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7. KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİ VE İLERLEME HIZI TAHMİNİ 

 

Mühendislik ve araştırma-geliştirme çalışmalarında ulaşılmak istenen başlıca hedef gerek 

tasarlanan sistemin, gerekse geliştirilmek istenen ürünün maksimum performansa sahip 

olmasıdır. En iyi sonuçların elde edileceği şartları ortaya koyabilmek için öncelikle performansı 

belirleyen özellik belirlenir ve bu özelliği etkileyen faktörler incelenir. Ardından bu faktörlerin 

performansı belirleyen özellik üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve en uygun 

kombinasyonunun bulunması için (kontrol edilemeyen faktörler de gözetilerek) deneyler 

yapılır. Yapılan deneyler sonucunda, elde edilen performans göstergesi değerlendirilerek 

optimum şartlar tespit edilir. Bu yaklaşım çerçevesinde yapılan deneyler sisteme sorulan soru, 

deney sonuçları da sistemin verdiği cevap olarak algılanabilir. Kritik olan nokta ise doğru 

cevabı alabilmek için doğru sorunun sorulmasının gerekliliğidir (Savaşkan ve diğ., 2004). 

 

Günümüzde, insanoğlunun artan nüfusu nedeni ile gereksinimlerini karşılamak için yeraltı 

zenginliklerinin önemi daha da artmıştır. Yeraltı zenginliklerini insanoğluna ulaştırmak yani 

insanoğlunun kullanımına sunmak için ilk önce bu zenginliklere ulaşılması gereklidir. Bunun 

için yeraltı zenginliklerini kaplayan örtü tabakasının aşılması gereklidir. Aynı şekilde, yerüstü 

ulaşımının yetersiz kaldığı durumlarda yeraltından ulaşım gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Yerüstünden yeraltına bir yol yani bir geçidin açılması ve bu geçidin açılması içinde örtü 

tabakasının delinmesi bir gerekliliktir. Sadece yeraltındaki zenginliklere erişmek veya 

yeraltında yapılar oluşturmak için değil, yeryüzünde kayaca bağlı yapılar oluşturmak içinde 

kayaların delinmesi gereklidir. Kısacası, kayaların delinmesini gerektiren her durumda 

“delinebilirlik” kavramı ortaya çıkmaktadır.   

 

Delinebilirlik; bir matkabın kaya içinde belirli bir zamanda kayacı delerek ilerlemesidir. Bir 

diğer ifade ile kaya kütlesinde delik delme kolaylığıdır. Delme hızı ise kaya içerisinde, m/dk, 

cm/dk veya mm/dk olarak ölçülür. Delinebilirlik ile delme hızı aynı kavram olarak 

tanımlanabilir. Delinebilirlik, kolay veya zor olarak delme hızı ise, hızlı veya yavaş olarak ifade 

edilir. Delinebilirliğe etki eden birçok parametre vardır. Bunlar, makine ve ekipmana bağlı 

parametreler (sondaj makinasının tipi, dönme hızı, baskı kuvveti, matkap tipi v.b.), delme 

işlemine bağlı parametreler (delme yöntemi, makinanın çalışma performansı ve bakımı, 

sondörün deneyimi v.b.) ve jeolojik parametrelerdir (kaya tipi, kayaların mekanik özellikleri, 

süreksizlikler, mineral bileşimi vb.). Makine, ekipman ve delme işlemine bağlı parametreler 

kontrol edilebilir parametreler olup, jeolojik özelliklere bağlı parametreler ise kontrol 
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edilemeyen parametrelerdir (Özdemir, 2012). Delinebilirlik analizlerinde, bu faktörlerden 

sadece bir tanesi değiştirilerek o faktörün delme hızı üzerindeki etkisi gözlenir. Delinebilirlik 

tayininde, farklı formasyonlar için ölçülen değerler karşılaştırılabilir olmalı, aynı ekipman ve 

eşit şartlar altında delme hızı ölçümü yapılmalıdır. 

 

Sondaj işlemi, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir olaydır (Şekil 7.1). Matkap türü ve çapı, 

dönme hızı, baskı kuvveti, tork ve dolaşım sıvısı kontrol edilebilen parametrelerdir. Diğer 

yandan, kayanın fizikomekanik özellikleri ve jeolojik koşullar (süreksizlikler, tabakalanma 

durumları, tane boyutu, matriks yapısı, gözeneklilik, çimentolanma derecesi ve aşındırıcı 

mineral oranı gibi kontrol edilemeyen faktörler) kaya delinebilirliğinde etkili olmaktadır (Şekil 

7.2). Kayaların delinebilirliği ilerleme hızı, matkap aşınma miktarı ve matkap ömrü gibi çeşitli 

kavramlarla tanımlanabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 7.1. Kaya delinebilirliğini etkileyen parametreler (Thuro, 1997’den değiştirilerek alınmıştır) 

 

Kaya delinebilirliğinde kontrol edilemeyen parametrelerin belirlenmesi (jeolojik ve 

mühendislik özelliklerinin), sondaj çalışmasında kullanılacak delme yöntemi, matkap türü, 

matkap dönme hızı, matkap üzerine uygulanacak yük miktarı, takım niteliği, pompa türü, 

sondaj sıvısı tipi ve hacmi, personel vb. gibi kontrol edilebilen parametrelerin en iyi şekilde 

seçilebilmesine (tasarım aşamasında) imkan vermektedir. Ayrıca, elde edilen veriler maliyet 

tahminlerinde ve sondaj çalışma sürelerinin planlanmasında kullanılabilecektir (Özdemir, 

2012). Delinebilirliğe etki eden kaya yapısına bağlı faktörler; kayanın oluşumundan Mohs 

sertliğine, tek eksenli basınç dayanımından kayacın birim hacim ağırlığına, kaya kütlesinin 
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yapısal özelliklerinden (kırıkların durumu, çatlaklar v.b.), kayacın dokusal özelliklerine kadar 

birçok değişkene bağlıdır (Özdemir, 2009).  

 

 
 

Şekil 7.2. Kaya delinebilirliğine etki eden jeo-mühendislik özellikler (Karaman, 2008) 

 

Sondajda, matkabın kaya kütlesine girmesi iki ayrı işlem içerir. Bunlar;  

1. Matkap-kaya etkileşim yüzeyinde kaya kütlesini parçalamak, 

2. Sondaj boyunca kırılan formasyon parçalarını kaldırmak, 

 

Bu iki işlem sondajın performansını etkiler. 

 

Sondajda uygulanan gerilim, kayacın dayanımını aştığı anda, matkabın deliciliği başarıya 

ulaşmış olur. Kayacın delinmeye karşı gösterdiği bu direnç; delinme dayanımıdır. Fakat, bu 

bilinen dayanım parametrelerine eşdeğer bir dayanım türü değildir. Dahası yaratılan gerilim 

alanı, istenen şekil ve boyutta bir delik oluşturabilmek için delme işlemi yapılan yere doğrudan 

bir gerilimle uygulanmalıdır. Bu gerilimler, doğada dinamik haldedir (zamana bağımlıdır). 

Fakat, delme sürecinde statik koşullara çok yakın ihmal edilebilir değerler alınır (Karanam ve 

Misra, 1998). 

 

Delme hızı, matkabın formasyondaki hızı olarak tarif edilebilir. Delme hızının birimi, m/saat, 

cm/dk veya mm/dk’dır. Karotlu sondajlarda delme hızını etkileyen faktörler, değiştirilebilen 

ve değiştirilemeyen faktörler olarak ayrılabilir (Şekil 7.3). Delinecek formasyon özellikleri 

önceden bilinirse, değiştirilebilen faktörler üzerinde ayarlamalar yapılarak delme hızı 

artırılabilir.  
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          Şekil 7.3. Delme hızını etkileyen faktörler (Akün, 1997; Onan, 1992; Wirth, 1981) 
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Sondaj işlemi, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir olaydır. Matkap türü ve çapı, dönme hızı, 

baskı kuvveti, tork ve dolaşım sıvısı kontrol edilebilen parametrelerdir. Diğer yandan kayanın 

fizikomekanik özellikleri ve jeolojik koşullar (süreksizlikler, tabakalanma durumları, tane 

boyutu, matriks yapısı, gözeneklilik, çimentolanma derecesi ve aşındırıcı mineral oranı gibi) 

kontrol edilemeyen faktörler kaya delinebilirliğinde etkili olmaktadır. Bunlardan en önemlileri 

(Karanam ve Misra, 1998); 

 

a. Matkap tipi ve geometrisi  

b. Uygulanan baskı ve dönme hızı 

c. Çamur basılan ortam ve basma hızı 

d. Kaya özellikleri 

 

Bunlardan (a) ve (c) kontrol edilebilir sondaj parametreleri iken, (d) kontrol edilebilir bir 

parametre değildir. 

 

Sondaj yöntemlerinin performansı genelde kayaların delinebilirliği ile ifade edilir. Bu, 

belirlenen bir kayada delmenin tahmini veya gerçek hızı olarak tanımlanır. Döner sondaj 

yöntemlerinde, delinebilirlik indeksi bu özelliğin bağıl kanıtı olarak göz önüne alınır. 

 

Delme indeksi, kullanışlı bir parametredir ve delme işleminin standartlarını oluşturmada ve 

yapılan işin maliyetini ölçmede kullanılmaktadır. Ayrıca, tijlerin ve matkabın ortalama ömrünü 

belirlemeye de yardımcı olur. Kayacın delinebilirliğinin bilinmesi, sondaj matkap ve 

makinelerin üretiminin yapılması ve diğer mekanizmalar için büyük önem taşır. 

 

7.1. KAYALARIN JEOLOJİK VE MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ 

 

Kaya delinebilirliği üzerinde etkili olan jeolojik ve mühendislik özellikleri; dokusal özellikler, 

fiziksel ve mühendislik özellikleri olmak üzere iki grup altında toplanabilir (Özdemir, 2007). 

 

7.1.1. Dokusal özellikler 

 

Kayalar magmatik, sedimanter ve metamorfik olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Kaya 

malzemelerinin davranışları, yapılarını oluşturan minerallerin ve mineral taneleri arasındaki 

matriks malzemesinin özelliğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Kayaların dokusal 
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özellikleri de, kaya malzemesini oluşturan mineral taneleri ve matrikse bağlı olarak farklılıklar 

gösterir. Çizelge 7.1’de kayaların dokularına göre sınıflandırılması verilmiştir. 

 

Kaya dokusu, Williams ve diğ. (1982) tarafından kristalleşme derecesi, tane büyüklüğü veya 

taneleşme ve kayayı oluşturan bileşenler arasındaki yapı veya geometrik ilişkiler olarak 

tanımlanmıştır. Bunun yanında, Howarth ve Rowlands (1987) ise taneler arası ilişkiler ve 

tanelerin geometrik özellikleri olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamalardan hareket ederek 

kaya dokusunu, kaya malzemesini oluşturan tanelerin birbirilerine bağlanmalarının 

sağlanabildiği ortamlar olarak tanımlamak mümkündür. 

 

Kayaların dokusal özelliklerinin tespitinde, kaya dokusunu oluşturan tanelerin geometrik 

özelliklerinin ince kesitlerden alınan mikroskop görüntüleri ile tanımlanması gerekmektedir. 

Bu geometrik özellikler ise şu şekilde özetlenebilir; tane şekli, açısı, tanelerin birbirine 

bağlanma derecesi, tanenin özelliklerinin birbiriyle olan ilişkisi ve matriksin büyüklüğü. 

Kayaların dokusal özelliklerini belirleme konusunda Howarth ve Rowlands (1987) tarafından 

gerçekleştirilen çalışma son derece önemlidir. Bu çalışmada araştırmacılar, dokuyu oluşturan 

tanelerin şekilsel özelliklerinden faydalanarak doku katsayısı (TC) kavramını öne sürmüşlerdir. 

