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4. DOLAŞIM SİSTEMİ VE SONDAJ ÇAMURU 

 

4.1. DOLAŞIM SİSTEMİ 

 

Sondaj çamurunun, tripleks pompa çıkışından başlamak üzere takım içerisinde ve kuyudaki 

devridaimine dolaşım sistemi denilmektedir (Şekil 4.1). Dolaşım sistemin ana bileşenleri;  

havuz, pompa ve/veya pompalar ve sondaj çamurudur.   

 

 

 
 

Şekil 4.1. Karotlu sondaj şantiyesinin genel görünümü ve dolaşım sistemi 
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Havuz, sondaj çamurunun hazırlanması ve sondaj çamuru ile kuyu tabanından taşınan 

kırıntıların (matkabın formasyondan kopardığı) sondaj çamurundan temizlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Derin kuyularda, iki adet havuz hazırlanmakta ve havuzlardan biri 

çöktürme diğeri ise emme havuzu olarak adlandırılmaktadır (Şekil 4.2).  

 

Sığ kuyularda ise, seyyar havuzlar kullanılmaktadır (Şekil 4.3 ve 4.4). Bu seyyar havuzlar, 

bölmeli ve kırıntıların sondaj çamurundan ayrılmasını sağlayan sistemler içermektedir. 

Seyyar havuz, su temin problemlerinin ve havuz hazırlanmasının güç olduğu alanlarda 

yapılan sondaj çalışmalarında su sarfiyatını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Seyyar 

havuzlar sayesinde, az miktarda su ile sondaj çalışmaları tamamlanabilmektedir. Böylece, 

çalışma sırasında zaman kazanılmakta ve minimum su tüketimi nedeniyle ekonomik açıdan 

yarar sağlanılmaktadır.         

 

 
 

Şekil 4.2. Bir karotlu sondaj çalışmasında dolaşım sistemi 
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Şekil 4.3. Seyyar havuz    

 

 
 

Şekil 4.4. Seyyar havuzun sondaj çalışmasındaki görünümü   

 

4.2. SONDAJ ÇAMURU 

 

Sondaj çamuru, karotlu sondajların en kritik ve önemli konusunu oluşturur. Sondaj 

kuyusunun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi, sondaj sıvılarına bağlıdır. Sondaj sıvısı; 
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delme hızını, kuyu güvenliğini, ekipmanların aşınmasını ve sondaj maliyetlerini doğrudan 

etkilemektedir.   

 

İlk yıllarda, karotlu sondajlarda kullanılan sondaj sıvısının görevinin matkabın formasyondan 

kopardığı kırıntıların kuyu dışarısına atılması olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle de, karotlu 

sondajların başlangıcından itibaren sondaj sıvısı olarak su kullanılmıştır. Kuyu çaplarının dar 

olması, sondaj sıvısı olarak su kullanılması için daha uygun olmaktadır. Fakat, günümüz 

karotlu sondaj çalışmalarında hem problemli formasyonlarda (yıkılabilen, şişen) güvenli bir 

sondaj yapmak hem de derin kuyularda kırıntıların kuyu dışarısına rahat bir şekilde atılmasını 

sağlamak için su ile birlikte özel katkılı sondaj sıvıları ve sondaj çamurları kullanılmaktadır. 

Karotlu sondaj kuyularında kullanılan sondaj çamurları, en basit çamur tiplerinden 

oluşmaktadır. Genel olarak jeotermal ve petrol sondajlarındaki gibi özel bir çalışmayı 

gerektirmemez. Bu nedenle, sondaj çamurları ve katkı maddeleri hakkında çok ayrıntıya 

girilmeden karotlu sondaj çalışmalarında faydalanılabilecek bazı önemli bilgiler verilecektir.    

 

4.2.1. Sondaj Çamurunun Tanımı 

 

Formasyonların su ile delinmesi sırasında oluşabilecek sondaj güçlüklerini ortadan kaldırmak 

için su, kil, bentonit ve çeşitli kimyasalları karıştırılarak hazırlanan, yoğunluğu sudan yüksek 

olan ve delme işlemi sırasında kuyuda dolaştırılan çamura sondaj çamuru denilmektedir. 

 

Sondaj çamurları, döner sondaj yöntemi ile birlikte 1901 yılında sondajcılık uygulamalarında 

kullanılmaya başlanılmış, ilk kullanılan sondaj sıvısı da su olmuştur. Sondaj sırasında geçilen 

formasyonlardan bu suya karışan killerin sondajı olumlu yönde etkilediği görülmüş ve bu olay 

sonucunda sondaj çamuru kavramı sondajcılık sektöründe yerini almıştır. Önceleri killi 

formasyonlardan çözülen killerin suya karışmasıyla doğal olarak oluşturulan ve adına killi su 

denilen çamurlar, ilerleyen dönemlerde yerüstünde kil ile suyun karıştırılmasıyla elde edilerek 

kullanılmıştır. 

 

Teknolojik anlamda ilk sondaj çamuru 1921 yılında, çamurun özeliklerini denetlemek için 

katkı maddelerinin katılmasıyla elde edilmiştir. İlk katılan maddeler yoğunluk artırıcılar 

olmuştur. 1929 yılında viskozite artırıcılar kullanılmaya başlanmış, 1937 yılında geliştirilen 

aletle çamurun su kaybı değeri ölçülmüştür. 1944 yılında da su kaybını denetleyen maddeler 
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çamur teknolojisine girmiştir. İkinci dünya savaşından sonra çamur teknolojisi büyük bir 

gelişim göstermiştir. 

 

4.2.2. Karotlu Sondaj Çalışmalarında Çamur Kullanılmasının Nedeni 

 

Şişen, eriyen, mağaralı, çatlaklı ve dökülen formasyonlar delinirken, su ile ilerlemek büyük 

güçlükler yaratmaktadır. Sondaj çamuru şişme, erime, yıkılma ve dökülmeler nedeniyle suyun 

kullanılmasının sakıncalı olduğu bu gibi durumlarda sondajın sürekliliğini sağlar. 

 

Gevşek formasyonlar delinirken, su dolaşımı kuyu duvarındaki doğal bağlayıcı maddeleri 

gevşeterek (kum, çakıl vb.) bu maddelerin kuyu içine dökülmesine, takımın sıkışmasına ve 

aşınmasına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda devamlı çöküntü nedeniyle muhafaza 

borusu indirmek çok zor veya olanaksızdır. Böyle bir durumda, en güvenilir yöntem sondaj 

çamuru kullanmaktır. Şekil 4.5’de üç ana kaya türünün genel özellikleri ve bu kayaçların 

delinmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar verilmiştir.   

 

 

 

Şekil 4.5. Üç ana kayaç türü ve sondaj sıvısı özellikleri (Hilliard, 1996) 

 

4.2.3. Sondaj Çamurunun Görevleri 

 

Sondaj çamurunun görevlerini şöyle sıralayabiliriz; 

1. Kuyu duvarını sıvamak suretiyle kuyuyu koruma altına almak 
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2. Matkabı soğutmak 

3. Matkabın kestiği kırıntıları kuyu dışına atmak suretiyle kuyu ve matkabı temizlemek 

4. Kuyu duvarında oyuklar oluşmasını önlemek 

5. Formasyonu yumuşatmak 

6. Formasyon basıncını önlemek 

7. Kullanılan ekipmanları yağlamak  

8. Sondaj ekipmanlarındaki aşınma ve paslanmayı azaltmak 

9. Takım ve muhafaza borularının hareketini kolaylaştırmak 

10. Yüzeye çıkardığı kırıntıların çamur havuzunda çökelmesine imkan tanımak ve bu 

kırıntılardan jeolojik bilgi edinilmesini sağlamak 

11. Sondaj sırasında, formasyona su sızmasını önlemek 

12. Muhafaza borusu kullanımını azaltmak 

13. Karot yüzdesini artırmak 

14. Takım ağırlığını azaltmaktır. 

 

1. Kuyu duvarını sıvamak suretiyle kuyuyu koruma altına almak: Çamur, matkap 

üzerindeki gerilmenin yatay bileşeni ve çamur sütununun basıncıyla, kuyu duvarında bir 

sıva meydana getirir (Şekil 4.6). Bu sıva sayesinde, kuyuya sanki muhafaza borusu 

indirilmiş gibi hiçbir sorunla karşılaşılmadan sondaja devam edilebilir. 

 

 
 

Şekil 4.6. Sondaj çamurundaki bentonit taneciklerinin kuyu duvarında sıva oluşturması 

 

2. Matkabı soğutmak: Matkap, formasyonu gerilme altında dönerek kestiği için ısınır. 

Soğutulmaması durumunda kısa sürede delme işlemi yapamaz ve kullanılamaz hale gelir. 

