve ezme mekanizması ile delmektedir. Makaslama 

işlemi ile daha yüksek ilerleme hızı elde edilmektedir. Ayrıca, matkap üzerine daha az baskı 

uygulanması nedeniyle takımdaki aşınma daha az olmaktadır. 

 

4. Özellikle, kuyu sapmalarının kontrolünde zorluk çıkaran yüksek matkap yükleri kullanılabilir. 
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5. Birçok malzemenin sertlikleri karşılaştırıldığında, PDC hemen hemen doğal elmas kristalinin en 

sert yönü kadar serttir. Doğal elmasın, birçok sert ve yumuşak düzlemi vardır. Bu nedenle, zayıf 

düzlemler boyunca çatlayarak, hızlı aşınmaya maruz kalabilir. PDC, belirli düzlem boyunca dilinim 

içermemekte ve elmas kristalleri farklı yönlerde tesadüfi yönlendirmeye sahiptir. 

 

6. Sondajlarda yeni bir malzemenin değerlendirilmesinde en önemli iki kriter, aşınma ve çatlama 

dayanımı (fracture toughness)’dır. PDC’nin çatlamaya dayanımı tek bir elmas kristalinden daha 

fazladır. PDC’nin diğer önemli parametreleri termal şoklama, dirençlilik, düşük termal genleşme 

katsayısı, yüksek termal iletkenlik ve düşük elastisite modülleri olup, bu özellikler PDC matkapların 

sondajda kullanılmalarının başarısını ve verimini ortaya koymaktadır. 

 

7. PDC matkaplar, yumuşak ve orta sertliklerdeki homojen formasyonlarda ekonomiktir ve başarı 

ile kullanılmaktadır. 

 

8. Geçmiş yıllarda, PDC matkaplar küçük çaplı kuyularda zorlukla kullanılırken, günümüzde tüm 

kuyu çapları için başarıyla kullanılmaktadır. 

 

9. Diğer matkapların ilerleme hızı, diş ve kesici aşınması tarafından önemli derecede 

etkilenmektedir. PDC matkaplar, bu durumdan minimum oranda etkilenmektedir. 

 

10. PDC matkapların kesicileri, çok çeşitli boyutlarda ve şekillerde üretilmektedir. Bu durum, 

istenilen matkap geometrisini ve akışkan drenajını mümkün kılmaktadır. 

 

Tüm bu gelişmeler ve avantajlar, her geçen gün sondaj maliyetini düşürmektedir. Değişik çaplı 

PDC karotlu sondaj matkaplarının çalışma parametreleri Çizelge 3.6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.6. PDC karotlu sondaj matkaplarının çalışma parametreleri (Micon Drilling, 2016’dan düzenlenmiştir) 
 

Sistem Matkap 

İç Çapı 

(mm) 

Matkap 

Dış Çapı 

(mm) 

Kesme 

Alanı 

(cm2) 

Baskı (kg)  

(13 mm PDC için) 

Min. - Maks. 

Devir 

(dev/dk) 

Min. - Maks. 

Tripleks  

Pompa Hızı (lt/dk) 

Min. - Maks. 

AQ 26.9 47.8 12.4 200 - 800 200 - 600 34.1 - 51.2 

BQ 36.5 59.7 17.4 300 - 1000 200 - 480 47.3 - 71.0 

NQ 47.5 75.4 21.8 300 - 1200 160 - 380 39.1 - 58.7 

HQ 63.4 95.8 33.0 400 - 1600 120 - 300 64.6 - 96.9 

PQ 85.0 122.3 49.0 500 - 2000 100 - 240 57.7 - 86.6 
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3.3. VİDYELİ MATKAPLAR 

 

Tungsten karbide, sondajcılık dilinde vidye denilmektedir. Kesici yüzeyine vidye taneleri 

yerleştirilerek imal edilen ve maden arama sondajlarında yumuşak formasyonların delinmesi için 

kullanılan matkaplara vidyeli matkap (vidye kron) denilmektedir (Şekil 3.33).    

 

 
 

Şekil 3.33. Karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan vidyeli matkapların (vidye kronların) yapısı 

 

Kil, yumuşak kireçtaşları ve kiltaşı gibi formasyonlarda, elmaslı matkaplar kullanılırken elmas 

tanelerinin formasyon tarafından sıvanması nedeniyle sondaj sırasında problemler yaşanabilir. Buna 

karşın, özellikle killi kayaçlar ve killerde vidyeli matkaplar kullanıldığında hem yüksek delme hızı 

hem de yüksek karot yüzdesi değerlerinin sağlanması mümkündür. Vidyeli matkap fiyatlarının 

elmaslı matkaplara oranla çok daha ucuz olması diğer bir avantajdır. Şartların uygun olduğu 

durumlarda, vidyeli matkapların kullanımına öncelik verilmelidir.        