Bu durum kayaların dokusal özelliklerinin sayısallaştırılmasını sağlamış ve bu sayede kayaların 

mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri ile dokusal özellikleri arasında bir ilişkinin var olup 

olmadığı konusunda araştırmalar yapmak mümkün olmuştur. Bunun yanında kayaların 

minerolojik, dayanım vb. özellikleri ve TC arasındaki ilişkiler farklı araştırmacılar tarafından 

araştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

Howarth ve Rowlands (1987) gerçekleştirmiş oldukları çalışma ile TC (doku katsayısı) 

kavramını öne sürmenin yanında, kayaların tek eksenli basınç dayanımları, çekme dayanımları, 

elastik modülleri ve sondaj ilerleme hızları ile dokusal özellikler arasındaki ilişkileri 

araştırmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda, özellikle sondaj ilerleme hızı ile TC arasında son 

derece yüksek bir korelasyon bulunmuştur. Bunun yanında, tek eksenli basınç dayanımı ve 

çekme dayanımı ile TC arasında da önemli korelasyona sahip ilişkiler bulunmuştur. Özellikle 

sert kaya grubuna ait kayalar üzerinde yapılan araştırmalar, TC ile çekme ve basınç dayanımları 

arasında son derece önemli ilişkilerin olduğunu göstermektedir.  
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Çizelge 7.1. Kayaların dokularına göre sınıflandırılması (Goodman, 1989) 

 

Doku İçerdiği Mineraller Kaya Örneği 

Kristalen doku Çözünebilir karbonatlar ve tuzlar Kireçtaşı, dolomit, kayatuzu, trona, jips 

Sürekli bantlardaki mika veya diğer 

düzlemsel mineraller 

Mikaşist, kloritşist, grafitşist 

Devamlı mika yaprakları içermeyen bantlı 

silikat mineralleri 

Gnays 

Gelişigüzel yönelimli ve dağılımlı tekdüze 

tane boyutuna sahip silikat mineralleri 

Granit, diyorit, gabro, siyenit 

Çok ince taneli ve boşluklu matriks içinde 

gelişigüzel yönelimli ve dağılımlı silikat 

mineralleri 

Bazalt, riyolit, diğer volkanik kayalar 

İleri derecede makaslanmış kayalar Serpantin, milonit 

Kırıntılı doku Duraylı çimentolu Silis çimentolu kumtaşı ve limonitik 

kumtaşı 

Az çözünebilir çimentolu Kalsit çimentolu kumtaşı ve konglomera 

Çok çözünebilir çimentolu Jips çimentolu kumtaşı ve konglomera 

Tamamı çimentolanmış veya zayıfça 

çimentolanmış 

Ufalanabilir kumtaşı, tüf 

Çimentolanmamış Kil bağlayıcılı kumtaşı 

Çok İnce Taneli 

Kayalar  

İzotrop, sert kayalar Hornfels, bazı bazalt türleri 

Makro ölçekte anizotrop fakat mikro 

ölçekte izotrop kayalar 

Çimentolu şeyller, tabakalı sert 

kumtaşları 

Mikroskopik düzeyde anizotrop sert 

kayalar 

Sleyt, fillit 

Yumuşak, zemin gibi kayalar Kompaksiyon şeyli, tebeşir, marn 

Organik kayalar Yumuşak kömür Linyit ve bitümlü kömür 

Taş kömürü 

Petrollü şeyl 

Bitümlü şeyl 

Petrollü kum 

 

Kaya dokusu ve tane boyu, delinebilirliği etkileyen faktörlerden birisidir. Tane boyları ince ve 

doku kompakt (yoğun) olduğu zaman delinebilirlik düşmektedir. İri tane boyuna ve daha 

gözenekli dokuya sahip kaya türlerinde ise, delinebilirlik yüksektir.  

 

Tane şekli, delme hızı üzerinde etkili bir özelliktir. Köşeli taneli kayalarda yapılan ilerleme 

miktarı, yuvarlak taneli kayalarda yapılan ilerleme miktarından daha azdır. Ayrıca, köşeli tane 

içeren kayalarda, matkap aşınma miktarı da fazladır. Çizelge 4.2’de doku ve tane boyutuna göre 

delinme hızları verilmiştir. 
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Çizelge 7.2. Doku ve tane boyu ile delinme hızı arasındaki ilişki (Wilbur, 1982) 

 

 

 

7.1.2. Fiziksel ve mühendislik özellikleri 

 

Kayaların fiziksel özellikleri olarak anılan özellikleri, bir kayayı diğer kayalardan farklı kılan ve 

kayanın yapısına bağlı olarak değişen özelliklerin toplamı olarak tanımlanabilir. Bu özellikler 

kayanın oluşumuna ve doku ve bileşen kompozisyonuna bağlı olarak farklılık arz etmekte olup, 

kaya malzemesinin tanımlanmasında önemli roller üstlenmektedir. 

 

Mekanik özellikler ise, kaya malzemesinin dinamik ve statik yükler altındaki davranış 

modellerini temsil eden özellikler olarak sınıflandırılabilir. Mekanik özelliklerin tayini gerek 

laboratuar gerekse arazide gerçekleştirilen deneyler ile elde edilir. 

 

Delinebilirlik özellikleri ise, kaya yapılarında açılacak sondaj, tünel, galeri, kuyu ve benzeri 

yapıların açılması esnasında kaya malzemelerin delme işlemlerine ne derece direnç 

göstereceğinin anlaşılabilmesini tespit eden özelliklerdir. Bunun yanında kaya malzemelerin 

delinebilirliği, delme işlemini gerçekleştirecek olan makinelerin performansları üzerinde de 

etkili olmaktadır. Bu sebepten dolayı, makine performanslarını temsil eden parametrelerde 

kayaların delinebilirlik özellikleri ile birlikte değerlendirilebilir. 

 

Bir kayacın delinebilirliğinde incelenen önemli fiziksel ve mühendislik özellikleri; yoğunluk, 

birim hacim ağırlık, gözeneklilik, su emme, doluluk ve boşluk oranı, dayanım, sertlik, 

aşındırıcılık vb.’dir. 
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Yoğunluk ve birim hacim ağırlık 

 

Yoğunluk ve birim hacim ağırlığı, kayaların birim hacimlerinin ağırlığını vermesi açısından son 

derece önemlidir. Birim hacim ağırlık deneylerinin yanında delinebilirliğe etkisinden dolayı 

gözeneklilik ve buna bağlı boşluk hacmi ve boşluk oranlarının hesaplanmasında fayda vardır. 

Kayadaki gözeneklilik artışı, kaya dayanımının azalmasına neden olmaktadır. Yüksek 

gözenekli kayaların delinebilirliği yüksektir. 

 

Süreksizliklerin durumu, kırıklar ve çatlaklar 

 

Kaya kütlesinin genel yapısı delme işleminin etkinliğinde önemli rol oynar. Kaya kütlesinin 

yapısı ile kaya delinebilirliği arasında önemli bir ilişki vardır. Eklemli kaya yapılarında sondaj 

yapmak, sağlam kaya yapılarına oranla çok daha zordur. Aşırı eklemli, süreksizlik araları açık 

bölgelerde sondaj yapmak beraberinde birçok sorun getirmektedir. Bu formasyonlarda, sondaj 

işlemi sırasında matkabın sıkışması delinebilirliğin düşmesi açısından en büyük etkendir. 

 

Eklem sistemlerindeki en önemli karakteristik özellik, süreksizlikler arasındaki mesafedir. 

Kayanın delinebilirliği, bu mesafeye bağlıdır. Süreksizlikler arası mesafe, kaya kütleleri 

kalitelerinin sınıflandırılmasında kullanılan önemli bir parametredir. Bu mesafe azaldıkça, 

delme ortamının sürekliliği de azalacak bunun sonucunda da delinebilirlikte azalacaktır. 

Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre, 1 metre ve üzerindeki süreksizlikler 

arasındaki mesafelerde, delme işlemi daha etkili olmaktadır. 50 cm ve altındaki mesafelerde 

ise, delinebilirlik çok düşüktür (Hoseinie, 2008). 

 

Delinebilirliğe etki eden süreksizlikler ile ilgili bir diğer önemli özellikte, süreksizliklerin 

açıklıkları ve bu açıklıkları dolduran dolgu malzemesinin varlığıdır. Arası kapalı çatlaklar veya 

eklemlerin olduğu durumların, delinebilirlik üzerine çokta olumsuz bir etkisi yoktur. Açık 

eklemlerin bulunması matkabın eksenden sapmasına, temizlik elemanlarının (su vb.) bu 

eklemlerden kaçmasına ve matkabın kilitlenmesine neden olmaktadır. Süreksizlikleri dolduran 

dolgu malzemesi ana kayadan daha yumuşaksa, matkap bu süreksizlikler boyunca ilerlemek 

isteyeceğinden, delinebilirlik azalacaktır. Tam tersi durumlarda ise, delinebilirlik 

etkilenmeyecektir. Kısacası, süreksizlik dolgu malzemesinin delme işlemi yapılan kayadan 

daha sert veya aynı sertlikte olması delinebilirliğe olumsuz bir etki yapmayacaktır. Yapılan 

araştırmalarda, daha küçük yapılı dolgu malzemelerinin olduğu süreksizliklerde delinebilirliğin 
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olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Bu gibi durumlarda, delik dibindeki ufalanmış kayanın 

dışarı çıkması zorlaşmaktadır ve sonuçta yine delinebilirlik olumsuz yönde etkilenmektedir 

(Wilbur, 1982). 

 

Eklemlerin eğimi de delinebilirliği etkileyen faktörlerdendir. Eklemler, sondajın sapmasına ve 

bunun sonucunda delme yükü ile delinme performansı olumsuz yönde etkilenmektedir. Dolgu 

malzemesi ile dolmuş eklem takımlarında eğime bağlı olarak delme işlemi sırasında ve 

sonrasında, kuyu içerisine dolabilir. Bu durumda, matkabın sıkışmasına neden olabilir. 

Sondaj yönü ile eklem yüzeyi arasındaki açı artar ise, delinebilirlik kolaylaşabilir (Wilbur, 

1982).  Çizelge 7.3’de kaya formasyonu ile delinme durumu arasındaki ilişki verilmiştir. 

 

Süreksizliklerin içerisinde daha küçük boyutlu kırık ve çatlaklarda sayılabilir. Delinebilirlik 

tanımında kırıklar, bir çekiç darbesi ile kayacın nasıl kırılacağını ifade eder. Masif kırıksız 

kayalar daha yavaş delinirken, dayanımı düşük kayalar daha hızlı delinmektedir  (Wilbur, 

1982). Çizelge 7.4’de kırılma şekline göre delinme durumu verilmiştir. 

 

Çizelge 7.3. Kaya formasyonu ile delinme durumu arasındaki ilişki (Wilbur, 1982) 

 

 
 

Çizelge 7.4. Kırılma şekline göre delinme durumu (Wilbur, 1982) 

 
 

Sertlik 

 

Bir kayacın sertliği, kayanın minerallerini bir arada tutan bağ kuvveti dolayısıyla çizilmeye 

karşı gösterdiği dirençtir. Sertlik belirlemede, Mohs sertliği, Shore Scoleroscope indeksi, 
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Schmidt çekici sertliği indeksi ve NBC koni delici sertliği, darbe dayanım indeksleri 

kullanılmaktadır. Mohs Sertlik Skalası (Çizelge 7.5 ve Çizelge 7.6) Avustralyalı mineralog 

Friedrich Mohs (1773-1839) tarafından 1824 yılında önerilmiştir. 

 

Çizelge 7.5. Mohs sertlik değerleri (NAST, 1955) 

 

Mineral Sertlik 

Elmas 10 

Korindon 9 

Topaz 8 

Kuvars 7 

Feldspat 6 

Apatit 5 

Fluorit 4 

Kalsit 3 

Jips 2 

Talk 1 

 

Çizelge 7.6. Mohs sertlik değerlerine göre kayaların sınıflaması (Hoseinie, 2008) 

 

 

 

Shore Skeleroskopu ile yüzey sertliğinin ölçülmesi 

 

Bu yöntemde, belirli bir ağırlığa (~ 2.40 gr) sahip elmas veya sertleştirilmiş metal uçlu bir 

çekice, sabit bir yükseklikten (~ 25 cm) yatay durumda konumlandırılmış bir numune 

üzerinde serbest düşme yaptırılır. Bu çekiç, örneğin yapısına göre enerjisinin bir kısmını yüzeyde 

deformasyon oluşturacak şekilde numuneye aktarır kalan enerjisi ile de numune üzerinden 

zıplamaktadır. Çekicin zıplama yüksekliği, skeleroskobun kadranından okunmaktadır 

(Şekil 7.4).  

 

Pratikte, her noktada homojen bir yapı göstermeyeceği düşünülerek her bir numunede en az 20 

okuma yapılmaktadır. Bunun için numune yüzeyleri 5 mm aralıklara bölünerek numune 

yüzeyinin farklı noktalarından ölçümler yapılmaktadır. Ölçüm yapılacak numunelerin, en az 10 

cm2 yüzey alanına ve 1 cm kalınlığa sahip olması gerekmektedir (Karpuz ve Hindistanlı, 2006). 

Shore sertlik değeri, yapılan ölçümlerin ortalaması olarak kabul edilmektedir. 
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Şekil 7.4. Shore skeleroskop aleti 

 

Delinebilirlik için uygun sertlik ölçümü, Shore Skeleroscope sertliğidir. Çünkü; Shore sertliği 

tane boyutu ve şeklini, tanelerin birbiriyle bağlanma oranı ve türü gibi kaya niteliklerini 

örneklemekte yani ölçümlerinde bu özellikleri yansıtmaktadır (Ersoy, 1998). 