Çamur, matkabın bu kısa sürede iş yapamaz ve kullanılamaz hale gelmesini engellemek 

için matkabı soğutma görevini üstlenir. 
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3. Matkabın kestiği kırıntıları kuyu dışına atmak suretiyle kuyu ve matkabı temizlemek: 

Sondaj çamuru, kırıntıların özgül ağırlığına da bağlı olarak, genellikle 1 mm tane 

boyutundaki parçaları kuyu dışarısına atabilir. Fakat, bazı formasyonların delinmesi 

sırasında, kullanılan matkabın cinsi, matkaba verilen baskı ve dönüş sayısına bağlı olarak 

matkabın formasyondan kopardığı kırıntılar daha büyük tane boyunda olabilir. Viskozitesi 

sudan yüksek olan çamur, bu kırıntıları kolaylıkla sürükler ve kuyu dışına taşır. Çamur 

geçici durumlarda, bu kırıntıların dibe çökmesini de önler. Bu olay, Stoke kanununa uygun 

olarak gerçekleşir. Stoke kanunu göre bir sıvı içerisinde asılı halde bulunan tanecikler, 

yerçekimine bağlı olarak düşey hareket yapma eğilimindedirler. Bu düşey hareketin hızı 

sıvının yoğunluğuna ve viskozitesine, taneciklerin boyutuna ve özgül ağırlıklarına bağlıdır. 

Sondajda, matkabın formasyondan kopardığı kırıntılar çamur içerisinde asılı halde 

bulunduğuna göre, çamur sütununun yukarı yönlü hızı, taneciklerin düşüş hızından büyük 

olmalıdır. Bu koşul pompa kapasitesine, çamurun viskozitesi ve yoğunluğuna bağlıdır.   

 

4. Kuyu duvarında oyuklar oluşmasını engellemek: Sondaj çamurunun kuyu duvarında 

oluşturduğu sıva, her yöne eşit basınç ileterek özellikle dağılgan ve gevşek formasyonlarda 

oyulmaları önler. 

 

5. Formasyonu aşındırmak: Basınç altındaki sondaj çamuru, matkap ağzından yüksek bir 

hızla çıkarak kuyu tabanına çarpmakta ve formasyonu aşındırarak matkabın formasyonu 

kesmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle sert formasyonlarda, delme hızı çamur 

dolaşımına bağlı olarak artmaktadır.   

 

6. Formasyon basıncını yenmek: Gözenekliliği yüksek formasyonlarda sondaj yapılırken, 

basınç altında bulunan yeraltısuyu kuyuya akar, bazen de yüzeye kadar fışkırabilir. Çeşitli 

sondaj problemlerine sebep olan böyle bir durumda, sondaj çamuru kullanılırsa çamur 

sütununun ağırlığı ve hidrostatik basıncı sayesinde formasyondan kuyuya su gelişinin 

önlenmesi mümkündür.  Formasyon suyu basıncının yenilmesi, çamur ağırlığı artırılarak 

sağlanabilir. Su-bentonit karışımından oluşan basit bir sondaj çamurunun yoğunluğu, 1.08 

gr/cm3 olabilmekte ve böyle bir çamur genellikle kuyulardaki formasyon suyunun kontrolü 

için yeterli olabilmektedir. 
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7. Kullanılan ekipmanları yağlamak: Sondaj çamuru; kuyu duvarında, muhafaza 

borularında, pompa parçalarında ve diğer parçalarda mükemmel bir yağlanma meydana 

getirir. Bu amaçla, bazen çamura % 10’a kadar mazot vb. maddeler katılmaktadır.  

 

8. Sondaj ekipmanlarındaki aşınma ve paslanmayı azaltmak: Çamur, yağlama işlemi ile 

teçhizatın aşınmasını önlediği gibi iyi bir çamur geçtiği bölgelerde paslanmaya da engel 

olabilir. 

 

9. Takım ve muhafaza borularının hareketini kolaylaştırmak: Sondaj çamuru yağlama 

özelliği sayesinde sürtünmeye azaltır, takımın hareketini kolaylaştırır ayrıca muhafaza 

borularının indirilmesi ve geri çekilmesinde büyük kolaylık sağlar. 

 

10. Yüzeye çıkardığı kırıntıların çamur havuzunda çökelmesini ve bu kırıntılardan 

jeolojik bilgi edinilmesini sağlamak: Sondaj çamuru viskozite ve yoğunluğunun işlevi 

sonucu bünyesinde tuttuğu ve kuyu içerisinden yerüstüne getirdiği kırıntıları belli bir süre 

sonra dinlendirme havuzuna bırakır. Yerüstüne gelen bu kırıntılardan örnek alınarak 

delinen jeolojik birim hakkında bilgi edinilir. 

 

11. Formasyona su kaçmasını önlemek: Özellikle gözenekliliği yüksek formasyonlar 

delinirken, sondaj suyu formasyona kaçmakta ve kuyu ağzından dışarıya çıkışı mümkün 

olmamaktadır. Bu durum, kırıntıların kuyu dışarısına atılamaması, takım sıkışması ve 

kullanılan su miktarının artmasına sebep olmaktadır. Su kaçağı olan kuyularda, sondaj 

çamuru kullanıldığında kuyu duvarında bir sıva oluşmakta ve bu sıva sayesinde kaçak 

önlenerek sondaj sıvısı dolaşımı sağlanabilmektedir. 

 

12. Muhafaza borusu kullanımını azaltmak: Uygun özellikteki sondaj çamuru 

kullanıldığında, yıkıntı, su kaçağı ve formasyondan su gelmesi gibi çeşitli kuyu 

problemleri önlenebilmektedir. Bu durum, muhafaza borusu kullanılmadan, sondaj 

kuyularında güvenli bir delme işlemi yapılmasını olanaklı kılabilmektedir. Böylece, 

zamandan tasarruf edilirken maliyette azaltılmaktadır. 

 

13. Karot yüzdesini artırmak: Su ile çalışıldığında, karot yüzdesinin çok düşük olduğu 

bazı formasyonlarda (suda eriyebilen veya dağılabilen, karbonatlı ve bozuşmuş kayaçlarda) 
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uygun özelliklere sahip sondaj çamuru kullanılması sayesinde karot yüzdesinde büyük 

ölçüde artışlar sağlanabilmektedir.    

 

14. Takım ağırlığını azaltmak: Kuyular derinleştikçe, takımın ağırlığı da artmaktadır. Bazı 

durumlarda, bu ağırlık matkap üzerine uygulanması gereken baskı miktarından da fazla 

olacağı için takımın askıya alınması gerekebilmektedir. Çamurun kaldırma gücünün, suya 

oranla daha yüksek olması nedeniyle bu tip kuyularda çamur, takım ağırlığının 

azaltılmasında yardımcı bir rol oynamaktadır.  

 

4.424. Sondaj Çamurunun Bileşenleri 

 

Sondaj çamurunun ana bileşenlerini, su ve killer oluşturur.   

 

4.2.4.1. Su 

 

Sondaj çamuru yapımında kullanılacak suyun tatlı, içilebilir veya kullanılabilir özellikte 

olması istenir. 

 

4.2.4.2. Killer 

 

Genel olarak sondaj çamurunun ana maddesi killerdir. Kimyasal bileşimleri ve 

fizikokimyaları son derece karmaşıktır. Killer sulu alüminyum silikatlardır. Başlıca 

feldispat mineralleri ve feldispatlı kayaçlar olmak üzere, serpantinler ve bazik magmatik 

kayaçların değişik atmosferik etkilerle bozuşması sonucu oluşmaktadır. Kayaçların 

bozuşmasından oluşan bu kil mineralleri oluştukları ortamda yataklanmakta veya su vb. 

gibi taşıyıcılar aracılığıyla başka ortamlara taşınmakta ve biriktirilmektedirler. Genellikle, 

oluştukları ortamda bulunmaktadırlar. 

 

Kil mineralleri üç türde toplanabilir; 

 

a. Kaolen türü killer 

 

Kaolinitin iyon değiştirme ve su tutma özelliği yoktur. Bu özellik sulu mikalarda az çok 

vardır. Kaolinit ince dispersiyon (dağılma) ve plastik (sünek) özellik gösterir. 
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b. Bentonit türü killer 

 

Su tutma özellikleri çok fazladır. Sondaj çamuru yapımında kullanılan kil türüdür.  

 

c. Sulu Mikalar  

 

Sulu mikalar, mikaların daha az potasyum içeren türleridir. Bunlarda mikalar gibi yapraksı 

yapıdadırlar. Doğada diğer killer içerisinde bulunmaktadırlar. İllitlerin bazıları 

montmorillonit-bedellit türüne benzer. Kaolinitte olduğu gibi ince dispersiyon ve plastik 

(sünek) özellik gösterirler. Kaolinitin iyon değiştirme ve su tutma özelliği yoktur. Bu 

özellik sulu mikalarda çok azdır. 