 

Vidyeli matkaplar, kullanılacakları kuyu çapı ve karotiyer özelliklerine göre değişik ölçü ve 

özellikte imal edilmektedir. Kullanıldıkları kuyu çaplarına ve ait oldukları karotiyer tiplerine göre 

isimlendirilmektedirler. 

 

Vidye taneleri çok sert olmalarına karşın, son derece gevrek ve kırılgandırlar. Sert ve ani 

darbelerde, vidyeler çatlayarak kırılabilmektedir. Ayrıca, vidye taneleri delme işlemi sırasında 

körleşir ve delme yeteneklerini kaybedebilir. Bu nedenle, belirli aralıklarla vidye tanelerinin 

bilenmeleri gereklidir. Böylece, hem vidyeli matkabın ömrü uzatılmış hem de delme hızının 

artırılması sağlanmış olur. 

 

Vidyeli matkapların kesici yüzeylerine düşen ortalama baskı 25 kg/cm2 civarında olmalıdır. Matkap 

dönüş hızları ise 150-200 dev/dk hızlarını aşmamalıdır.  
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3.4. ÜÇ KONİLİ MATKAPLAR 

 

Karotlu sondaj çalışmalarında üç konili sondaj matkapları, karot alınmasına gerek duyulmayan 

formasyonların delinmesinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Şekil 3.34).  

 

           
 

Şekil 3.34. Karotlu sondaj çalışmalarında kullanılan üç konili matkaplar (soldaki : çelik dişli, sağdaki: gömme dişli) 

 

Üç konili matkaplar asıl olarak su, jeotermal ve petrol sondajları için geliştirilmişlerdir. Maden 

arama sondaj çalışmalarında karotsuz sondaj yapmak için çok değişik tipte matkaplar bulunmasına 

rağmen, üç konili matkapların tercih edilmesini sağlayan bazı sebepler bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Üç konili matkaplarla çamur ile birlikte kullanılabilmekte ve sondaj çamurunun yoğunluğu ve 

viskozitesi istenilen oranda yükseltilebilmektedir. Bu durum, yıkılabilen formasyonlarda, kaçak 

olan seviyelerde önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

2. Üç konili matkaplar ile sağlanan delme hızları, diğer matkaplara oranla daha yüksektir. 

3. Çok değişik çaplarda imal edilmeleri nedeniyle, kuyu çaplarında kısıtlama ve çap düşülmesini 

gerektirmemektedirler. 

4. Değişik formasyon özelliklerine uyumlu üç konili matkapların temin edilmesi mümkündür. 

5. Elmaslı karotsuz delme matkaplarına oranla fiyatları daha düşüktür. 

 

Üç konili matkaplar, dış çap ölçüleri ile adlandırılmaktadırlar. Maden arama sondaj çalışmalarında 

en çok 2 15/16 inç (74.6 mm), 3 3/4 inç (95.3 mm) ve 4 5/8 inç (117.5 mm) çaplı üç konili sondaj 

matkapları kullanılmaktadır. Bu çaplar, özellikle DCDMA standardı muhafaza boruları ile 

uyumludur. 4 5/8 inç matkapla açılan kuyuya H çaplı muhafaza borusu, 3 3/4 inç matkap H çaplı 

muhafaza borusu içerisinden geçebildiği gibi açmış olduğu kuyuya N çaplı muhafaza borusu, 2 

15/16 inç matkap N çaplı muhafaza borusu içerisinden geçebilmekte ve açmış olduğu kuyuya B 

çaplı muhafaza borusu indirilebilmektedir. Çizelge 3.7’de karotlu sondajlarda kullanılan üç konili 

matkapların ölçü ve özellikleri verilmiştir.       
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Çizelge 3.7. Karotlu sondajlarda kullanılan üç konili sondaj matkapları ve özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delinecek formasyon özelliklerine uygun matkabın seçilmesi çok önemlidir. Ayrıca, matkap 

üzerine uygulanacak baskı ve matkap dönüş hızı değerleri de uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.  