 

Aşındırıcılık 

 

Kayaların aşındırıcılığı, delme faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Kayanın 

aşındırıcılık özelliklerinin artması genel olarak, delme hızını düşürmekte ve buna bağlı olarak 

maliyetleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, son yıllarda kayaların 

aşındırıcılıklarının önceden belirlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmaların 

genellikle kuvars miktarı, kuvars tane çapı, çimentolanma maddesinin sağlamlığı, aşındırıcı 

minerallerin geometrisi ve kayanın mekanik dayanımı üzerinde yoğunlaştırmış oldukları 

dikkati çekmektedir.  

 

Kayaların aşındırıcılığının ölçümü için ileri sürülen yöntemler “ Petrolojik Yöntemler ” ve “ 

Mekanik Yöntemler ” olmak üzere ikiye ayrılır (West, 1981). 

 

Petrolojik yöntemler 

 

Petrolojik yöntemler, kayanın mineralojik bileşiminin sayısal tahminine ve kayanın içerdiği 

minerallerin sertliklerinin bilinen değerleri ile bunun kombine edilmesine bağlıdır. Kaya 
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sertliğini belirlemede Mohs Sertlik Skalası ve Rosiwall Sertlik Skalası olmak üzere 2 tür 

yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de mineralojik bileşim, kayanın bir örneğinin ince 

kesitlerinin petrolojik incelenmesiyle veya kaya 0.1 mm’den daha küçük taneler içerirse X-

ışınları difraksiyonu analizi ile belirlenmektedir. Her mineralin kaya içerisindeki oranı ile o 

mineralin sertliği çarpılmakta ve tüm kaya için sayısal bir değer vermek için bulunan değerler 

toplanmaktadır. “Ortalama Sertlik” olarak tanımlanan bu değer, kayanın aşındırıcılığının bir 

ölçüsü olarak kullanılmaktadır. 

 

a. Mohs sertlik skalasını kullanan yöntem 

 

Bu yöntemde, kayaların ortalama sertliğini belirleyebilmek için öncelikle kaya içerisindeki 

minerallerin hacimce yüzdeleri bulunmaktadır. Daha sonra kaya içerisindeki her mineralin 

Mohs sertlik skalasına göre sahip oldukları sertlik değeri ile hacimce oranları çarpıldıktan 

sonra bulunan değerler toplanmakta ve elde edilen sonuç kayanın ortalama sertliğini 

vermektedir. Mohs skalasını kullanan petrolojik yöntemin bazı örnekleri Çizelge 7.7’de 

verilmiştir. Çizelgede görülen kayaların aşındırıcılıklarına göre azalan bir sıra ile kumtaşı, 

granit, çamurtaşı ve kireçtaşı şeklinde sıralanmaktadırlar. 

 

Mohs sertlik skalasını kullanan yöntemin bir dezavantajı, sertlik numaralarını bilinen şekilde 

sıralamanın yerine, miktarsal ölçümler şeklinde ele almasıdır. Mohs sertlik skalası; daha sert 

mineralin daha yumuşak olanı çizme yeteneğine dayalı bir sertlik skalasıdır. Bu skalanın 

kayalara değil sadece minerallere uygulanabilmesi önemli bir dezavantajdır (West, 1981). 

 

Çizelge 7.7. Mohs sertlik skalasını kullanan yönteme göre bazı kayaların aşındırıcılık - ortalama sertlikleri  

(West, 1981) 

 

Kaya İçerdiği Mineral Hacimce Oranı Mohs Sertliği Aşındırıcılık - 

Ortalama Sertlik 
Çamurtaşı Kuvars 0.65 7 5.24 

Kalsit 0.11 3 

Mika, kil mineralleri, 

plajiyoklas, amfibol, siderit 

0.24 1.5 

Kumtaşı Kuvars 0.97 7 6.87 

Mika, kil mineralleri, demir 

hidroksit 

0.03 2.5 

Kireçtaşı Kalsit 0.98 3 3.08 

Kuvars 0.02 7 

Granit Feldispat 0.60 6-6.5 6.25 

Kuvars 0.30 7 

Biyotit 0.05 2.5-3 

Hornblend 0.03 5-6 

Manyetit 0.01 5.5-6.5 

Klorit 0.01 2-3 
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b. Rosiwall sertlik skalasını kullanan yöntem 

 

Rosiwall sertlik skalası; standart aşındırıcı bir tozla muamele edilen minerallerin 

karakteristiğine dayalı bir sertlik skalasıdır. Mohs sertlik skalasında sertlik numaralarının 

miktarsal ölçümler şeklinde ele alınmasıyla ortaya çıkan dezavantaj, korindonla (zımpara ile) 

ilişkili minerallerin sertliğini miktarsal olarak ifade eden Rosiwall skalasının kullanımı ile 

ortadan kaldırılmıştır (Çizelge 7.8).  

 

Kayalar bu skalaya göre, azalan bir şekilde kumtaşı, çamurtaşı, granit ve kireçtaşı şeklinde 

sıralanmıştır. Sıralanma, Mohs skalasını kullanan yöntemde verildiği gibi bütünüyle aynı 

değildir. Aşındırıcılığın bir ölçütü olan kuvars içeriğine göre bir sıralama yapılacak olursa, 

kayaların Rosiwall’ın sertlik skalasını kullanan yöntem tarafından verildiği gibi aynı sırada 

sıralandığı görülebilir. Kuvars, Rosiwall’ın skalasında kayayı oluşturan diğer minerallerden 

daha fazla aşındırıcıdır. Mohs skalası gibi, Rosiwall skalası da sadece minerallere 

uygulanabilmektedir. 

 

Aşındırıcılığın ölçütü ortalama sertlikte, tane boyu, köşeli olma durumu ve kayadaki 

minerallerin bağlantısının sağlamlığı gibi faktörler her iki yöntemde de hesaba katılmamıştır 

(West, 1981). 

 

Çizelge 7.8. Rosiwall sertlik skalası (West, 1981). 

 

Mineral Sertlik 

Elmas 140000 

Korindon 1000 

Topaz 175 

Kuvars 120 

Feldspat 37 

Apatit 6.5 

Fluorit 5 

Kalsit 4.5 

Jips 0.25 

Talk 0.03 

 

c. Kuvars içeriği 

 

Kuvars içeriği ya ince kesitlerden veya X-ışınları difraksiyonu ile belirlenir ve bazen kaya 

aşındırıcılığının bir ölçütü olarak kullanılır. Bu yöntemin avantajı, tam bir mineralojik analiz 
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yapmaktansa, sadece kuvars içeriğini ölçmenin çok daha çabuk ve basit olmasıdır. Bu yöntemin 

dezavantajları ise, tek bir minerale aşındırıcılık belirlenmesi ve tane boyutu, tane şekli ve 

taneler arası bağlantının sağlamlığı gibi faktörlerin hesaba katılmamış olmasıdır. Mc Feath 

Smith kayaların aşındırıcılık özelliklerini açıklamak için kuvars içeriğinin yalnız başına yeterli 

olmadığını belirtmiştir (West, 1981).  

 

Eğer kaya ince taneli malzeme içerirse (0.1 mm’den küçük taneler), ince kesitleri inceleyerek 

kuvars tanelerini teşhis etmenin zorluğundan dolayı kuvars içeriği gerçek değerinden daha az 

olarak tahmin edilebilmektedir. Bu nedenle, ince taneler içeren kayalarda X-ışınları 

difraksiyonu yöntemi tercih edilmektedir. 

 

d. Schimazek aşınma indeksi 

 

Schimazek ve Knatz, kayaların petrografik analizlerine dayanarak bir aşınma indeksi 

geliştirmişlerdir (West, 1981). Aşınma indeksi şu bağıntıdan elde edilir. 

 

F = Q.d.t 

 

Burada; F : Aşınma indeksi (N/mm), Q : Kayanın kuvars içeriği (%), d : Ortalama kuvars tane 

boyutu (mm), t : Kayanın çekme dayanımı (N/mm2) 

 

Eğer kuvars tane boyutu 0.035 mm’den küçükse d = 0.025 mm kabul edilir. Çünkü, bu değerin 

altındaki taneler aşınmayı etkilememektedir (West, 1981). 

 

Kayanın kuvars içeriği, bağıntıda çarpan durumundadır. Çok yüksek dayanıma sahip bir kaya, 

aynı zamanda sıfıra çok yakın bir değerde kuvars içerirse bu eşitliğe göre kayanın aşınma 

indeksinin çok düşük olduğu sonucuna ulaşılır. Dolayısıyla, bu tür kayalarda yapılacak kazı 

esnasında galeri açma makinasının keski sarfiyatının düşük olacağı ve yapılan kazının 

ekonomik olacağı düşünülebilir. Ancak, keski aşınmasına sebep olan faktörlerden en önemlileri 

kayanın mekanik dayanımı ve kuvars içeriği olmasına rağmen, kuvars içeriği sıfıra yakın 

olduğu zaman kayanın mekanik dayanımı hiç dikkate alınmamış olur. Yani kayanın kuvars 

içeriği sıfıra yakın olduğu zaman aşınma indeksi, kayanın mekanik dayanımı ne olursa olsun 

sıfır değerindeymiş gibi gözükür. Halbuki, kuvars içermeyen ve çok yüksek dayanıma sahip 

kayalar da önemli ölçüde keski aşınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, dayanım 
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faktörüne kuvars içeriği veya aşındırıcılık faktörünün ilave edilmesiyle elde edilecek olan 

bağıntının daha umut verici olabileceği önerilmektedir (West, 1981).  

 

e. Silika içeriği 

 

Kayaların silika (SiO2) içeriğinin, kayaların aşındırıcılığının bir ölçütü olabileceği 

önerilmektedir. Silika içeriği, kayacın toz haline getirilmiş bir örneğinin kimyasal analizi ile 

belirlenir. Bir kayanın silika içeriği, kayada sadece ne kadar kuvars olduğunu değil aynı 

zamanda feldspat, mika ve kil mineralleri gibi silikat minerallerinin miktarını da 

yansıtmaktadır. Çizelge 7.9’da bazı yaygın kaya tiplerinin kuvars ve silika içerikleri verilmiştir. 

Mineral taneleri arasındaki bağlantının sağlamlığı, tanelerin boyutu ve köşeli olma durumları 

gibi faktörler daha önce anlatılan yöntemlerde olduğu gibi burada da dikkate alınmamaktadır. 

Eğer, kayada aşındırıcı mineral olarak kuvars hakimse o zaman kuvars içeriği silika içeriğinden 

daha iyi bir aşındırıcılık ölçütü olacaktır (West, 1981). 

 

Çizelge 7.9. Bazı yaygın kaya tiplerinin kuvars ve silika içerikleri (West, 1981) 

 

Kayaç Kuvars (%) Silika (%) 

Granit 31 72 

Bazalt 0 47 

Kumtaşı 70 80 

Şeyl 32 59 

 

Silika içeriği ve kuvars içeriği terimleri bazen karıştırılmakta ve yanlış kullanılmaktadır (West, 

1981). Kuvars oranı, kayadaki saf ‘’serbest’’ silikat oranı olup, mikroskop altında ince kesitten 

veya X-ışınları yöntemi ile tespit edilmektedir. Toplam silikat oranını ise “serbest” saf kuvars 

oranı ve diğer silikat minerallerinin silisyum oranı (olivin, piroksen, amfibol, kil, feldispat, 

epidot, mika vb.) oluşturmaktadır. Bu içerik kimyasal analiz yöntemi ile saptanmaktadır (Ersoy, 

1998). 

 

Mekanik yöntemler 

 

Kaya aşındırıcılığının ölçülmesi için birçok mekanik deney bulunmaktadır. Bu deneylerden 

kaya delinebilirliğinde kullanılanları ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır. 

 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 

202 

 

a. Cerchar deneyi 

 

Koniklik açısı 90° olan keskin bir çelik uç, 7 kgf’lik bir yük altında uygun boyuttaki (30 mm3) 

mengeneye sıkıştırılmış olan kayanın yüzeyine uygulanır (Şekil 7.5). Daha sonra kaya örneğini 

tutan mengene, hareket ettirme kolunun 10 kez çevrilmesi suretiyle 10 mm yavaşça hareket 

ettirilir ve bu yerdeğiştirme ölçekten kontrol edilir. Deneyin 1 dakika içinde tamamlanması 

gerekir. Bu işlemden sonra yük kaldırılır ve çelik uçta meydana gelen aşınma yüzeyi ölçülür. 