 

Killerin jeolojik ve teknolojik özellikleri, içerdiği bu üç tür kil minerali grubuna göre 

belirlenmektedir. Bir kil formasyonun bu üç grup kilden hangisinden veya hangilerinden 

oluştuğunu bilmek formasyonu delerken sorun ile karşılaşılıp karşılaşılmayacağını, sorun 

çıkabilir ise ne gibi sorunlarla karşılaşılacağını belirlemek için bir ön fikir verebilir. Çamur 

teknolojisi açısından önemli kil grubu, bentonit türü killerdir. 

 

4.2.4.2.1. Bentonit 

 

Doğal bentonit, formülü Al4Si8O20(OH4).nH2O olan, genellikle volkanik kül ve tüflerin 

kimyasal olarak ayrışması ve bozuşmasıyla oluşan; Al, Mg ve silikat mineralleri içeren, 

montmorillonit bakımından zengin bir kil türüdür. Bentonitin ticari olabilmesi için kendi 

hacminin en az beş katı şişebilmesi gerekir. Normal olarak iyi nitelikli bentonitler, su 

emerek hacimlerinin 10-20 katı şişebilirler. Genellikle kendi ağırlığının 5-6 katındaki suyu 

emerek 12-15 kat hacim artışı gösteren bentonitler kaliteli sayılmaktadırlar. Bentonitlerin 

diğer kil minerallerinden fazla su tutmasının sebebi, özgül yüzeylerinin fazla olmasıdır. 

 

Bentonitler, kaynak kayanın bileşimine uygun olarak sodyum, kalsiyum potasyum 

montmorillonitler şeklinde oluşur. Bentonit oluşumu için, genellikle kaynak kaya 

konumundaki volkanik külün belirli miktarda alkali ve toprak alkali mineral içermesi 

gerekir. Bol volkanik cam içeren lav ve tüfler üç yolla kile dönüşür (Özdemir, 2009; Şekil 

4.7); 

1. Volkanik gaz ve buharın etkisiyle (hidrotermal etki) 
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2. Çökel havzaların sulu ortamlarında, tüf ve volkanik küllerin değişmesiyle 

(transformasyon, neoformasyon, diyajenetik oluşum)  

3. Volkanik tüf ve killerin yağmur, rüzgar gibi iklim koşulları altında ayrışmasıyla 

(yüzeysel alterasyon, meteorik alterasyon) 

 

 

   
 
  

Montmorillonitin yapısının şematik görünümü      Çeşitli bentonitlerin su ile temas ettiğinde yapısındaki değişim    

 
Şekil 4.7. Bentonitin jeolojik oluşumu ve özellikleri (Özdemir, 2009) 

 

Bentonitleri beş grupta toplamak mümkündür. Bunlar; 

1. Alkali bentonit (Na-bentonit / Doğal sondaj bentoniti) 

2. Yarı alkali bentonit (Ca-Na-bentonit) 

3. Toprak alkali bentonit (Ca-bentonit) 

4. Toprak alkali yarı bentonit 



 Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 

116 

 

5. Aktifleştirilmiş bentonit 

 

Geniş bir kullanım alanı olan bentonitin en önemli tüketildiği alan sondaj sektörüdür (Şekil 

4.8). Dünyada sondaj bentoniti talebi senelere bağlı olarak değişim göstermekle birlikte, 

ortalama 1-1.3 milyon ton/yıl civarındadır. 

 

 
 

Şekil 4.8. Bentonitin kullanım alanları 

 

Doğal Na-bentonitin sondaj çamuru yapımında kullanılmasının sebepleri şunlardır 

(Özdemir, 2009); 

1. Yüksek viskozite ve jel yapma özelliğinden dolayı sondaj çamuru içerisindeki 

ağırlaştırıcı maddelerin süspansiyonda tutulmasını sağlar. 

2. Çamur içerisindeki kesintilerin kayma hızlarını azaltarak etkin kuyu temizliği 

sağlanmasına yardımcı olur. 

3. Yüksek sıvama özelliği ile kuyu cidarında sağlam ve düzgün bir kek oluşturarak kuyu 

hareketsizliğini (kalıcılığını) sağlar (Şekil 4.9). 

 

 
 
 

Şekil 4.9. Bentonitin kuyu duvarında sıva yapması 
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4. Kayganlık özelliğinden dolayı kuyuda, matkapta ve sondaj dizisinde çok iyi bir 

yağlayıcı görevi görür. 

5. Formasyonlarda bulunabilecek gaz veya akışkanların kuyuya girişini engeller. Bu 

fonksiyonlarda bentonitin iki temel özelliği rol oynar.  

a. Reolojik özellikleri 

- Görünür viskozite 

- Çamur yapma verimi 

- Akma dayanımı 

b. Su kaybı  

 

Dünyada ve ülkemizde doğal bentonit yatakları sınırlı olduğu için, doğal sondaj 

bentonitinin (Na-bentonit) yeterli miktarlarda ve ekonomik olarak temin edilmesi çok 

güçtür (Çizelge 4.1). Bu nedenle, Na-Ca bentonitlere özel katkılar ilave edilerek verimliliği 

artırılmakta ve bu bentonitler sondaj çalışmalarında kullanılmaktadır (Çizelge 4.2). 

 

Çizelge 4.1. Doğal sondaj bentonitinin fiziksel özellikleri (Özdemir, 2009) 

 

Özellik Değer 

Süspansiyon özellikleri 

                          Akma noktası / plastik viskozite oranı 

                          Dispersiyon halinde plastik viskozite  

 

en fazla 1.5 

en az 10 mPa.s 

                          Dispersiyon halinde süzüntü hacmi en fazla 12.5 cm3 

 

 

Çizelge 4.2. Katkılı sondaj bentonitinin fiziksel özellikleri (OCMA Kalite) (Özdemir, 2009) 

 

Özellik Değer 

Süspansiyon özellikleri 

                          Akma noktası / plastik viskozite oranı 

                          Dispersiyon halinde plastik viskozite  

 

en fazla 1.5 

en az 10 mPa.s 

                          Dispersiyon halinde süzüntü hacmi en fazla 12.5 cm3 

 

Na-Ca ve Ca-bentonitlerin kalitesini artırmak için kimyasal işlemler uygulanarak sondaj 

çalışmalarında kullanılabilecek bentonit elde edilmektedir. Bu işlemler şunlardır; 

(1) İyon değiştirme   

(2) Katkı maddesi ekleme 
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(1) İyon Değiştirme 

 

Na içeriği yüksek olan Na-Ca-bentonitlerin (Yarı Alkali bentonitler) bünyesindeki Ca 

elementi ile kimyasal işlemler sonucunda eklenen Na elementinin yerdeğiştirmesi (iyon 

değişimi) sağlanarak Na-Ca-bentonitlerden Na-bentonitler elde edilmektedir. Dünyada bu 

yöntemle elde edilen Na-bentonitler, doğal bentonitlerin kullanıldığı her tür sondaj 

çalışmasında kullanılmaktadırlar. 

 

(2) Katkı Maddesi Ekleme  

 

Na-Ca-bentonitlere özel katkı ilavesi (aktifleştirme işlemi) yapılarak (% 0.1 - 0.5 

oranlarında polimer) bentonitin verimliliğinin ve kalitesinin artırılmasıdır. Bentonite katkı 

maddesinin katılıp katılmadığı veya ne miktarda katıldığı sadece KCl/Polimer çamuru 

kullanılan sondaj çalışmalarında önem kazanmaktadır. Diğer durumlarda, katkılı bentonitin 

API ve TSE standartlarındaki özellikleri sağlayıp sağlamadığı hususuna dikkat edilmelidir. 

Bu özellikleri sağlaması durumunda katkılı bentonitin sondaj çalışmalarında 

kullanılmasının bir sakıncası yoktur. 

 

 

Na-bentonitler çok gelişmiş vizkozite, jelleşme ve plastikleşme özelliklerine sahip iken, 

Ca-bentonitler üstün ağartıcı ve absorpsiyon özelliklerine sahiptir. Ticari işlemler, OCMA 

(Oil Companies Material Association) ve API (American Petroleum Institute) 13 A ve TSE 

(Türk Standartları Enstitüsü) standartlarına göre yapılmaktadır. 

 

4.2.4.3. Sondaj Çamuru Katkı Maddeleri 

 

Katkı maddeleri, çamurun her tür koşul ve formasyon yapısında asli görevlerini yerine 

getirebilmesi için çamura katılmaktadır.  