 

Karotlu sondaj makinalarında; üç konili matkaplar üzerine uygulanan baskı morset tarafından 

sağlanmaktadır. Baskının morset tarafından uygulanması, fazla miktarda baskı gerektiren geniş 

çaplı üç konili matkaplarla sert formasyonlarda sondaj yapılmasını olanaksızlaştırmakta, tij 

bükülmeleri, takımda titreşim ve tij kamçılanmalarına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle, karotlu 

sondaj makinalarının kapasite ve özelliklerine bağlı olarak kullanılabilen en geniş üç konili matkap 

çapı 6 ¼ inç (158.8 mm) olabilmektedir. Değişik çaplı üç konili sondaj matkapları üzerine 

uygulanması gereken baskı miktarları Çizelge 3.8’de verilmiştir. 

 

 

 

 

Çap Bağlantı 

Diş Tipi 

Ağırlık 

(kg)    inç mm 

2 7/8 73.9 N Rod 1.3 

2 15/16 74.6 N Rod 1.4 

3 1/8 79.4 N Rod 1.8 

3 ¼ 82.6 N Rod 1.8 

3 ½  88.9 N Rod 1.8 

3 5/8 92.1 2 3/8 2.3 

3 ¾ 95.3 2 3/8 2.3 

3 7/8 98.4 2 3/8 2.7 

4 1/8 104.6 2 3/8 2.9 

4 ¼ 108.0 2 3/8 4.1 

4 ½ 114.3 2 3/8 4.5 

4 ¾ 120.7 2 7/8 6.0 

5 127.0 2 7/8 6.8 

5 1/8 130.3 2 7/8 7.3 

5 5/8 142.9 3 ½ 10.0 

5 7/8 149.2 3 ½ 10.3 

6 152.4 3 ½ 10.4 

6 1/8 155.6 3 ½ 10.9 

6 ¼ 158.8 3 ½ 11.8 
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Çizelge 3.8. Çeşitli çaplardaki üç konili matkaplara verilmesi gereken baskı miktarları (Volgaburmash, 2005) 

 

Çap (inç) Baskı Miktarı (kg) 

2 15/16  900 

3 1/8 900 

3 ½ 1800 

3 ¾ 1800 

3 7/8 2725 

4 ¼ 5450 

4 ½ 7250 

4 ¾ 8150 

5 1/8 9100 

5 5/8 10900 

6 ¼ 11800 

 

Karotlu sondaj makinaları, elmaslı matkaplarla sondaj yapılmak üzere tasarlandığı için takımın 

dönme hızı diğer sondaj tiplerine oranla çok yüksektir. Bu makinaların morset dönüş hızları 

genellikle 200-1200 dev/dk arasında değişmekte ve pek çok makina da en düşük dönüş hızı 300-400 

dev/dk’nın üzerinde olmaktadır. Bu dönüş hızı değerleri, üç konili matkaplar ile sondaj 

yapılabilmesi için yüksektir. Bu yüksek devir nedeniyle, oluşan sallantı (titreşim) sonucunda takım 

kopmaları meydana gelmektedir. Ayrıca, üç konili matkapların bilya yatakları kısa sürede 

bozulmakta ve koniler düşerek kuyuda kalmaktadır. Üç konili matkaplarla çalışılırken şantiyede 

mutlaka uygun çaplı mıknatıslı tahlisiye bulundurulmalı ve bu tip arızaların olması durumunda 

zaman kaybedilmeden tahlisiye işlemi uygulanmalıdır. Çizelge 3.9’da üç konili matkaplarda 

meydana gelen bazı arıza tipleri ve sebepleri verilmiştir. 

 

          Çizelge 3.9. Üç konili sondaj matkaplarında meydana gelen arıza tipleri ve sebepleri (Özbayoğlu, 1983) 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Arıza Sebep 

Bilya yataklarının aşırı derecede aşınması Aşırı morset dönüş hızı 

Aşırı matkap baskısı 

Matkabın formasyona uygun olmaması 

Sondaj sıvısında çok miktarda kırıntı bulunması 

Takımın titreşimi ve tijlerin eğri olması  

Dişlerin aşırı derecede kırılması Matkabın formasyona uygun olmaması 

Aşırı matkap baskısı 

Dişlerin tek taraflı aşınması Matkabın formasyona uygun olmaması 

Dişlerin aşırı derecede aşınması  Matkabın formasyona uygun olmaması 

Aşırı morset dönüş hızı 

Koni ve dişlerin sondaj sıvısı tarafından 

aşındırılması 

Aşırı miktarda sondaj sıvısı 

Sondaj sıvısındaki yüksek kırıntı miktarı 

Konilerin dönmemesi nedeniyle aşınma  Aşırı matkap baskısı 

Sondaj sıvısı miktarının yetersiz olması 

Matkabın aşırı derecede çaptan düşmesi Matkabın formasyona uygun olmaması 

Aşırı morset dönüş hızı 