Aşınma yüzeyinin karşıt çapları boyunca 2 ölçüm yapılır. Ortalama değer alınır ve mm’deki 

aşınma yüzeyi çapı 10’la çarpıldıktan sonra kayanın aşındırıcılığı elde edilir. Kayanın 

aşındırıcılığı için ortalama bir değer verebilmek için kayanın tek bir örneği üzerinde bir kaç 

ölçümün yapılması gerekir. Her örnek üzerinde yeterli bir sayı olarak belirlenen 5 deney 

yapılması önerilmektedir (West, 1989). Cerchar indeksini esas alan bir aşındırıcılık sınıflaması 

Çizelge 7.10’da verilmiştir. Şekil 7.6’da ise, Cerchar indeksi ile Mohs sertlik skalası arasındaki 

ilişki gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 7.5. Cerchar deney aleti 
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Çizelge 7.10. Cerchar aşınma indeksi kaya sınıflaması (Sauna ve Peters, 1981) 

 

Sınıflama Cerchar İndeksi Kaya Türü 

Çok aşındırıcı > 4.5 Granit, Pegmatit 

Oldukça aşındırıcı 4.25 - 4.5 Amfibolit, Granit 

Aşındırıcı 4 - 4.25 Gnays, Kumtaşı 

Orta Aşındırıcı 3.5 - 4 Silttaşı 

Biraz Aşındırıcı 2.5 - 3.5 Dolerit 

Az Aşındırıcı 1.25 - 2.50 Portland 

Çok az aşındırıcı < 1.25 Kireçtaşı 

 

 

 

Şekil 7.6. Cerchar deneyi aşındırıcılık değerleri ile mohs sertlik skalası arasındaki ilişki (West, 1989) 

 

Bu deney kullanıldığında kaya aşındırıcılığının tane boyutu ile hızlı bir şekilde arttığı 

gözlenmiştir. Kayaların Cerchar aşınma indeksindeki artışlar, matkabın delme hızını 

düşürmektedir. Cerchar deney ölçümleri, kayadaki sert ve aşındırıcı minerallerden (toplam 

silisyum oranı) önemli oranda etkilenmektedir. Mineral sertliği magmatik kayaların Cerchar 

deney ölçümlerinde, mineral aşındırıcılığı sedimanter kayaların Cerchar deney ölçümlerinde 

önemli rol oynar. Bu nedenle, aşınma indeksi ile delinen kayadaki toplam silisyum içeriği 

arasında iyi bir ilişkilendirme mevcuttur (Ersoy, 1998). 

 

Kayaların aşındırıcılık özelliği, kaya ile temas eden matkap gövdesinde özellikle de elmas 

tanelerinde oluşan aşınmanın tahmini için göze alınması gereken en önemli parametredir. Bir 
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sondaj işleminde bu özellikler iyi tespit edilerek uygun matkap tipi seçilebidir. Cerchar Aşınma 

İndeksi ve Schimazek F Aşınma Faktörü en fazla kullanılan aşınma ölçüm yöntemleridir.  

 

Tek eksenli basınç dayanımı 

 

Kayaların dayanım özellikleri, yaygın olarak dünyanın her tarafında standart olarak elde 

edilebilir olduklarından uzun zaman delinebilirlik ölçütü olarak kullanılmışlardır. Fakat tek 

eksenli basınç dayanımı kayacın aşındırıcılık, kırılganlık ve süreksizlik gibi özellikleri 

hakkında bir fikir vermemektedir. 

 

Dayanım, delinebilirliği etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle matkap çalışma 

koşulları, kaya dayanımlarına göre saptanmalıdır. Aksi takdirde, matkap çok kısa sürede 

ömrünü tamamlayacaktır. Kayanın tek eksenli basınç dayanımı arttıkça kaya delinebilirliği 

azalmaktadır. 

 

Kaya delinebilirliği çalışmalarında, kayaların dayanım özellikleri tek eksenli basınç dayanımı, 

tek eksenli çekme (Brazilian) dayanımı ve nokta yük deneyleri yapılmak suretiyle 

belirlenmektedir. 

 

Nokta yük dayanım testi, kayaların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında ve 

anizotropilerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir indeks deneydir. 

 

Tek eksenli basınç dayanımı, kayaların en önemli mühendislik özelliğidir. Tek eksenli basınç 

dayanımı birçok kaya sınıflama sisteminde kullanılan en önemli parametredir. Çünkü kayacı 

oluşturan malzemenin sağlamlığı, genel kaya kütlesinin dayanımını arttırmaktadır. Tek eksenli 

basınç dayanımını etkilen önemli faktörlerin başında; kayacı oluşturan mineraller ve 

dağılımları, mikro çatlaklar, porozite, yoğunluk, elastisite vb. gelmektedir. Düşük poroziteli 

kayalar genelde yüksek yoğunluk değerlerinde olmakla birlikte, yüksek basınç dayanımları, 

düşük yoğunluk değerli kayalar düşük basınç dayanımı vermektedir. Çizelge 7.11’de tek eksenli 

basınç dayanımlarına göre kayaların sınıflandırılması verilmiştir.  
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Çizelge 7.11. Tek eksenli basınç dayanımlarına göre kayaların sınıflandırılması (ISRM, 1978) 

 

Sınıf Tanım Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa) 

A Çok yüksek dayanımlı > 225 

B Yüksek dayanımlı 101 - 225 

C Orta dayanımlı 51 - 101 

D Orta-düşük dayanımlı 26 - 50 

E Düşük dayanımlı 6 - 25 

F Çok düşük dayanımlı 1 - 5 

 

Kaya numunelerinde basınç dayanımı, üzerine uygulanan basınç kuvvetine karşı, kayaların 

kırılmadan önceki dayanma yeteneği olarak tanımlanır. Kısacası, kayaların kırılmaya karşı 

gösterdikleri dirençtir. Düzgün geometrik şekilli numunelerin basınç dayanımlarının 

bulunmasında kullanılan en yaygın yöntemdir.  

 

Tek eksenli basınç dayanımı deneyleri ile birlikte deformasyon deneyi de yapılabilir. 

Deformasyon, delinebilirlik çalışmalarında kayacın davranışını kavrayabilmek açısından 

önemlidir. Deformasyon deneyi ile bulunabilecek bir diğer kavram ise, Spesifik Tahrip Enerjisi 

(SEDES) kavramıdır. Delinebilirlik kavramına referans olabilecek bir kavram olan SEDES, 

deformasyon deneyi sonunda elde edilen a - e grafiğinin altında kalan alan olarak hesaplanır. 

Daha açık ifadeler ile tanımlamak gerekirse, kaya içinde yeni yüzeyler veya çatlaklar için 

gereken enerji miktarıdır. Birimi genellikle kj/m3 olarak ifade edilir (Ersoy, 2003). Şekil 7.7’de 

gerilme-deformasyon eğrisine bağlı spesifik tahrip enerjisi grafiği verilmiştir. 

 

 

Şekil 7.7. Gerilme-deformasyon eğrisine bağlı spesifik tahrip enerjisi grafiği (Ersoy, 2003) 

 

Kayanın sertliği ve tek eksenli basınç dayanımı, delme hızına etki eden en önemli kaya 

özellikleridir (Şekil 7.8 ve Çizelge 7.12). Kayanın sertliğine göre matkap dönüş hızı ve matkap 

üzerine uygulanan baskı miktarı ayarlanabilir. Teorik olarak yumuşak kayalarda düşük devir 
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ve düşük baskı uygulanır. Sert kayalarda ise tersi durum söz konusudur.  Uygulamada bu 

değerler, çeşitli faktörlere bağlı olarak delme hızı takibi ile tespit edilebilir. Sertliğe bağlı 

olarak, matkaplar en yüksek delme hızını sağlayacak özellikte tasarlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 7.8. Kayaların tek eksenli basınç dayanımı ve sertliği (Akün, 1990; Heinz, 1985; Cumming, 1980) 
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Çizelge 7.12. Formasyonların tek eksenli dayanımı değerinin arazide tahmin edilmesi  

(Clayton ve diğ., 1995) 
 

Terim Tek Eksenli Basınç Dayanımı 

(Mpa) 

Sertliğin Arazide Tahmini 

Çok Sağlam > 100 Çok sert kaya. Numuneyi kırmak için birden 

fazla jeolog çekici darbesi gereklidir 

Sağlam 50-100 Sert kaya. El numunesi tek bir jeolog çekici 

darbesi ile kırılabilir 

Orta Sağlam 12.5-50 Yumuşak kaya. Jeolog tokmağının keskin 

kenarı ile 5 mm derinliğinde yarık 

Orta Derecede 

Zayıf 

5.0-12.5 Üç eksenli deney numunesi yapmak için elle 

kırılamayacak kadar sert 

Zayıf 1.25-5.0 Çok yumuşak kaya. Jeolog tokmağının 

keskin kenarı ile sertçe vurulduğunda dağılır 

Çok Katı Kaya 

veya  

Katı Zemin 

0.60-1.25 Gevrek. Biraz zor olsa da elle kırılabilir 

Çok Sert 0.30-0.60* Tırnakla çizilebilen zemin 

Sert 0.15-0.30* Parmaklar arasında yoğrulamayan zemin 

Orta Sert 0.08-0.15* Sadece kuvvetli parmak basıncı altında 

yoğrulan zemin 

Yumuşak 0.04-0.08* Parmakla kolaylıkla yoğrulan zemin  

Çok Yumuşak < 0.04 Elle sıkıştırıldığında parmaklar arasından 

çıkan zemin  

 

* Yukarıdaki zeminler için verilen tek eksenli basınç dayanımı değerleri, drenajsız kayma dayanımının iki 

katıdır. 

 

Tek eksenli basınç dayanımı, delme hızına etki eden önemli bir faktördür. Bir Fransız şirketi 

(ADC), tek eksenli basınç dayanımları bilinen çeşitli kayalar için emprenye ve taneli 

matkapların kullanım sınırını belirlemiştir (Şekil 7.9). Bu belirlemeye göre, tek eksenli basınç 

dayanımı 60-400 Mpa olan kayalarda emprenye elmaslı matkaplar, 30-180 Mpa olan 

kayalarda ise yüzeyden taneli elmaslı matkaplar kullanılmaktadır. Genel olarak, bütün 

faktörleri sabit tutup, sertlik ve tek eksenli basınç dayanımı artarsa ilerleme hızı düşmektedir. 

Bu durumda, emprenye elmaslı matkaplar tercih edilmelidir. 
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Şekil 7.9. Tek eksenli basınç dayanımı ile kullanılacak matkap tipi arasındaki ilişki 

(Akün, 1997; Onan, 1992; ADC, 1986’dan düzenlenmiştir) 

 

7.2. SONDAJ PARAMETRELERİ 

 

7.2.1. Elmaslı Matkap Seçimi 

 

Matkap seçimi, delme hızını doğrudan etkilemektedir. Elmas taş kalitesi, taş iriliği, su kanalı 

sayısı ve tipi, karat ağırlığı, matris özelliği delme hızına etki eden en önemli matkap 

özellikleridir. Elmas taşın kalitesi, yapay veya doğal oluşuna ve kristal yapısına göre 

farklılıklar göstermektedir. 

 

Herhangi bir kayada en iyi delme hızının elde edilebilmesi için kayanın genel durumuna ve 

özelliklerine uygun matkabın seçilmesi gereklidir. Çizelge 7.13’de kayaların genel durumu ve 

uygun s.p.c aralıkları, Çizelge 7.14’de ise tek eksenli basınç dayanımı ile yüzeyden taneli 

elmas matkap s.p.c. değeri arasındaki ilişki verilmiştir.      
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Çizelge 7.13. Kayaların genel özelliklerine uygun elmaslı matkap s.p.c. aralıkları (Onan, 1992) 

 

Sertlik Kaya Genel Durum Özellik s.p.c 

 

 

 

Yumuşak 

Şeyl  

Sağlam 

Yapışkan 

Orta 

Aşındırıcı 

10-20 

Tebeşirtaşı 15-25 

25-40 

Talk  

Kırıklı 

Yapışkan 

Orta 

Aşındırıcı 

10-20 

Alçıtaşı 15-25 

Kireçtaşı 25-40 

 

 

 

 

 

Orta Sert 

Çamurtaşı  

Sağlam 

Yapışkan  25-30 

Kireçtaşı Orta 40-50 

Kumtaşı Aşındırıcı 60-80 

Dolomit  

 

 

 

Kırıklı 

 

 

Orta 

 

 

25-50 

Sleyt 

Riyolit 

Bazalt 

Manyezit 

Porfirit Orta 40-50 

Andezit 

Diyorit Aşındırıcı 60-80 

 

 

 

 

 

 

Sert 

Kireçtaşı  

 

Sağlam 

 

 

Orta 

 

 

25-50 

Dolomit 

Mermer 

Çört Aşındırıcı 25-50 

Şist 

Granit  

 

Kırıklı 

 

 

Orta 

 

 

25-50 

Gnays 

Riyolit 

Gabro 

Anortizit   

Aşındırıcı 

 

40-80 Andezit 

Diyorit 

 

 

Çok Sert 

Kuvarsit Sağlam Orta 50-150 

Çört Aşındırıcı 50-150 

Çakmaktaşı Kırıklı Orta 80-150 

Takonit 

İtabirit Aşındırıcı 80-150 
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Çizelge 7.14. Tek eksenli basınç dayanımı ile yüzeyden taneli elmaslı matkap s.p.c. değerleri arasındaki ilişki 

(Datc, 2003) 

 

 
 

Not: Datc (2003) ince taneli formasyonları delmek için yüzey taneli elmaslı matkapları önermemekte, bu tip 

formasyonlarda iyi bir performans için emprenye matkapların kullanılmasını tavsiye etmektedir. 