 

4.2.4.3.1. Viskozite Artırıcılar  

 

Matkap tarafından kesilen formasyon tanelerinin etkin bir şekilde kuyudan çıkartılmasında 

çamurun viskozitesi önemlidir. Viskozite artırılarak çamurun taşıma ve kaldırma kapasitesi 

yükseltilir ve kuyu daha iyi bir şekilde temizlenir. Bu amaçla, çamura genellikle polimerler 

katılmaktadır. 
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4.2.4.3.2. Su Kaybı Azaltıcılar 

 

Çamurun sıvı kısmının formasyona sızma eğiliminin ölçüsü olan su kaybının denetimi ve 

azaltılması amacıyla kullanılan polimer, CMC, nişasta vb. gibi katkı maddeleridir.  

 

4.2.4.3.3. Dolaşım Kaybı (Çamur Kaçak) Önleyiciler 

 

Bu katkı maddelerinin kullanılmasının ana nedeni, sondaj çamurunun kaçtığı seviyede, 

kaçağa sebep olan kısmın (kırık-çatlak veya mağaranın) kapatılarak çamur dolaşımının 

sağlanmasıdır. Bu amaçla genellikle lifler, saman ve ham killer kullanılmaktadır.  

 

4.2.4.3.4. İncelticiler 

 

Sondaj çamuruna katılan incelticilerin asıl işlevi, kil parçacıklarının çamur içerisindeki 

karışık dizilimini düzenlemektir. Bu maddeler, çamurun viskozitesi ile katı madde 

miktarını düzenlemek ve jel yapısı ile pompalanabilirliğini ayarlamak için 

kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri, çamur içerisindeki katı madde miktarını düşürürler. 

Bu amaçla, çamura lignosülfonatlar katılmaktadır (krom lignosülfonat vb.). 

 

4.2.4.3.5. Asitlik ve Tuzluluk Ayarlayıcılar  

 

Çamur tuzluluğunun ve asitliğinin denetiminde kullanılan maddelerdir. Kireç [Ca(OH2)] 

tuzluluk, Kostik soda (NaOH) ve Sodyum bikarbonat (Na HCO3) ise asitliğin kontrolünde 

kullanılmaktadır. 

 

4.2.4.3.6. Ağırlaştırıcılar 

 

Formasyon basıncını denetim altında tutmak, kaçakları önlemek ve yıkıntıya karşı koymak 

için çamura ağırlaştırıcılar katılır. Ağırlaştırıcılar arasında en yaygın kullanım alanına 

sahip olan madde kimyasal formülü Ba2SO4 olan “ Barit ” tir. Özgül ağırlığı 4.2-4.3 gr/cm3 

olan barit ile bir çamurun yoğunluğu 2.65 gr/cm3’e kadar yükseltilebilir. Barit, özgül 

ağırlığı yüksek, kimyasal reaksiyona girmeyen ve aşındırma etkisi olmayan bir maddedir. 
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4.2.5. Sondaj Çamurunun Hazırlanması 

 

Karotlu sondaj kuyularında, genellikle su bazlı veya bentonitten oluşan basit tipteki 

çamurlar kullanılmaktadır. Kuyu problemleri yaşamamak ve karşılaşılabilecek 

problemlerin çözümü için değişik özellikteki katkı maddeleri (polimer, CMC vb.) sondaj 

çamuruna katılır.  

 

Kullanılacak olan sondaj çamurunun; 

 

* Delinecek formasyonla uyumlu olması  

* Personelin sağlık durumunu etkilememesi 

* Delme hızını düşürmemesi  

* Asli görevlerini yerine getirebilecek özellikte olması gereklidir. 

 

Karotlu sondaj kuyularında, sondaj sıvısının yeryüzüne çıkacağı kuyu duvarı ile takım 

dizisi arasındaki boşluk (anülüs) dardır. Ayrıca, sondaj sıvısı hareket güzergahında 

karotiyer başlığı ve dış tüp arası, elmaslı matkap su kanalları vb. gibi hareketi sınırlayan 

dar bölümler bulunmaktadır. Dolayısıyla, kullanılacak olan sondaj sıvısının iyi bir 

akışkanlık özelliğine sahip olması gerekmektedir. İyi akışkanlık özelliğine sahip olan bir 

sondaj sıvısının sağladığı avantajlar şunlardır; 

 

1. Eşit oranda güç tüketimi ile daha yüksek anülüs çıkış hızları sağlanabilmektedir. 

Dolayısıyla, kırıntıların kuyudan hızlı bir şekilde atılarak delme hızının artırılması   

 

2. Sondaj sıvısı dolaşımı sırasında, sıvı basıncının düşük olması nedeniyle formasyonun 

bozulmasına sebep olmaması. Böylece, yüksek sondaj sıvısı basıncı nedeniyle oluşabilecek 

kuyu problemlerinin önlenmesi 

 

Su; gerçek bir sıvı olup, düz akış özellikleri göstermesine ve akış hızının doğrudan basınçla 

orantılı olmasına rağmen, çamur; plastik sıvı özelliği göstermekte ve hareket 

sağlanabilmesi için bir miktar basınç birikimine ihtiyaç duyulmaktadır.    

 

Çamurun hazırlanması sırasında, çamuru oluşturan maddelerin katılma sırası oldukça 

önemlidir. Çamur hazırlamak için kullanılacak maddeler ve işlem sırası şu şekildedir.; 
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1. İlk olarak sondaj çamurunun ana bileşeni olan su havuza alınır. Havuza alınan suyun 

sertliği önemlidir. Çamur hazırlanırken kullanılacak su sert ise suyun sertliğinin kimyasal 

katkı maddeleri ile giderilmesi gereklidir. Çünkü, sert sular ile hazırlanacak sondaj 

çamurunda bentonitin verimi düşebileceği gibi çamurun su kaybı da yüksek olacaktır. 

Sondaj çamurunun hazırlanacağı suyun sertlik ve pH değeri ölçülür. Eğer, suyun sertlik 

derecesi 200 mg/litre’den yüksek ise, bu değerin altına düşene kadar soda külü eklenir. 

Eğer suyun pH değeri 8.5’den düşükse, 8.5 - 9.5 aralığına ulaşana kadar soda külü veya 

kostik soda eklenir.  

 

Kostik soda, çok düşük pH değerinde kullanılmalıdır. Eğer, pH değerlerinde kısmi bir 

ayarlama yapılmak isteniyorsa soda külü tercih edilmelidir. Suyun pH değerinin çok 

yükselmesi, sondaj çamuruna ilave edilecek olan polimerlerin yanmasına sebep 

olacağından istenilen viskoziteye ulaşılamayacağı gibi sondaj sıvısında ayrışmalarda 

meydana gelecektir. 

 

Sondaj çamuru hazırlanacak tanktaki suyun Ph değeri ölçülürken suyun temiz olmasına 

özen gösterilmelidir. Eğer, tankta önceden kalan sondaj sıvısı artıkları varsa ölçüm 

sonuçları yanıltıcı olacaktır.  

 

Suyun kalitesi istenilen değerlere ulaştıktan sonra, suya (1 ton suya 10 - 100 kg) bentonit 

eklenir. Eklenecek bentonitin miktarı formasyon, kuyu çapı gibi koşullara göre değişkenlik 

gösterir. Ancak, bentonitten sonra ilave edilecek kimyasalların da viskoziteyi arttıracağını 

düşünerek, gereğinden fazla bentonit kullanılmamalıdır. Bentonitin suya iyi karıştığından 

emin olunmalıdır. Bu işlem için uygun koşul, su + bentonit karışımının 24 saat ayrı bir 

tankta bekletildikten ve birbirleri ile yeterli oranda karışması sonrasında sondaj havuzuna 

alınmasıdır. Bentonitin çok hızlı dökülmesi veya yeteri kadar karıştırılmaması, sondaj 

çamurunda topaklanmaya sebep olabilir. 

 

2. Bentonit, havuzdaki suyla çamur karıştırma ekipmanları aracılığı ile karıştırılır (Şekil 

4.10). 

 

3. Su ile bentonit homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra, delinecek formasyonun 

özelliğine göre kimyasal katkı maddesi kullanılacak ise karışıma bu maddeler eklenir 

(Şekil 4.10). 
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Şekil 4.10. Bentonit + su (ve/veya sondaj kimyasalı) karıştırılarak sondaj çamuru hazırlanması 

 

Eğer, sadece polimer çamuru kullanılacaksa bentonit yerine toz veya sıvı polimer çok 

yavaş bir şekilde su ile karıştırılır. Polimerin, su ile homojen olarak karıştığı zaman mikser 

veya karıştırıcı pompa durdurulmalıdır. Aksi taktirde, polimer zincirleri kırılacağından 

hazırlanacak olan sondaj sıvısı istenilen özelliklerde olmayacaktır. 

 

Özellikle geçirgen formasyonlarda sondaj yapılırken, bentonit veya polimer sondaj sıvısı 

içerisine 1 ton suya 0.5 - 2 litre CMC eklenir.  

 

Viskoziteyi biraz daha arttırmak ve takım içerisinde oluşan çamur tabakasını yumuşatmak 

amacıyla 1 ton suya 0.5 - 4 litre sıvı polimer eklenebilir. 

 

Killi formasyonlarda sondaj yapılırken, ilerleme hızını arttırmak veya takımın dönüş 

basıncını düşürmek (rahatlatmak) için, sondaj sıvısına yağlayıcı kimyasal (1 ton suya 1 - 5 

litre) eklenebilir. 

 

Delinen formasyonda çamur kaçağı varsa, sondaj çamuruna kaçak kontrol malzemesi 

eklenir. Kuyudaki ilk çamur kaçağında, yarım torba civarında kaçak kontrol malzemesi 

eklenmelidir. Çamur kaçağı hala devam ediyorsa, sondaj çamuruna 2 torba daha kaçak 
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kontrol malzemesi eklenip çamur devirdaimi sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu uygulama 

sonucunda da, kuyudan çamur devirdaimi olmuyorsa bu uygulamaya devam 

edilmemelidir. Kaçak kontrol malzemesi ilavesi sonrasında, kuyuda bir miktarda olsa 

devirdaim sağlanabilmişse kuyu sonuna kadar 1 ton sondaj çamuruna 10 - 20 kg kaçak 

kontrol malzemesi eklenmelidir. 

 

Sondaj çamuru özelliklerinin hazırlandığı andakine veya ona yakın özellikte tutulması 

önemlidir. Bu durum, ilerleme hızını ve karot yüzdesini artıracağı gibi kuyudaki 

problemleri de engeller. Vardiyada en az bir kere sondaj çamurunun viskozitesi, kum 

miktarı, pH ve sertlik ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler sonucunda, sondaj çamuru 

özellikleri kabul edilebilir sınırların dışına çıkmış ise gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekli 

ise, sondaj çamuru tamamen değiştirilmelidir. Sondaj çamurunun bakımı veya 

değiştirilmesi, kuyudan iç tüpün alınması sırasında yapılabilir. 

 

Bir kuyuda ilerleme hızı arttıkça, kuyuya basılan sondaj sıvısı miktarının da artması 

gerekir. Kuyuya basılan sıvı sondaj kırıntılarını taşıma görevi yapmazsa, sondaj kırıntıları 

hem matkabın hem de portkronun aşınmasına sebep olup ömrünü kısaltır (Çizelge 4.3). 

Ayrıca, kuyu derinleştikçe takım sıkışma riski de artar. 

 

Çizelge 4.3. Çapa göre kuyuya basılacak sondaj sıvısı miktarı 

 

Çap Sondaj sıvısı miktarı (lt/dk) 

AQ 11 - 15 

BQ 23 - 30 
NQ 30 - 38 
HQ 38 - 45 
PQ 68 - 90 

  

Matkaptan çok az miktarda su geçmesi, matkabın çok kısa sürede aşınmasına sebep 

olabileceği gibi, matkabın sarmasına (kil tarafından sıvanmasına) veya yanmasına da yol 

açabilir. Diğer taraftan, aşırı miktarda su basılması da matkabın parlamasına ve dolayısıyla 

ilerleme hızının çok düşmesine veya ilerleme yapılamamasına sebep olur. Su pompasının 

normal çalışıyor ve su basıncı manometresinin de takımın içine basılan sıvı miktarının 

yeterli olduğunu gösteriyor olmasına rağmen matkapta hala bir problem oluyorsa, bu 

durum kuyudaki başka bir sorunun göstergesidir. Bu durum da, sondaj sıvısı matkaba 

kadar ulaşamıyor olabilir. Bazen hasarlı bir ek yeri veya çatlak bir tij takımda su kaçağına 

sebep olarak kuyu tabanında önemli hasarlara yol açabilir. Sondaj esnasında, su pompası 
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basınç saati sürekli olarak gözlenmelidir. Kuyuya basılan sondaj sıvısının basıncının çok 

yükselmesi, takım içinde bir engel olduğunu gösterir ve bu genellikle karotiyer ile ilgili bir 

problemden kaynaklanır. Matkabın veya karotiyerin içindeki su kanalları tamamen veya 

kısmen tıkanmış olabilir veya iç tüpün boyu çok uzun olduğundan segman yuvası matkaba 

çok yaklaşmış olabilir. Aşırı basınç yükselmesi, iç tüpün karotla dolmasının veya kesilen 

karotun iç tüpe girememesi veya sıkışmasının da göstergesi olabilir. Bazen iç tüpün ek 

yerlerinden bir tanesi gevşeyerek iç tüpün boyunun uzamasına ve segman yuvasının 

matkaba dayanarak su geçişini tamamen kapatmasına sebep olabilir. 

 

Takıma eklenecek her yeni tij içi mutlaka kontrol edilmelidir. Çünkü, tij içerisinde 

bulunabilecek yabancı bir madde (sert cisim vb.) takım içerisine girerek su akışını veya iç 

tüpün gelişini engelleyebilir. 

 

Kuyu temizliği, matkabın formasyonu kesmesi sırasında oluşan sondaj kırıntılarının kuyu 

dışına taşınması sayesinde olur. Kuyu temizliği sondaj sıvısının en önemli 

fonksiyonlarından birisidir ve doğrudan sondaj sıvısının kaldırma kapasitesine bağlıdır. 

Sondaj sıvısının taşıma kapasitesi, sondaj kırıntılarının kuyu tabanına çökelme eğilimi ve 

özellikleri ile ilişkilidir. Örneğin, kırıntıların yoğunluğu artar, boyutları büyür veya sondaj 

sıvısının yoğunluğu azalır ise kuyu tabanına çökelme hızı artar. 

 
Kuyu temizliğinin iyileştirilmesi için kuyuya pompalanan sondaj sıvısının debisi ve 

viskozitesi belirli oranda artırılabilir. Çok yüksek pompa debisi ve viskozite ile çalışmak 

kuyuda aşınma ve bozulmalara sebep olacağından, kuyu temizliğinin çok zayıf olmasına ve 

ileride kuyu ile ilgili problemler çıkmasına yol açar. Bu nedenle, kuyu koşulları için en 

doğru viskozite ve debiye karar vermek çok önemlidir. 

 

4.2.6. Sondaj Çamurunun Ölçülebilen Özellikleri 

 

Sondaj çamurunun hazırlanışı ve delme işlemi sırasında, sondaj çamurunun çeşitli fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinin sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Bu özellikler şunlardır; 

1. Akışkanlık özellikleri 

2. Su kaybı 

3. Yoğunluğu 

4. Katı madde miktarı 
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5. Asitlik (pH değeri) 

 

4.2.6.1. Sondaj Çamurunun Akışkanlık Özellikleri ve Ölçümü 

 

Sondaj çamurunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çamurun akışkanlık 

özelliğidir. Çamurun topaklanma özelliğini engelleyerek, ideal akışkanlık özelliklerine 

sahip olmasını sağlamak çamur kontrolünün esasını oluşturur. İyi akışkanlığa sahip bir 

çamur, düşük jel yapısına, düşük verim noktasına ve düşük viskoziteye sahiptir. 

Dolayısıyla, sondaj çamurunun topaklanma özelliğine sahip olmaması gerekmektedir. 

Yani, kimyasal katkı maddeleri kullanılarak çamuru oluşturan kil tanelerinin biraraya 

gelmeleri önlenmeli ve her bir kil tanesinin bağımsız olarak hareket etmesi sağlanmalıdır. 

 

Sondaj çamurunun topaklanma özelliğinin değeri, sahip olduğu jelleşme yeteneği ve akma 

noktası ile viskozitesi cinsinden tarif edilmektedir. 

 

4.2.6.1.1. Viskozite ve Ölçümü 

 

Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç değeridir. Viskozite değeri yükseldikçe, 

sıvının akışkanlığı azaltmaktadır. Karotlu sondaj çalışmalarında, 35-45 sn/lt viskozite 

değeri yeterli olmaktadır. Çamurun viskozitesi, arazide marsh hunisi ve viskozite kabı ile 

ölçülmektedir. Ölçüm birimi olarak saniye kullanılmaktadır. Standart olan marsh hunisi 1.5 

litre, viskozite kabı ise 1 litre sıvı kapasitelidir. 1.5 litre kapasiteli marsh hunisi çamur ile 

doldurulur ve 1 litre (946 cm3) kapasiteli viskozite kabı altına konulur ve kronometreye 

basılır. 1 litrelik viskozite kabı dolduğu anda kronometre durdurulur. Kronometreden 

okunan sayı viskozite değeridir. Şekil 4.12’de marsh hunisi, viskozite kabı ve viskozite 

ölçüm şekli görülmektedir. 