 

Sert ve aşındırıcı formasyonlar için yumuşak matris, yumuşak formasyonlar için ise sert 

matrisli emprenye matkaplar tercih edilmelidir. Emprenye matkapların avantajları şu 

şekildedir; 

1. Sert veya orta sertlikteki formasyonlarda emprenye matkaplar, taneli matkaplara göre daha 

uzun ömürlüdür. 

2. Emprenye matkaplar genellikle daha dayanıklıdır. 

3. Bozulmuş veya çatlaklı formasyonlarda emprenye matkaplar taneli matkaplar kadar kolay 

zarar görmez. 

4. Emprenye matkapların kuyuyu saptırma riski daha düşüktür. 

5. Matkap depolamak için emprenye matkaplar daha uygundur. Çünkü, emprenye matkapların 

kullanıldığı formasyon aralığı daha geniştir. 

6. Emprenye matkaplar düzenli aşınma durumunda tamamen tükenene kadar kesme işlemini 

sürdürebilir. 

7. Taneli elmas matkaplar herhangi bir darbe aldığında elmas taneleri kırılabildiğinden 

kullanımı verimli değildir. 

8. İlerleme sırasında matkabın yeterince soğutulamamasmdan dolayı matkap yanabilir. 

Emprenye matkaplar yanmaya karşı daha dayanıklıdır ve kısmi yanma durumunda dahi kesme 

işlevine devam edebilir. 
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7.2.2. Matkap Dönüş Hızı ve Baskı Miktarı 

 

En iyi delme hızının elde edilebilmesi için matkap dönüş hızı ve matkap üzerine uygulanacak 

baskının birlikte irdelenmesi gereklidir. Dönüş hızı ve baskı, kaya özelliklerine göre 

saptanmalıdır. Dönüş hızı ve baskı miktarları, imalatçı firmanın önerdiği değerlerdir. 

Uygulamada ise, delme sırasında elde edilen değerler daha gerçekçi olmaktadır. Şekil 7.10 ve 

Şekil 7.11’de matkap dönüş hızı ve matkap üzerine uygulanan baskı ile delme hızı arasındaki 

ilişki verilmiştir.   

 

Şekil 7.10. İlerleme hızı üzerinde matkap baskısının etkisi (Akün, 1997) 

 

Şekil 7.11. Delme hızı ile matkap dönüş hızı arasındaki ilişki (Onan, 1992; ADC, 1986) 

 

İlerleme hızı, elmaslı sondajın en önemli değeridir. Belirli bir formasyon, matkap veya sondaj 

makinesi için ideal ilerleme hızının bulunması, verimli sondaj çalışması için kaçınılmaz bir 

gerekliliktir. İlerleme hızının olması gerektiği değeri bilindiği zaman, bu değere ulaşabilmek 

için doğru dönme hızı ve baskı miktarı gibi sondaj değişkenlerine karar verilmesi kolaylaşır. 

İdeal ilerleme hızının tespit edilmesi ile en ekonomik sondaj çalışması yapılmış olur. Sondaj 

çalışması sırasında, ideal ilerleme hızının belirlenebilmesi için takımın dönme hızı ile ilerleme 

hızının birbirine oranından elde edilen değer dikkate alınır (Çizelge 7.15). Sondaj çalışmasında 
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ideal değer, 80 - 100 dev/cm’dir (1 cm ilerleme yapabilmek için gerekli ideal devir sayısı 80 - 

100 arasıdır). 

Örnek: 

Takım dizisinin dönme hızı  : 800 dev/dak 

İlerleme hızı                          : 10 cm/dak 

İdeal ilerleme hızı : Takım dizisi dönme hızı / ilerleme hızı = 800 / 10 = 80 dev/dk 

 

Çizelge 7.15. Wire-line karotlu sondajda ideal ilerleme hızları (Ortadoğu Sondaj, …..) 

 

Çap Sondaj sıvısı 

miktarı 

(lt/dk) 

Dönme hızı 

(dev/dk) 

İdeal ilerleme miktarı Baskı 

(kg) 80 dev/cm 100 dev/cm  

 

AQ 

 

11-15 

2000 25 20  

900-2250 1200 15 12 

850 11 9 

 

BQ 

 

23-30 

1700 22 17  

   900-2250 

 
1000 13 10 

700 9 7 

NQ 30-38 1350 17 14 1350-2750 

800 14 8 

HQ 38-45 1000 13 10 1800-3650 

600 8 6 

PQ 68-90 800 10 8 2250-4450 

500 6 5 

 

7.2.3. Sondaj Sıvısı Özellikleri, Miktarı, Kuyuda Dolaşım Hızı ve Basıncı 

 

Delme hızına etki eden en önemli faktörlerden birisidir (Şekil 7.12). Dolaşım sıvısının debisi, 

viskozitesi, akma değeri, yoğunluğu, jelleşmesi, pH değeri ve katı madde içeriği kontrol 

edilebilen özellikleridir.  

 

 

Şekil 7.12. Yoğunluk ve viskozitenin delme hızı üzerindeki etkisi (Akpınar, 1999) 
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Şekil 7.12’de görüldüğü gibi yoğunluğun artması, delme hızı üzerinde ani bir düşüş 

yaratmaktadır. Fakat, belirli bir noktadan sonra ise bu etki zayıflamakta ve sabitlenmektedir. 

Viskozitenin artması ise, delme hızında daha yavaş bir azalma yaratmaktadır. Viskozite ile 

delme hızı arasındaki bağıntı ters orantılıdır. Düşük viskoziteli bir sondaj sıvısı, en iyi delme 

hızının elde edilmesini sağlamaktadır.    

 

Kuyuya basılması gereken sondaj sıvısının, bazı fonksiyonları sağlaması için gerekliir. Bu 

fonksiyonlar; 

1. Optimum delme hızının elde edilmesi 

2. Matkabın soğutulması 

3. Kırıntıların taşınarak kuyu dışarısına atılması  

4. Takımın çeşitli bağlantı yerlerinde oluşabilecek sızıntıların karşılanmasıdır. 

 

Kuyuya basılan sondaj sıvısı miktarı, lt/sn veya lt/dk olarak ifade edilmektedir. Pompa ile 

tijler içerisinden kuyuya basılan sondaj sıvısı miktarını sınırlayan bazı faktörler vardır. Bu 

sınırlamalar çoğunlukla; kesit alanlarının daraldığı yerler olan bağlantı noktalarında, karotiyer 

başlıklarındaki su kanallarında, karotiyerler iç ve dış tüpü arasında, elmaslı matkapların su 

kanallarında ve takım dizisi ile kuyu duvarı arasındaki boşluk olan anülüste oluşmaktadır. 

Dolayısıyla, kuyuya basılan sondaj sıvısı miktarının istenilen seviyede tutulabilmesi ve 

sınırlayıcı bölümlerin aşılabilmesi için ilk önce belirli bir basınca gereksinim bulunmaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen bu 4 fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda sondaj 

sıvısının kuyuya basılmasının gerekliliği ortadadır. Yetersiz miktarda basılacak olan sondaj 

sıvısı, bu dört fonksiyonu yerine getiremeyeceği için elmaslı matkabın yanmasına, delme 

hızının düşmesine veya takım sıkışmasına sebep olacaktır. Bu duruma karşın aşırı miktarda 

basılacak olan sondaj sıvısı da, bazı sakıncalar doğurmaktadır. Bunlar; 

1. Gereksiz güç sarfedilip maliyetin artırılması 

2. Özellikle yumuşak formasyonlarda, karot erimesi ve karot yüzdesinin düşmesine sebep 

olunması 

3. Kuyu çapının genişlemesine veya daralmasına neden olunması  

4. Elmaslı matkap matrisinin, aşırı derecede ve kısa sürede aşınarak elmas tanelerinin 

dökülmesine ve matkabın zamanından önce elden çıkması         

5. Matkap üzerine uygulanan baskı miktarını azaltması olarak sıralanabilir. 
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Sondaj sıvısının, takım ile kuyu duvarı arasında bulunan anülüsten yükselirken belirli bir hıza 

sahip olması gereklidir. Böylece, kırıntıların sondaj sıvısı ile kuyu dışarısına atılması 

gerçekleşecektir. Tersi durumda, kırıntıların kuyu içerisinde kalması sebebiyle, kuyu arızaları 

ve takım sıkışmaları meydana gelecektir. Şekil 7.13’de takım ile kuyu arasındaki anülüs 

alanları, Şekil 7.14’de de kuyudaki anülüs alanına bağlı olarak basılması gereken sondaj sıvısı 

miktarları verilmiştir.  

 
 

Şekil 7.13. Tij ile kuyu duvarı arasındaki anülüs alanı (Geogem, 2006) 

 

 
 

Şekil 7.14. En uygun sondaj sıvısı dolaşım hızı ve miktarı değerleri (Geogem, 2006) 
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Tij bağlantı kısımlarında meydana gelen su sızıntılarının yüksek miktarda olması da, kuyuya 

basılacak sondaj sıvısı miktarını ve dolaşım hızını etkiler. Bu sızıntı miktarları; bağlantı 

dişlerinin aşınmışlığı ve eskiliği, kullanılan tij çaplarının küçülmesi, kuyu derinliği ve sondaj 

sıvısı basıncının yüksek olması ile orantılı olarak artmaktadır. Bazı durumlarda, kuyuya uygun 

miktarda sondaj sıvısı basılmasına karşın, bu sıvı tijlerin bağlantı yerlerinden kaçarak, elmaslı 

matkaba yeterli miktarda su ulaşmasını engellemektedir. Bu durumda, sondör kuyudan suyun 

dolaştığını görmesi nedeniyle farkında olmaksızın elmaslı matkabın yanmasına veya takımın 

sıkışmasına sebep olabilmektedir. Bu hususta, çok dikkatli davranılması ve ihtiyaç duyulan 

tedbirlerin alınması gereklidir.         

 

Yeterli miktardaki sondaj sıvısının kuyuya basılabilmesi için, bu sıvının yeterli basınç altında 

olması gereklidir. Karotlu sondaj çalışmalarında genel olarak, sondaj sıvısının uygun olarak 

sağlanabilmesi için yüksek basınç değerlerine gereksinim duyulmaktadır. 

 

Sondaj kuyularında basınç değerlerine etki eden çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar;  

 

1. Sondaj sıvısı miktarı 

 

Basınç değeri, basılan sondaj sıvısı miktarının artırılmasından büyük ölçüde etkilenmektedir. 

Sondaj sıvısı miktarında yapılacak olan % 40 oranındaki bir artış, basınç değerinin iki katına 

çıkartılmasını gerektirmektedir. 

 

2. Tijler 

 

Özellikle içleri paslı tijler, basınç artışına neden olur. Wire-line tijlerin, dış çapları nispeten 

daha geniş olduğu için, wire-line tijlerin anülüs alanı daha dardır. Bu nedenle, basınç değeri 

artmaktadır.  

 

3. Karotiyer 

 

Karotiyer tüplerinin paslı, karotiyer başlığındaki su kanallarının pis ve dar olması vb. gibi 

durumlar basıncın artmasına neden olmaktadır. 
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4. Elmaslı matkaplar 

 

Elmaslı bir matkaptaki su kanalı sayısı ne kadar fazla ise, basınç değeri de o oranda düşük 

olmaktadır. Ayrıca, elmas tane iriliği ve taşların matris dışında kalan yüksekliklerinin fazla 

olması da, bir ölçüde basınç miktarının daha düşük olmasını sağlamaktadır. 

 

5. Delinen formasyon özelliği 

 

Formasyon özelliği, çalışma basıncını doğrudan etkileyen faktörlerden birisidir. Killi 

kayalarda, özellikle matkap üzerinin sarılması nedeniyle basınç değerleri artmaktadır. Delme 

işlemi sırasında iri taneli kırıntıların oluştuğu formasyonlarda, oluşan kırıntıların karotiyer 

çevresinde bir köprüleme ve sıkıştırma yaparak basıncın yükselmesine neden olabilmektedir. 