  

Şekil 4.12. Marh hunisi, viskozite kabı ve viskozite ölçümü 
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4.2.6.1.2. Jelleşme ve Ölçümü  

 

Çamur durgun iken çamuru oluşturan kil tanelerinin birbirini çekme ölçüsüne jel yapısı 

denilmektedir. Sondajcılar arasında ise çamurda ilk hareketi oluşturmak için gereken itme 

gücü değeri olarak ifade edilmektedir. Dolaşım durdurulduğunda sondaj çamurunun 

içerisindeki kırıntıları askıda tutma özelliği, jelleşme kabiliyetine bağlıdır. Kil levhacıklarının 

iyonik kuvvetlerle bağlanması suretiyle iyi bir karışım oluşturan çamurlarda jelleşme 

görülmektedir. Jelleşen çamur, durgunken akışkanlığını saklar ve katı özelliği gösterir. 

Hareket etmesi sağlandığında akışkanlık özelliği kazanır. Viskozite ile jelleşme arasında 

yapıdan ileri gelen bir etkilenme olmasına rağmen, akışkanın tipine göre herhangi bir ilişkide 

bulunmayabilir. Örneğin, bal çok viskoz olmasına rağmen, jelleşme özelliği yok denecek 

kadar azdır. Buna karşın, çoğu sondaj çamuru jelleşme özelliğine sahiptir.  

 

Arazide jelleşme, viskozite ölçümünde kullanılan marsh hunisi ile ölçülmektedir. Şekil 

4.12’de jelleşme ölçümünde kullanılan marsh hunisi ve kabı görülmektedir. İlk olarak 

çamurun viskozitesi ölçülür. Daha sonra viskozitesi ölçülen çamur, tekrar huniye konularak 

10 dk. hareketsiz bekletilir ve viskozitesi tekrar ölçülür. Bu iki viskozite ölçümü arasındaki 

fark, çamurun jelleşme özelliği hakkında fikir verir. 10 saniyeyi geçen viskozite farkı, 

çamurun jelleşmesinin fazla olduğunu gösterir. Dolayısıyla, çamur havuzda iken bünyesindeki 

kırıntıları geç bırakır. Bu durum, çamur içerisindeki katı madde miktarının yüksek olmasına 

neden olur.   

 

4.2.6.1.3. Akma Değeri ve Ölçümü 

 

Çamurun akması sırasında, çamuru oluşturan kil tanelerinin birbirini çekme kuvvetinin 

değeridir. Sondaj çamurunun akma değeri, doğrudan çamurun viskozitesini etkilemekte ve 

akma değeri ne kadar yüksek olursa, basınç kaybı da o oranda yüksek olmaktadır. Bu nedenle, 

akma değerinin mümkün mertebede düşük tutulması gerekmektedir. Çamurun akma değerinin 

düşürülmesi amacıyla çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Çamurun akma değeri, 

Reometre adı verilen özel aletle ölçülmektedir. Şekil 4.13’de akma değerini ölçümünde 

kullanılan bir reometre verilmiştir.    
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Şekil 4.13. Reometre 

 

Reometre, çamur içerisine batırılan, belirli devirlerde döndürülebilen hareketli bir rotor 

(silindir) ile rotor içerisinde yeralan, tork iletebilen bir yaya bağlı silindirden oluşmaktadır. 

Rotorun dönmesiyle hareketlenen akışkan silindir üzerinde bir tork yaratır ve bu tork yay 

aracılığı ile kadrana iletilir. Rotorun dönme hızı ve okunan değerler yardımı ile çamurun akış 

özellikleri tespit edilir. Reometreler iki devirlidir (300 ve 600 dev/dk). 

 

Ölçüm şu şekilde yapılmaktadır; 

1. Çamur, Reometrenin ölçekli kabına işaretli seviyeye kadar doldurulur. Rotor, çamurun 

içerisine dalacak şekilde yerleştirilir. 

2. Rotor 600 dev/dk’da döndürülür. Kadrandaki ibre sabit duruma geldiğinde okuma yapılır. 

Bu okuma, yüksek devirdeki okuma olarak da adlandırılmaktadır. 

3. 600 dev/dk okuması yapıldıktan hemen sonra, rotor 300 dev/dk hızla döndürülür ve 

kadrandaki ibre sabit duruma geldiğinde okuma yapılır. 

Bu okumalar yardımıyla akma noktası şu şekilde hesaplanır; 

Plastik Viskozite: 600 dev/dk okuma değeri - 300 dev/dk okuma değeri 

(Plastik viskozite, çamurun pompalanabilirlik derecesini gösteren değerdir) 

Akma Noktası: 300 dev/okuma değeri - Plastik viskozite değeri 

 

4.2.6.2. Sondaj Çamurunun Su Kaybı ve Ölçümü     

 

Katı ve sıvı olmak üzere iki kısımdan oluşan sondaj çamurunun sıvı kısmı, sondaj sırasında 

formasyonun sıvı emme özelliği ve çamurun sıvıya doyma oranına göre formasyona sızar. 

Katı kısım ise, bu sızma sırasında kuyu duvarında üst üste dizilerek bir kek oluşturur. Bu kek, 

bir süre sonra geçirimsiz bir tabaka durumunu alır. Çamurun bu kuyu duvarında kek 

oluşturma özelliğine su kaybı denilmektedir. 
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Kaliteli bir sondaj çamuru, kuyu duvarında ince ve sağlam bir çamur keki oluşturur. Böylece, 

hem kuyu çapının korunmasını sağlar hem de çamur içerisindeki suyun formasyona sızmasını 

engeller. 

 

Su kaybı yüksek ve iyi kontrol edilemeyen çamurların kuyu duvarında oluşturacağı kek kalın 

olacağı için, takımın kuyudan çıkartılması sırasında takım sıkışmaları vb. gibi çeşitli 

güçlüklerle karşılaşılabilir. 

 

Su kaybı miktarı ve kek kalınlığı arazide API Filter Press adı verilen özel bir cihaz ile 

ölçülmektedir. Bu alet çamur haznesi, süzme düzeneği, su toplayıcı ölçü kabı ve bir basınç 

kaynağından oluşmaktadır. Hazne, kapak ve gövde olmak üzere iki bölümden oluşur. İçindeki 

eleğin üzerine temiz ve kuru bir filtre kağıdı konularak deneye başlanır. Basınç kaynağı 

olarak genellikle hava kullanılmaktadır. Aletin haznesi, ağız kısmından ½ inç’lik bir boşluk 

kalacak biçimde doldurulur. Daha sonra, kapak kapatılır. Hazne altına cm3 ölçeğinde bir cam 

tüp yerleştirildikten sonra, basınç kaynağının vanası açılarak 100 psi basınç (7 bar) 30 dakika 

süre ile uygulanır. 30 dakika sonunda basınç vanası kapatılarak, tahliye vanası açılır ve 

sistemdeki basınç ortadan kaldırılır. 

 

Su kaybı miktarı, doğrudan cam tüpten okunur. Haznedeki çamur boşaltılarak, filtre kağıdı 

üzerinde biriken çamur tabakasının (kekin) kalınlığı ölçülür. Şekil 4.14’de çamurun su 

kaybını ölçmek için kullanılan API Filter Press görülmektedir. Düşük su kaybı genellikle sıkı, 

sağlam çamur kekine işaret eder. Genelde su kaybının 15 ml’nin altında olması arzu edilir. 
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Şekil 4.14. API Filter Press 
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4.2.6.3. Yoğunluk ve Ölçümü 

 

Sondaj çamuru yoğunluğu ile orantılı olarak kuyu içerisinde bir basınç oluşturarak 

formasyonlardan kuyuya istenmeyen maddelerin gelmesini ve kısmen kuyu göçmelerini 

engeller. Ayrıca, matkabın formasyondan kopardığı kırıntılarında kuyu dışına atılmasında 

yoğunluk önemli bir rol oynamaktadır. Fakat, gereğinden yüksek yoğunluktaki bir çamur 

formasyonların çatlamasına, dolaşım kaybı (kaçağa) sebep olmaktadır. Çamurun yoğunluğunu 

artırmak için, çamura katılan katkı maddelerinin gereksiz kullanılması sonucunda çamur 

maliyetinde artışlar meydana gelir. 

 

1 cm3 sıvının ağırlığı o sıvının yoğunluğunu (özgül ağırlığını) belirler. Sondaj sıvısının 

yoğunluk (ağırlık) artışının, sondaj sıvısı içindeki katı parçacıklar ve sondaj kırıntıları miktarı 

ile doğrudan ilgilidir. Özellikle, derin kuyularda sondaj sıvısının yoğunluğu kritik derecede 

önemlidir. Çok yoğun sondaj sıvısı ile çalışmak kuyuda su kaçağı meydana gelmesine, kuyu 

yıkıntılarına veya takım sıkışması problemlerine yol açar. 

 

İlerleme esnasında takım içerisinde kek tabakası oluşması, sondaj sıvısı içerisindeki katı 

maddelerin artmış, dolayısıyla sondaj sıvısının yoğunluğunun yükselmiş olduğunun 

göstergelerindendir. Bu durumdan kurtulmak için sondaj sıvısına incelticiler (krom 

lignosülfanat vb.) karıştırılabilir. Eğer hala kek problemleri devam ediyorsa sondaj sıvısı 

değiştirilmelidir. Kek problemini çözmenin bir başka yolu da sondaj sıvısı içindeki katıların 

mekanik yöntemler ile ayrıştırılmasıdır. Bu ayrıştırma sistemi siklon veya elek sistemi 

kullanılarak yapılır. Kuyudan gelen sondaj sıvısı, elek sisteminden geçirilerek içerisindeki 

katı maddelerden temizlenmesi sağlanır. Ancak, bu işlem sondaj sıvısının viskozitesi düşeceği 

için viskozite her zamankinden daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir. 

 

Sondaj sıvısının yoğunluğu bir sondaj sıvısı terazisi kullanılarak ölçülebilir. Suyun yoğunluğu 

l’dir. Karotlu sondajda, sondaj sıvısının yoğunluk değer aralığı 1.00 - 1.04’tür. 1.15'in 

üzerinde olan sondaj sıvısı mutlaka değiştirilmelidir. 1.08 gr/cm3 yoğunluğa sahip olan 

çamurlar sondaj çalışmalarında formasyon basınçlarını karşılamaya yeterlidir. Yoğunluğu 

düşük olan sondaj çamuru, verimli bir çalışma için tercih edilmelidir.  

 

Sondaj çamurunun yoğunluğu, Şekil 4.12’de görülen ve çamur terazisi adı verilen özel bir alet 

ile ölçülmektedir. Bu aletle yapılan ölçüm, basit olmasına karşın oldukça hassas sonuç 
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vermektedir. Çamur terazisi, hazne-kapak-düzeç, denge kolu ve kayıcı denge ağırlığından 

oluşan üç parçalı bir alettir. Çamurun yoğunluğu, gr/cm3 cinsinden ifade edilmektedir. Havuz 

kanalından haznenin içerisine çamur doldurulur, daha sonra kapak kapatılır ve terazi 

dengelenir. Kayıcı ağırlığın gösterdiği değer, çamurun yoğunluğudur. 

 

  

  

  
 

Şekil 4.12. Çamur terazisi ve çamur yoğunluğunun ölçülmesi    

 

4.2.6.4. Katı Madde Miktarı ve Ölçümü 

 

Çamur içerisinde bulunan katı madde miktarının tespiti, çamur özelliklerinin kontrol edilmesi 

ve ayarlanması için gereklidir. Çamur kontrolünde ve özelliğinin değiştirilmesinde, su 
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eklemenin mi yoksa kimyasal madde kullanılmasının mı veya kırıntıların çamurdan 

alınmasının mı daha yararlı olabileceğinin saptanabilmesi için yapılması gereklidir. Sondaj 

çamuru içerisindeki katı madde miktarının % 2’den az olması istenir.   

 

Sondaj çamuru içerisindeki katı madde miktarının yüksekliği, sondaj tekniği bakımından bazı 

sakıncalara neden olmaktadır. Bunlar; 

a. Kuyu içi etkileri 

* Kırıntıların çamura karışması ile çamur keki (sıva) kalınlaşır. 

* Kuyu içerisinde biriken ve matkap üzerine yığılan kırıntılar, takımın çalışmasını 

güçleştirir.ve aşınmanın artmasıyla birlikte ekipman ömürlerinin kısalmasına sebep olur. 

* Takım sıkışmalarına sebep olabilir. 

b. Kuyu dışı etkileri 

* Çamur pompası bileşenleri çok hızlı bir şekilde aşınır. 

 

Sondaj çamurundaki katı madde miktarı, katı madde seti adı verilen özel aletlerle 

ölçülmektedir. Bu set ile yapılan ölçüm, hem basitliği hem de hassas olması nedeniyle en çok 

tercih edilen yöntemdir. Şekil 4.13’de çamur içerisindeki katı madde miktarını belirlemede 

kullanılan set görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.13. Katı madde miktarı belirleme seti 

 

Katı madde miktarı ölçme seti; 200 mesh elek, huni ve % değerleri üzerine işaretlenmiş cam 

bir tüpten oluşmaktadır. Cam tüpün, çamur yazılı seviyesine kadar sondaj çamuru konur. 

Daha sonra su yazılı seviyesine kadar temiz su ilave edilerek çalkalanır. Tüpteki çamur/su 
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karışımı elek üzerine boşaltılıp yıkanır. Cam tüp üzerine konulan huniye, elek ters olarak 

geçirilerek basınçsız su ile katı maddeler tüpe aktarılır. Cam tüpte dinlendirilen katı madde 

miktarı, işaretler sayesinde doğrudan yüzde cinsinden okunur. 

 

  

  

  
 

Şekil 4.13. Katı madde miktarı belirleme seti 

 

Sondaj çamuru içerisindeki kum miktarı, kuyudan gelen sondaj kırıntılarına bağlı olabileceği 

gibi, bentonitin içindeki kum miktarı ile de ilgilidir. Yeni hazırlanan bir sondaj çamurunda 

kabul edilebilir kum miktarı, % 2'dir. Kuyuya hiç basılmamış bir sondaj sıvısının kum miktarı 

bu değerin üzerinde ise, kullanılan bentonitin kalitesi çok düşüktür. > % 2.5 kum miktarı 

ölçülen sondaj çamuru, siklon yardımı ile temizlenmelidir. Temizleme yapılmasına rağmen 

çamurdaki kum miktarı istenilen değerin altına düşürülemiyor ise, havuzdaki sondaj çamuru 

değiştirilmelidir. 
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Sondaj sıvısını, içerisinde bulunan katı maddelerden temizlemek çok önemlidir. Sondaj 

sıvısının içinde katı madde miktarı arttıkça aşağıdaki gibi problemlerle karşılaşılır: 

1. Kuyu içindeki malzemeler (özellikle matkap) ve çamur pompası çok kısa sürede aşınır, 

2. Karotiyer zarar görür, 

3. İç tüpün dış tüp veya tijlerin içinde sıkışması gibi problemler görülür, 

4. Takım sıkışma riski yükselir. 

 

Formasyondan gelen katı maddeler sondaj sıvısının özelliğini bozar ve yüksek viskoziteye 

sebep olur. Sondaj sıvısı içindeki katı maddelerden aşağıdaki yöntemlerle temizlenebilir: 

1. Sondaj sıvısı yeteri kadar dinlendirilerek, içindeki katı maddelerin çökmesi sağlanabilir, 

2. Eğer kiltaşı veya kiltaşı gibi çok ince taneli ve yumuşak formasyonlarda sondaj yapılıyorsa, 

sondaj kırıntılarının sondaj sıvısından ayrıştırılması çok zor olur. Bu tip formasyonlarda 

sondaj yapılıyorsa, sondaj sıvısı dinlendirme havuzlarının daha büyük ve etkin olması gerekir. 

3. Sondaj sıvısı kimyasal incelticiler (krom lignosülfonat vb. gibi) kullanılarak inceltilebilir, 

ancak çamura temiz su karıştırılmamalıdır. 

4. Elek veya santrifüj (siklon) gibi mekanik ekipmanlar kullanılarak. 

 

4.2.6.5. Asitlik (Ph Değeri) ve Ölçümü 

 

Genel olarak sondaj çamurlarının pH değerinin 8.5’ten düşük ve tercihen 9.5’ten yüksek 

olmaması istenmektedir. Çamurun pH değeri 0.1 hassasiyetle, elektrometrik olarak pH-metre 

aletiyle ölçülür. Cam elektrot ve bir göstergeden oluşan alet, çamurun geçirgenlik özelliğine 

göre, pH değerini belirler. Cam elektrot yıkanıp kurulandıktan sonra, büret içerisine konulmuş 

olan çamura batırılır. Çamur bir süre karıştırıldıktan sonra, göstergeden pH değeri doğrudan 

okunur. Şekil 4.14’de bir pH-metre görülmektedir.  

 

Sondaj çamurunu pH değerini belirlemede kullanılan diğer bir ölçme aleti ise pH kağıdıdır. 

Kağıttan 2 cm uzunluğunda bir parça kopartılarak yavaş ve dikkatli bir şekilde çamur 

yüzeyine batırılır. Çamur suyunun kağıt tarafından emilmesi için 30-60 sn beklenir. Daha 

sonra kağıdın rengi, pH kağıdı muhafazası üzerinde bulunan renk ölçeği ile karşılaştırılarak, 

pH değeri 0.5 hassasiyetle saptanır. 
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Şekil 4.14. pH-metre ve PH kağıdı 

 

Normal koşullarda, karotlu sondaj kuyularında çalışılması en uygun çamurun özellikleri şu 

şekildedir; 

Viskozite  : 35-45 sn/lt 

Çamur Yoğunluğu  : 1.15 gr/cm3’den düşük 

pH değeri  :    8.5-9.5   

 

Bu özelliklere sahip bir sondaj çamuru, su ve bentonitin uygun oranlarda karıştırılması ile 

elde edilmektedir. Bu çamura; yoğunluğu azaltmak için lignosülfonatlar, pH kontrolü için 

kostik soda, su kaybını azaltmak ve viskoziteyi artırmak için polimer katılmalıdır. 