Ayrıca, yıkıntılı formasyonlarda anülüs çıkışları tıkanabileceğinden yüksek çalışma 

basınçlarının oluşmasına sebep olmaktadır. 

 

6. Uygulanan işlemler 

 

Muhafaza borularının sürülmesi sırasında, anülüs alanının çok dar olması sebebiyle ve 

özellikle yıkıntılı bölümler geçilirken çalışma basıncının çok yüksek değerlere çıkartılması 

gerekebilmektedir. 

 

Genel olarak, her sondaj kuyusu kendine has bazı özel niteliklere sahiptir. Hiçbir zaman, yan 

yana ve aynı koşullar altında yapılan iki sondaj dahi aynı özellikleri göstermemektedir. Bu 

genelleme, sondaj sıvısı basınç değerleri içinde geçerlidir. Basınç, her şeyden önce sondaj 

sıvısının kuyuya basılması için gereklidir. 

 

Kuyu derinleştikçe, sondaj sıvısı basıncının da yükselmesi gereklidir. Ayrıca; kuyu çapı, 

kullanılan takım özellikleri, sondaj sıvısı türü veya çamur kullanılması gibi faktörler basınç 

değerini doğrudan etkilemektedir. Önde gelen bazı karotlu sondaj kuruluşları tarafından, 1200 

m derinliğe kadar NQ takım ile yapılan karotlu sondaj çalışmalarında şu basınç değerleri 

önerilmektedir. 

14 kg/cm2  :  0 - 300 m derinliklerde 

21 kg/cm2  :  300 - 525 m derinliklerde 

28 kg/cm2  : 525 - 750 m derinliklerde 
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35 kg/cm2  : 750 - 975 m derinliklerde 

42 kg/cm2  : 975 - 1200 m derinliklerde 

 

Bu değerler, özellikle manşon ve tij tiplerinde yapılacak değişiklikler ile düşürülebilmektedir. 

Normal çalışma koşullarında, 21-28 kg/cm2 arasındaki basınç değerleri yeterli olmaktadır. 

Bazı sondörler, nispeten yüksek basınçla çalışmanın sondaj verimini etkilediğine 

inanmaktadırlar.   

 

7.3. KAYA DELİNEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

7.3.1. Kaya Delinebilirliğinde Sertliğin ve Aşındırıcılığın Etkisi 

 

Maddenin sertliği, çok yüzeysel tanımlanmış bir terimdir. Buna rağmen mühendislik 

uygulamalarında sertlik; sert mineral bileşimi ve dayanımı, dayanım ve matriks malzemelerinin 

bağ yapma kapasitesi olarak referans alınır (Karanam, 1994; Singh, 1973). Literatürde, sertliği 

belirlemek için birçok yöntem vardır. Knoop ve Vicker sertlik deney yöntemleri kullanılarak, 

kayaların mikrosertlikleri saptanabilir (Das, 1974; Singh, 1969). Bu yöntem, standart bir elmas 

ucun, yüzeyden ne kadar derine indiğini ölçmeye dayanır. Ulusal Kömür Kurulu (NCB) koni 

delici deneyi de aynı ilkeye sahiptir ve kayacın sertlik indeksini vermektedir. Başka bir ilke de, 

elastisite modülüne dayanmaktadır. Aynı zamanda, kayaların sertliğini saptamada kullanılır 

(Singh, 1973; Furby, 1964; Shepherd, 1951). En çok bilinen yöntemler, Schmidt Çekici, Shore 

Skleroskop (Shepherd, 1951) ve Skelrograf  (Singh, 1973)’tır. Bahsi geçen bu yöntemler, pek 

çok amaçla kaya delinebilirliğini tespit etmede başarılı olan yöntemlerdir (Şekil 7.15a,b,c,d)  

 

Genel olarak sert kayaların delinebilirliğinin zor olduğu kabul edilir. Yumuşak kayalarla 

karışmış olan sert kayaları delebilmek diğer kayalardan daha kolay olabilir. Bu nedenle, kaya 

sertliği delinebilirlik için tek başına güvenilir bir rehber değildir. Delinebilirlik, minerallerin 

sertliğinden ziyade, hangi sert minerallerin bağ yaptığı ile ilgilidir. En yüksek delinme hızı, 

Nevyeli’nin Cuddalore kumtaşında (Chennia, Hindistan) tespit edilmiştir (Atkinson ve Cassapi, 

1984). Bu kumtaşında, kuvars oranı oldukça yüksektir. Buna rağmen sert minerallerden 

oluşmuş olan kumtaşının mineraller arası bağı zayıf olduğu için bu sonuç elde edilmiştir. 

 

Aşındırıcılık, malzemeye ait ana özelliklerden biri değildir ve bunun değerini saptayan basit bir 

indeks de yoktur. Aslında, kayaları keserken alet aşınma oranı, kayanın aşındırabilirliği ile ilgili 
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bir değer olarak kabul edilmektedir (Atkinson ve Cassapi, 1984; Atkinson ve diğ., 1986). 

Cerchar aşındırıcılık indeksi deneyi ve matkap delme deneyi, kayaların yaklaşık aşındırıcılığını 

alet aşınma hızından yola çıkarak tespit etmeyi amaç edinmektedir (Şekil 7.15e,f). Kayanın 

aşındırıcılığı ile delinebilirliği arasındaki bağıntı için (yani ilerleme hızı için) gerekli çalışmalar 

yapılmıştır. Elmaslı sondajda, aşındırıcılığı yüksek olan kayalarda (örneğin kumtaşı) ilerleme 

hızı yüksek olarak tespit edilmiştir (Karanam, 1994). Bu tespit, kumtaşı gibi yüksek 

aşındırıcılığa sahip kayaların, elmaslı matkabı aşındırarak sivrileştirmesiyle açıklanmıştır. 

 

 
 

Şekil 7.15. İndisler arasındaki ilişkiler. a) İşlenebilirlik indeksi-Sert minerallerin ağırlıklı ortalaması. b) 

İşlenebilirlik indeksi-Cerchar aşındırıcılık indeksi. c) İşlenebilirlik indeksi-Aşınma katsayısı. d) Sert minerallerin 

ağırlıklı ortalaması-Aşınma katsayısı. e) Cerchar aşındırıcılık indeksi-Sert minerallerin ağırlıklı ortalaması. f) 

Cerchar aşındırıcılık indeksi-Aşınma katsayısı (Sing, 1989) 
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7.3.1. Kaya Dokusunun Delinebilirliğe Etkisi 

 

Kaya dayanımını ve delinebilirliği etkileyen dokusal özellikler; tane boyu, tane şekli, tane 

paketlenme derecesi, gözeneklilik (çatlak ve gözenekler), tane yönelimi ve tane sınırlarının 

doğasıdır. Dayanım özellikleri, tane yüzdesi ve çimento malzemesi araştırmada yer alan 

niteliklerdir (Karanam ve Misra, 1998). Howrath ve Rowlands (1987)’ye göre, doku katsayı 

değeri istatistiksel olarak kaya dayanımı ve delinebilirlik verileri ile yüksek ilişkiye sahiptir 

(Şekil 7.16). Doku katsayısı, delinebilirlik ve kaya dayanım özellikleri için kullanılabilir bir 

araçtır (Karanam ve Misra, 1998). 

 

 
 

Şekil 7.16. Dayanım özellikleri ile doku katsayısı arasındaki ilişki. a) Tek eksenli basınç dayanımı (UCS), kuru. 

b) Brazilian disk çekme dayanımı (UTS),  kuru. c) Statik tanjant young modulü (Estatik), kuru (Paone ve diğ., 

1966) 

 

7.3.2. Bir Kaya Delinebilirliği Kriteri Olarak Spesifik Enerji 

 

Spesifik Enerji (SE) kavramı, kaya delinebilirliğinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere 

Teale (1965) tarafından önerilmiştir. Teale (1965) SE’yi, kayanın birim hacmini koparmak için 

gerekli enerji olarak tanımlamıştır. Paithankar ve Misra (1976) ise, yeni yüzey alanı oluşturma 

için gerekli enerji olarak kullanmışlardır (Şekil 7.17a,b). Teale (1965), kopartılan kaya parçası 

boyutu ile SE’nin ters orantılı olduğunu göstermiştir. SE’nin en küçük değeri, temel bir kaya 

özelliği olarak alınabileceğine işaret etmektedir. SE, sondaj sırasında tek eksenli basınç 

dayanımına karşılık gelmektedir. Mellar (1965), SE ile tek eksenli basınç dayanımını (C0) şu 

bağıntı ile ilişkilendirmiştir. 

SEv ≅ C0 x 10-9 
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(a) 

(b) 

 

Şekil 7.17. Sondaj sırasında ilerleme hızı üzerinde enerji tüketimi ve matkaba uygulanan baskının etkisi a) ilerleme 

hızı üzerinde enerji tüketimi etkisi. b) enerji tüketimi üzerinde matkaba uygulanan baskının etkisi (Karanam, 1994) 

 

Döner sondaj yöntemi ile delinen bir kayanın SE değeri aşağıdaki eşitlikle belirlenebilir 

(Chugh, 1992); 

SEv = 
2.35 𝑊𝑁

𝑑𝑃𝑅
 

 

Burada; W: matkap üzerine uygulanan baskı (kg); N: dönme hızı (dev/dk); d: matkap çapı 

(mm); PR: ilerleme hızı (m/dk) 

 

Tanımlanan koşullarda SEv, kırılma mekanizması parametrelerinin esas özelliği olabilir ve 

ihmal edilebilir. SEv; kaya delme sırasında kuyu derinliği, kırıntı kaldırma yöntemi, matkap tipi 

ve boyutundan bağımsızdır. Paone ve diğ. (1969), Schmidt (1974), Tandanand ve Unger (1975), 

Unger ve Fumanti (1972) bu varsayımları kullanarak geniş bir kaya çeşidi için spesifik enerji 

değeri belirlemişlerdir. Belirlenen bağıntı şu şekildedir;  
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SEv = 
4 𝑇𝑟 𝑥 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑃0)

𝜋𝑑2𝑥 𝑃𝑅
 

 

Burada; SEV: spesifik enerji (kg.cm/cm3), Po: delme yöntemi güç çıkışı (kg.cm/dk), d: matkap 

çapı (cm), PR: ilerleme hızı (cm/dk), Tr : (0.7) transfer katsayısı  

 

Wooton (1974), düşürme deneyinde enerji girişi ile yeni yüzey alanı oluşturma arasındaki 

doğrusal ilişkiyi 0.99 korelasyon katsayısı ile göstermektedir. Yavaş sıkışma deneylerinde, 

enerji girişine karşılık yeni yüzey alanı grafiği önemsiz bir eğri sunmaktadır. Her iki deney 

sonucunda, aynı kaya için farklı iki SE indeksi değeri ortaya çıkmaktadır. Yüzey alanı enerjisi, 

kayanın kırılma şekline bağlıdır. Bu çalışmada, enerji girişi ile yeni yüzey alanı oluşturmanın 

uygulanan yükün boyutuna bağlı olduğu gösterilmiştir. Spesifik enerji, iki benzer yöntemi 

karşılaştırırken veya herhangi bir delme ünitesinin en uygun çalışma koşullarının saptanması 

için kullanılışlıdır. Bazı tipik spesifik enerji değerleri Çizelge 7.16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 7.16. Kaya koparma işlemi için spesifik enerji değerleri (Chugh, 1992’den değiştirilerek alınmıştır) 

 

 

Ekipman / 

Matkap 

 

Kuyu Çapı 

(m) 

 

Kayaya 

Uygulanan 

Güç (Hp) 

 

Spesifik Enerji 

(kWh/m3) 
 

Kaya Dayanımı 

1000-2000 

kg/cm2 

 

Kaya 

Dayanımı 

>2000 kg/cm2 

Darbeli 0.038 5 72 108 

Darbeli 0.048 9 58 76 

Darbeli 0.076 11 50 76 

Konili 0.2 30 58 233 

Balta 0.1 15 22 - 

Elmas 0.05 10 311 1250 

 

Döner sondaj spesifik enerji değerleri, darbeli sondaja oranla geniş bir aralık sunmaktadır 

(Çizelge 7.16). Spesifik enerji değerinin yüksek olduğu durumlarda, çalışmanın maliyeti 

yüksek olacaktır. Buradan çıkarılabilecek sonuç, yalnızca spesifik enerji değeri kullanılarak 

delme performansının tahmin edilemeyeceğidir (Karanam ve Misra, 1998). 

 

7.3.3. Dayanım Özelliklerinin Kaya Delinebilirliğine Etkisi 

 

Sondaj işleminde kaya; çekme, basınç ve makaslama gerilmelerinin etkisiyle yenilmektedir. Bu 

yenilme, uygulanan kuvvete göre değişir ve delinebilirliğin bu fiziksel özelliklerden biriyle 

ilişkili olması beklenir.  
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Paone ve Bruce (1963), yüzeyden taşlı elmaslı matkaplarla delinebilirlik çalışmaları yapmış ve 

kayanın delinebilirliğinin delmeye dayanımla doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

Bu çalışmada, ilerleme derinliği/dönme hızı ve kaya özelliklerinden şu formülle tahmin 

edilmiştir; 

 

𝛿 =
2𝜋(𝑇−𝜇𝐹𝑉𝛾

𝑆.𝐴−𝐹𝑉
 

 

Burada; δ: ilerleme derinliği/devir (cm), T: uygulanan tork (N-m), μ: sürtünme direnci katsayısı, 

Fv: matkap üzerine uygulanan baskı (N), γ: ortalama yarıçap (cm), S: kayanın delinme 

dayanımı (MPa), A: alan (cm2) 

 

Delinme dayanımı için kayanın basınç dayanımının önemi, elmaslı matkapların kesme hareketi 

üzerindeki deneysel çalışmalara dayanmaktadır. Bu deneylere göre, düşey gerilim sıkışma 

gerilimini geçtiğinde kaya çatlamaktadır (Karanam ve Misra, 1998). Şekil 7.18’de delinebilirlik 

için teorik ve deneysel eğriler arasındaki ilişki verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 7.18. Delinebilirlik için teorik ve deneysel eğriler arasındaki ilişki (Paone ve diğ., 1966) 
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Yüzeyden taşlı elmaslı bir matkabın delme kapasitesine ait istatistiksel regresyon analizlerine 

göre (Paone ve Bruce, 1963; Paone ve Madson, 1966); basınç dayanımı, Shore sertliği ve 

kayanın kuvars içeriği ilerleme hızını etkileyen faktörlerdir. Yapay elmaslı matkaplar için en 

belirleyici parametreler; Young modülü, makaslama modülü, aşındırıcılık, kuvars içeriği ve 

basınç dayanımıdır. Aslında genel düşünce, hiçbir fiziksel özelliğin tek başına belirleyici 

olmamasıdır. Tüm fiziksel özellikler, birbiri ile bağlantılıdır (Karanam ve Misra, 1998). Diğer 

döner matkap tipleriyle ilgili benzer çalışmalar, birbirine yakın sonuçlar içermektedir (Howrath 

ve Adamson, 1988). Döner sert metal matkapların ilerleme hızı, belirleyici şekilde kayanın 

basınç dayanımı ile bağlantılıdır (Ducklet ve Bates, 1981). Ducklet ve Bates (1981) tarafından 

elmaslı bir matkabın ilerleme hızının tahmini için geliştirilmiş olan ampirik eşitlik aşağıdaki 

gibidir. 

 

ROP = 1220000 (
𝑊𝐷𝐼0.62𝑋𝑅𝑃𝑀0.60𝑋𝐻𝑆𝐼0.26𝑋𝐴𝐹𝐿0.14

𝐸𝐹𝑆2.1 ) 

 

Burada, ROP: ilerleme hızı (m/dk), WDI: tek bir elmas tanesine uygulanan ortalama yük 

(N/m2); RPM: dönme hızı (dev/dk), IHSI: birim alana düşen hidrolik beygir gücü (hp/cm2); 

AFL: çamur kayıp oranı (cm2/30 dk); EFS: etkin formasyon dayanımı (MPa). Eşitlikte yer alan 

etkin formasyon dayanımı (EFS), tek eksenli basınç dayanımı (UCS) ve matkap altındaki 

hidrostatik basıncın toplamıdır. 

 

Akın ve Karpuz (2008) tarafından elmaslı bir matkabın ilerleme hızının tahmini için önerilen 

eşitlik ise şu şekildedir. 

 

 

Burada, ROP: ilerleme hızı (m/saat); RPM: dönme hızı (dev/dk); D: çap (m); WOB: baskı 

(matkaba uygulanan yük) (kg); SE: spesifik enerji (kg.cm/cm3) 

 

Özet olarak, elmaslı ve diğer döner sondaj matkaplarının ilerleme hızının tahmini için tek 

eksenli basınç dayanımı (UCS) en kullanışlı parametredir. 
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7.3.4. Laboratuar deneyleri ile delme hızı tahmini 

 

Kayalarda yapılacak sondaj çalışmalarında delme hızının tahmin edilmesine yönelik olarak 

birçok laboratuar deney yöntemi bulunmaktadır. Karotlu sondajda, kaya özellikleri ile 

delinebilirlik arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bunlar; 

matkap delme deneyi (Şekil 7.19) ve delinen kayaların jeolojik ve mühendislik özelliklerinin 

belirlendiği deneylerdir (tek eksenli basınç deneyi, gözeneklilik deneyi, shore sertlik deneyi, 

birim hacim ağırlık deneyi ve deformasyon deneyi).  

 

 
 

Şekil 7.19. Laboratuar matkap delme deney düzeneği 

 

Matkap delme deneyinde, sahadan getirilen kaya örnekleri üzerinde farklı dönme hızları ve 

baskı (matkap yükü) ile deneyler yapılmaktadır. Kaya örneğinde, matkap belirli bir ilerleme 

derinliğine ulaşınca delme işlemine son verilerek toplam zaman ölçülür ve delinen kaya için en 

uygun devir ve baskı miktarları belirlenmeye çalışılır. Yuang ve diğ. (2015), Li ve diğ. (2014), 

Mostofi ve diğ. (2013), Rao ve diğ. (2002), Huang ve Wang (1997), Rao ve Misra (1995), Tian 

ve Tian (1994) çalışmaları, elmaslı matkaplarla laboratuar ölçeğinde yapılan delinebilirlik 

çalışmaları konusunda detaylı çalışmalardır. 

 

Bir kayanın sadece tek bir fiziksel veya mekanik özelliği doğrudan delinebilirlikle 

ilişkilendirilemez. Kaya delme olayı, kayanın çeşitli özellikleri ve kaya yenilme mekanizması 

ile ilişkilidir. Sertlik, dayanım özellikleri, aşındırıcılık, tane boyu ve şekli, taneler arasındaki 

ilişki vb. kaya delinebilirliğini bütünleşik olarak etkilemektedir. Pek çok araştırmacı, herhangi 

bir kayanın delinebilirliğinin en iyi şekilde belirlenebilmesi için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. 
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Sonuçta, kaya delinebilirliğinin en iyi şekilde herhangi küçük bir kaya örneği üzerinde matkap 

deneyi ile basit ve ucuz olarak belirlenebileceğini göstermektedir (Karanam ve Misra, 1998).    

 

Çok pahalı bir operasyon olan sondaj işlemi, ileri düzeyde teknik bilgi ve teknoloji 

gerektirmektedir. Sondaj maliyetlerinde kuyunun hızlı bir şekilde tamamlanmasında en büyük 

etken olan matkapların proje şartlarına göre en uygun matkabın seçilerek 

optimum koşullarda işletilmesi son 20 yıllık dönem içerisinde çok yoğun ve geniş çalışmaların 

yapıldığı araştırma konularından biridir. Konu ile ilgili yönelimler, sondaj ekonomisinin büyük 

oranda bağlı olduğu matkap ilerleme hızının ve ömrünün artırılmasına yöneliktir. Döner sondaj 

yönteminde, değişik formasyon koşulları için önerilen çok sayıda değişik firma tarafından 

üretilmiş elmaslı (yüzey taşlı elmas ve emprenye elmas) ve PDC karot matkapları 

kullanılmaktadır.  

 

7.3.5. Karotlu Sondajlarda Delinebilirlik Analizi: Örnek Bir Çalışma 

 

Özdemir (2011) çalışmasında, Çambaşı Regülatörü ve HES (Çaykara / Trabzon) projesinde 

wire-line yöntem ile toplam 760 m karotlu sondaj ve alınan karotlar üzerinde petrografik analiz 

ve tek eksenli basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Bu çalışmada, karotlu sondajlarda önemli 

bir sondaj çalışma parametresi olan baskı ve bir kayanın delinebilirliğini en çok etkileyen 

parametre olan tek eksenli basınç dayanımı değeri esas alınarak ilerleme hızlarının 

değerlendirmesi amaç edinilmiştir. Çalışma alanı; Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon ili 

Çaykara ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 7.20). Çalışma alanı ve yakın çevresinin 

yaşlıdan gence doğru litostratigrafik birimleri Şekil 7.21’de verilmiştir.  

 

Proje sahası, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Pontidler’de yer almaktadır. Proje sahasında 

genel olarak Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kayalar ile güncel alüvyon ve yamaç molozları 

gözlenmektedir. Etkinliğini Liyas’tan başlayarak Eosen sonlarına kadar aralıklı olarak sürdüren 

magmatizma ile volkanik etkinliğin durakladığı veya hızının azaldığı dönemlerde egemen olan 

tortullaşma sonucunda bölgede volkanik, volkanosedimanter ve intrüzif kayalar yaygın hale 

gelmiştir. Gelişen volkanik aktivite, genellikle denizaltı volkanizması şeklinde oluştuğu için, 

yastık lavlar sıklıkla gözlenmektedir. Paleosen sonlarına doğru ise, granitoyid oluşumları 

gözlenmiştir. Magmatik kayaların egemen olduğu kuzey zonda kaya birimleri en altta Liyas 

yaşlı bazalt, andezit lav ve piroklastikleri ile killi kireçtaşı, kumtaşı ve marndan oluşan kaya 

türleri ile başlamaktadır (Bulut, 1989). 
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Şekil 7.20. Çambaşı Regülatörü ve HES projesi yerbulduru haritası 

 

 
 

Şekil 7.21. Çalışma alanı ve çevresinin genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti (Bulut, 1989) 
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Çalışmada yerli üretim 2 adet TSM-750 paletli karotlu sondaj makinası kullanılmıştır (Şekil 

7.22). Çizelge 7.17’de paletli TSM-750 sondaj makinasının teknik özellikleri verilmiştir. 

Sirkülasyon pompası 535 RQ, sondaj sıvısı bentonit ve polimer karışımıdır. Sondaj 

çalışmalarında, wire-line sondaj tekniği ve emprenye elmaslı matkaplar kullanılmıştır. Çalışma 

kapsamında, toplam derinliği 760 m olan 4 adet tünel araştırma amaçlı sondaj kuyusu açılmıştır. 

Tünel araştırma kuyularının yerleri, derinlikleri ve koordinatları; Çizelge 7.18’de sondaj 

kuyularında karşılaşılan litolojiler, Çizelge 7.19’da verilmiştir. Sondaj tekniğine ilişkin bilgiler, 

Çizelge 7.20’de görülmektedir. 

 

Sondaj kuyularından farklı litolojik birimleri temsil eden ve farklı seviyelerden alınan karot 

numuneleri alınmış ve numuneler üzerinde, kaya birimlerini jeolojik olarak doğru 

isimlendirebilmek amacıyla petrografik analizler yapılmıştır (Çizelge 7.21). 