  

4.3. ÇAMUR KAÇAĞI OLAN FORMASYONLARDA SONDAJ PRATİĞİ 

 

Sondaj sıvısının tamamının veya bir kısmının formasyona sızmasıdır. Bu durum formasyonun 

geçirgen olmasından (kumlu veya boşluklu formasyonlar), çatlak sistemlerinden veya 

formasyondaki boşluklardan kaynaklanabilir. Karotlu sondajda kuyudan su kaçması, takım 

titreşimlerine (kamçılanmalara), dönüş basıncının yükselmesine veya kuyu yıkıntısı gibi 

problemlere yol açabilir. Ayrıca, kuyuda su bulunmayışı takım inerken ve çekerken, kuyuya 

iç tüp indirilirken, iç tüpün hızlı indirildiği veya kuyuya kaçırılması durumunda çok önemli 

problemlere yol açabilir. Bu problemler nedeniyle kuyudaki su kaçağı sondaj çalışmalarını 

yavaşlatır. Kuyudaki su kaçağı ilerlemeyi etkiler boyuta ulaştığında, bu kaçak tıkayıcılar 

kullanılarak önlenebilir.  
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Şekil 4.15. Su kaçağı kontrol maddesinin kuyu içerisindeki etkisi 

 

Özel kaçak tıkayıcı maddeler, sondaj kimyasalı satan şirketlerden temin edilebilir. Bu işlem 

şu şekilde yapılır; 

1. Kaçak seviyesini tıkayabilecek en uygun kaçak önleyici malzeme seçilir, 

2. Su kaçağının başladığı seviye tam olarak tespit edilip, takım 50 cm kadar kaçak seviyesinin 

üzerine çekilir, 

3. İç tüp kuyudan çekilir, 

4. Ağzı açık bir teneke veya bidona 25 litre kadar sondaj sıvısı doldurulur ve içerisine üretici 

tarafından önerilen miktar kadar su kaçağı önleme malzemesi konulur (bu miktarlar, kuyu 

çapına ve derinliğe göre değişir), 

5. Hazırlanan karışım, takım dizisinin içerisinden dökülür ve karışım matkabın ağzından 

tamamen çıkana kadar sondaj sıvısı pompalanır, 

6. Takım yukarıya alınır ve 15 - 20 dakika kadar beklenir, 

7. Çamur pompası debisi mümkün olduğu kadar düşürülerek ve takım döndürerek yukarı - 

aşağı tarama yapılır şekilde kuyu içerisine indirilir ve çıkartılır. 

8. Kaçak miktarı az ise, sondaj sıvısı içerisine kaçak önleyici ilave edilerek ilerleme 

yapılabilir. 

 

Eğer bu işlem sonunda, su basıncında artma görülür ise kuyudan sondaj sıvısı gelene kadar 

yukarıdaki işlem tekrarlanabilir. Eğer hiçbir iyileşme görülmüyorsa su kaçağı kontrol 

malzemesi değiştirilerek işlem tekrarlanabilir veya alçılama, çimentolama veya borulama gibi 

işlemler yapılabilir. 

 

Gevşek kum veya kumlu formasyonlarda, sondaj yapmak genellikle problemlidir. Çünkü, bu 

tip formasyonlar çok kolay taşınıp kuyuda boşluklar oluşturarak kuyu temizliğine olanak 

tanımazlar ve yıkıntı yaparak takım sıkışmalarına sebep olurlar. Gevşek formasyonlarda, 

sondaj yapılırken şu önlemler alınmalıdır: 
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1. Kuyu çapına göre, mümkün olan en düşük pompa debisi ile çalışılmalıdır. Bu tip 

kuyularda, kuyuya fazla su basılması geri dönülmez problemlere veya kuyu iptaline yol 

açabilir. 

2. Kuyu çapına göre, mümkün olan en yüksek viskoziteyle çalışılmalıdır. Örneğin HQ takım 

ile bu tip bir formasyonda sondaj yapılıyorsa, kuyuya 31 lt/dak sondaj sıvısı basılıp viskozite 

42’ye ayarlanmalıdır. 

3. Kum veya kumlu formasyonun durağan şekilde kalması için sondajda kullanılan sıvının 

bağlayıcı özelliği olması gereklidir. Bu amaçla, polimer katkılı sondaj çamurları ile 

çalışılmalıdır. 

4. Mümkünse bu tip formasyonlar, borulanmalı veya çimentolanmalıdır. 

 

4.4. ŞİŞEN FORMASYONLARDA SONDAJ PRATİĞİ 

 

Şeyl, kiltaşı vb. gibi formasyonlarda kil mineralleri bulunur. Bu mineraller, genellikle suya 

karşı hassas olur, suyu emer ve şişerek kuyuda problem yaratırlar. Bu problemlerin bazıları 

aşağıdaki gibidir: 

1. Kuyu çapında daralma, takımın dönüş basıncında ve kuyuya basılan sondaj sıvısı pompa 

basıncında artışa ve dolayısıyla takım sıkışmalarına sebep olur. 

2. Kuyunun içindeki akıntı veya yıkıntı takım sıkışmalarına veya takım çekildiği zaman 

kuyunun dolmasına sebep olur. 

3. Kuyunun bazı bölümlerinde genişlemeler oluşarak takımın kuyu duvarına yaslanmasına 

veya kopmasına sebep olabilir. 

4. Killi formasyon sondaj sıvısına karışarak kullanılan sondaj sıvısının özelliklerinin 

bozulmasına sebep olur. 

 

Bu tip formasyonlarda sondaj yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

1. Kuyu çapına göre, mümkün olan en düşük pompa debisi ile çalışılmalıdır. 

2. Kuyu çapına göre, mümkün olan en yüksek viskozite ile çalışılmalıdır. 

3. Kilin şişmesini engellemek için sondaj sıvısına özel kimyasallar karıştırılabilir. Bu 

kimyasallar kilin suyu emmesini engelleyerek, kilin şişmesini de engellemiş olur. Ayrıca, 

sondaj çamuruna katılacak özel bazı kimyasallar kayganlık sağlayarak kilin yapışkanlığını 

azaltır ve takım dönüş basıncının düşmesini sağlar. Bu kimyasallar, kilin matkaba ve takıma 

yapışmasını da engeller. 

4. Çok iyi kırıntı çökeltme sağlayabilen sediman havuzları ve kanalları yapılmalıdır. 
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4.5. TUZ FORMASYONLARINDA SONDAJ PRATİĞİ 

 

Tuz sondajlarının yapıldığı formasyonlarda jeolojik bozukluklara pek rastlanmaz. Bu tip 

formasyonlarda, formasyon dayanımından çok sondaj çamuru özelliklerinin uygun 

ayarlanması önem kazanır. Tuz zonlarında, ara ara kil-kiltaşı formasyonları ile karşılaşılır. Bu 

ara killi zonlar-kiltaşları, uygun matkap devri ve çamur ile delinmediğinde matkaba ve takıma 

yapışarak matkap ve takım etrafında bir kil kütlesi oluşturarak takımın hem dönmesini hemde 

ilerlemeyi engellerler. Kafa yapma (sarma) adı verilen bu olayla sınırlı da olsa tuz 

sondajlarında karşılaşılmaktadır. Ayrıca, bu killi seviyeler eriyerek sondaj çamuruna 

karışmakta, çamur yoğunluğunu ve pompa basıncını artırmakta ve pompa arızalarına sebep 

olmaktadır.   

 

Tuz sondajlarında, pompa basınçlarındaki kayıplar iyi hesaplanmalıdır. Bu hesaplar, kuyu 

derinleştikçe daha önem kazanır.  

 

Tuz formasyonlarında, sondaj sırasında yer yer küçük ölçekli göçmeler meydana gelebilir. Bu 

zonların borulanması veya çimentolanması gerekebilir.  

 

Tuz sondajlarında, çalışma ortamı tuz olduğu için çamurun kuyuya basılmadan önce tuza 

doyurulması gereklidir. Bu sayede, delinecek tuz formasyonunun dolayısıyla karotun 

eritilmemesi sağlanmış olur.  

 

Tuz sondajlarında, delinen birimlerin homojen olması (çeşitlilik göstermemesi) ve birimin 

fazla mikarda süreksizlik (çatlak, krık vb.) gösteremesi nedeniyle formasyon kaynaklı önemli 

kuyu sapmaları görülmez.   

 