 

 
 

 

Tij Çapı 

Delgi Çapı 

(mm) 

Delgi Derinliği  

(m) 

NQ 76 550 

HQ 96 400 

 

Şekil 7.22. Çalışmada kullanılan paletli TSM-750 karotlu sondaj makinası 
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Çizelge 7.17. Çalışmada kullanılan paletli TSM-750 karotlu sondaj makinası teknik özellikleri 

 

Morset Özellikleri  

Morset İlerleme Mesafesi 600 mm hidrolik 

Morset İç Çapı 92 mm olup, morset 360° 

dönebilmektedir 

Maksimum Basma Kuvveti 4000 kg 

Maksimum Çekme Kuvveti 6000 Kg 

Morset Mili Altı köşeli 

Morset Devirleri  

Motor 2200 dv/dk'da çalıştığı 

zaman 

175-1220 dev/dk 

Vinç Sistemi  

Planet Dişli sistemli 

Kaldırma Kapasitesi 7000 kg 

Tambur Halat Kapasitesi 16 mm'lik çelik halat ile 24 m 

Motor  

Marka Margirus 

Silindir 4 

Devir 2800 dev/dk 

Soğutma Hava soğutmalı 

Gücü 55 KW 

Şanzuman 5 ileri 1 geri 

Hidrolik Pompa 22 lt 

Hidrolik Kule  

Özelliği Açılı delme ve hidrolikle yan 

yatırma 

Çekme Kapasitesi 10 ton 

Ağırlığı 400 kg 

Wire-Line Vinç 

Halat Kalınlığı 6 mm 

Halat Kapasitesi 750 m 

Makinenin Toplam Ağırlığı 1750 kg 

 
Çizelge 7.18. Tünel araştırma kuyularının yerleri, derinlikleri ve kuyu bitirme süreleri 

 

Kuyu No 

 

Mühendislik  

Yapısı 

Derinlik 

(m) 

Sondaj Süresi 

(gün) 

 

ATSK-1 
 

Tünel 
 

230 
 

24 

ATSK-2 
 

Tünel 
170 22 

ATSK-3 
 

Tünel 
130 35 

ADBSK-1 
 

Denge Bacası 230 22 
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Çizelge 7.19. Tünel araştırma kuyularında karşılaşılan litolojiler 

 

Sondaj No 
Derinlik 

(m) 

 

Yeraltısuyu  

Seviyesi  

(m) 

Litoloji 

ADBSK-1 230 80.00 

     0-3 m                 Çakıltaşı-Kumtaşı-Kil Ardalanması 

3-69 m               Riyodasitik Tüf 

69-151 m           Kireçtaşı 

151-158 m         Metabazalt 

158-205 m         Dasit 

205-230 m         Riyolit 

ATSK-1 230 172 

 

0-6 m                 Moloz 

6-62 m               Kireçtaşı  

62-230 m           Andezit 

ATSK-2 170 7 

 

0-27.70 m          Bloklu  Moloz 

27.70-230 m      Bazalt 

ATSK-3 130 30 
     0-35.50 m          Riyodasit 

35.50-230 m      Bazalt 
 

 

Çizelge 7.20. Sondaj kuyularının teknik özeti 

 
 

Sondaj No 

 

Sondaj 

Derinliği 

(m) 

Kuyu Çapı 

 

Muhafaza  

Borusu 
Çimentolama 

 

Matkap Tipi  

ADBSK-1 230 
0-81.25 m HQ 

81.25-230 m NQ 
0-75 m HW 0-75 m arası 

 

HQ Emprenye 

NQ Emprenye 

ATSK-1 230 
0-129.75 m HQ 

129.75-230 m NQ 
0-130.75 m HW 0-131 m arası 

 

HQ Emprenye 

NQ Emprenye 

ATSK-2 170 
0-77 m HQ 

77-170 m NQ 
0-76 m HW 0-77 m arası 

 

HQ Emprenye 

NQ Emprenye 

ATSK-3 130 
0-51 m HQ 

51-130 m NQ 
0-33 m HW 0-52 m arası 

 

HQ Emprenye 

NQ Emprenye 

 

 

Çizelge 7.21. Sondaj kuyularında delinen kayaların tek eksenli basınç dayanımları 

 
 

Sondaj No 

 

Sondaj 

Derinliği 

(m) 

 

 

Litoloji 

 

Ortalama 

Tek Eksenli Basınç Dayanımı  

σc (kg/cm2) 

ABDSK-1 230 

Kireçtaşı 1397.30 

Metabazalt 928.60 

Dasit 304.90 

Riyolit 1309.80 

ATSK-1 230 
Kireçtaşı 1376.20 

Andezit 696.50 

ATSK-2 170 Bazalt 394.00 

ATSK-3 130 
Riyodasit 304.90 

Bazalt 928.60 
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Delinebilirliğin Değerlendirilmesi 

 

Çalışmada, en önemli sondaj parametrelerinden biri olan baskı ve devir değerleri değiştirilerek 

ilerleme hızı üzerindeki değişimler gözlenmiştir. Baskı ve devir değerleri arttırılmış, bu baskı 

ve devir değerlerindeki artışın ilerleme hızı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Delinen kayalar için 

en uygun baskı ve devir değerlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu baskı ve devir değerleri, 

sondörlerin sürekli uyguladığı değerler değildir. Baskı ve devir değerleri, takım durumuna, 

matkap tipi, sondaj sıvısı özellikleri ve çamur kaçağı miktarına bağlı olarak tespit edilmelidir. 

Ayrıca, karotlu sondajın diğer bir amacı da yüksek yüzdeli karot almaktır. Dolayısıyla, en 

uygun ilerleme hızının en ekonomik ve yüksek yüzdeli şekilde karot alınabilen ilerleme hızı 

olduğuna dikkat edilmelidir. Çizelge 7.22 - 7.25’de delinen kaya türleri ve sondaj parametreleri 

verilmiştir. 

 

Çizelge 7.22. ADBSK-1 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 

 
 

Kaya 
 

Derinlik  

(m) 

 

Matkap 

Tipi 

 

Devir 

(dev/dk) 

 

Baskı 

(kg) 

 

İlerleme 

Hızı 

(cm/dk) 

 

Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanımı 

σc (kg/cm2) 
 

Riyodasitik Tüf 

/ Riyodasit 

 

 

2 - 69 

 

HQ 

Emprenye 

350 810 5.2  

 

304.90 
 

400 900 5.8 

450 930 6.3 
 

Kireçtaşı 

 

 

 

69 - 151 

 

HQ - NQ 

Emprenye 

350 810 5.6  

 

1397.30 
 

400 900 6.7 

450 930 6.9 
 

Metabazalt 
 

 

151 - 158 
 

 

NQ 

Emprenye 
 

350 810 5.3 
 

 

928.60 
 

400 900 5.6 

450 930 5.8 
 

Dasit 

 

 
 

158 - 205 

 

HQ 

Emprenye 

350 975 5.5  
 

 

304.90 
400 980 5.8 

450 990 6.1 
 

Riyolit 
 

 

205 - 230 

 

HQ 

Emprenye 

350 1134 6.9  

1309.80 400 1150 7.1 

450 1250 7.3 

 

Çizelge 7.23. ATSK-1 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 

 
 

Kaya 
 

Derinlik  

(m) 

 

Matkap 

Tipi 

 

Devir 

(dev/dk) 

 

Baskı 

(kg) 

 

İlerleme 

Hızı 

(cm/dk) 

 

Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanımı 

σc  (kg/cm2) 

 

Kireçtaşı 

 

 

6 - 62 

 

HQ 

Emprenye 

350 810 6.1  

 

1376.20 
 

400 900 6.4 

450 930 6.8 

 

Andezit 

 

 

 

62 - 230 

 

HQ - NQ 

Emprenye 

350 1075 6.8  

 

696.50 400 1150 6.9 

450 1200 7.1 
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Çizelge 7.24. ATSK-2 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 

 
 

Kaya 
 

Derinlik  

(m) 

 

Matkap 

Tipi 

 

Devir 

(dev/dk) 

 

Baskı 

(kg) 

 

İlerleme 

Hızı 

(cm/dk) 

 

Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanımı 

σc (kg/cm2) 

 

Bazalt 

 

 

28 - 170 

 

HQ - NQ 

Emprenye 

350 960 6.8  

 

394.00 
 

400 1000 7.2 

450 1100 7.4 

 

Çizelge 7.25. ATSK-3 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 

 
 

Kaya 
 

Derinlik  

(m) 

 

Matkap 

Tipi 

 

Devir 

(dev/dk) 

 

Baskı 

(kg) 

 

İlerleme 

Hızı 

(cm/dk) 

 

Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanımı 

σc (kg/cm2) 

 

Riyodasit 

 

 

0 - 35.50 

 

HQ 

Emprenye 

350 810 5.7  

 

 

304.90 
 

400 900 5.8 

450 930 6.3 

 

Bazalt 

 

 

35.50 - 130 
 

 

HQ - NQ 

Emprenye 
 

350 1040 7.2  

 

928.60 
 

400 1100 7.4 

450 1150 7.6 

 

a. Baskı miktarı ile ilerleme hızı arasındaki ilişki 

 

Çalışmada kullanılan emprenye elmaslı matkaplar üzerine uygulanan baskı değerleri, Çizelge 

7.26’da görülmektedir. Baskı değerleri teorik olarak uygulanması gereken baskı değerleri ile 

karşılaştırıldığında, uygulanan baskının düşük miktarda olduğu söylenebilir. Delinen kayalar 

için baskı ile ilerleme hızı ilişkileri Şekil 7.23 ve 7.24’de verilmiştir. Bu ilişkilendirmede, devir 

dikkate alınmamıştır.  

 

Çizelge 7.26. Tünel sondajlarında elmaslı matkaplar üzerine uygulanan baskı ve teorik baskı değerleri 

 

Matkap Çapı 
Uygulanan Devir 

(dev/dk) 

Uygulanan Baskı 

(kg) 

Teorik Baskı 

(kg) 

NQ 350 - 450 810 - 1200 1150 - 3650 

HQ 350 - 450 810 - 1250 1350 - 4550 

 

 
 

Şekil 7.23. ADBSK-1 kuyusunda delinen kayalarda baskı ile ilerleme hızı arasındaki ilişki 
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Şekil 7.24. ATSK-1, ATSK-2 ve ATSK-3 kuyularında da delinen kayalarda baskı ile ilerleme hızı arasındaki 

ilişki 

 

Çalışmada uygulanan devir miktarları, elmas matkap çapı ve tipine göre Çizelge 7.26’da 

verilmiştir. Uygulanan devirler, teorik olarak verilmesi gereken devirlerden düşüktür. 

Uygulamada gerçekleştirilen baskı ve devir miktarlarının, teorik olarak uygulanması gereken 

miktarlardan düşük olmasının nedenleri şu şekilde açıklanabilir: 

 

1. Teorik olarak uygulanması gereken baskı ve devir miktarları, imalatçı firma tarafından 

önerilen değerlerdir. Sondajda kullanılan matkaplarının imalat sisteminde farklılık olması 

olasıdır. 

 

2. Toplam kesici taş sayısı, karat ağırlığına ve karattaki taş (spc) sayısına bağlıdır. Karattaki 

taş sayısı kesin olmadığından (belli aralıklar içerdiğinden) toplam taş sayısı değişebilmektedir. 

Doğal olarak bu değişiklik uygulanacak baskı miktarlarında farklılıklara neden olabilmektedir 

(Akün ve Karpuz, 1992). 

 

3. Çamur kaçakları, baskı ve devir miktarlarının az olmasına neden olabilmektedir. Sondaj 

çalışmalarında, genellikle tam kaçaklı ilerleme yapılmıştır. 

 

4. Kaya özellikleri ve petrografik yapının aynı sondajda sık aralıkla değişmesi olabilir 

(ardalanmalı birimler) 
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Yapılan tüm sondajlar dikkate alındığında, geçilen tüm kaya birimlerinde baskı ve devir 

arttırıldıkça ilerleme hızı da artmıştır. Dolayısıyla, karotlu sondajlarda baskı ve devir arttırılarak 

ilerleme hızı arttırılabilir. 

 

b. Tek eksenli basınç dayanımı (σc)  ile ilerleme hızı arasındaki ilişki 

 

Elmaslı matkaplarla yapılan karotlu sondajlarda, delinen kayaların mekanik ve fiziksel 

özellikleri ile ilerleme hızları arasında çeşitli ilişkiler olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kaya 

delinebilirliğini (ilerleme hızını) en çok etkileyen özellik olan tek eksenli basınç dayanımı (σc) 

ile ilerleme hızları arasındaki ilişki incelenmiştir. Delinen kayaların tek eksenli basınç 

dayanımları (σc) ile ilerleme hızları/devir arasındaki ilişkiler Şekil 7.25 ve 7.26’da verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 7.25. ADBSK-1 kuyusu tek eksenli basınç dayanımı ile ilerleme hızı/devir ilişkisi 
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Şekil 7.26. ATSK-1, ATSK-2 ve ATSK-3 kuyuları tek eksenli basınç dayanımı ile ilerleme hızı/devir ilişkisi 

 

c. En uygun baskı, devir ve ilerleme hızları 

 

Çizelge 7.27’de delinen kaya birimleri için önerilen baskı, devir ve ilerleme hızları verilmiştir. 

Fakat, bu değerler sondörlerin sürekli uyguladığı değerler değildir. Pratik olarak, yüksek 

ilerleme hızları için delinen tüm kayalarda baskı ve devir arttırılmalıdır.  

 

Çizelge 7.27. Delinen kayalar için önerilen baskı, devir ve ilerleme hızları 

 
 

Kaya 

Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanımı 

σc (kg/cm2) 

Devir 

(dev/dk) 

Baskı 

(kg) 

İlerleme 

Hızı 

(cm/dak) 

Riyodasitik Tüf / Riyodasit / Dasit 304.90 450 930 6.3 

Kireçtaşı 1397.30 450 930 6.9 

Metabazalt 928.60 450 930 5.8 

Riyolit 1309.80 450 1250 7.3 

Andezit 969.50 450 1200 7.1 
Bazalt 928.60 450 1150 7.6 

 

Çalışmada, tünel araştırma amaçlı açılan 4 adet karotlu sondaj kuyusunda, sondaj çalışma 

parametreleri olan baskı, devir ile birlikte delinen kayanın tek eksenli basınç dayanımı 

özelliklerinin saha ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler esas alınarak ilerleme hızı 
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üzerindeki etkisi incelenmiştir. İlerleme hızını, sondaj parametreleri ve çalışma koşullarının 

önemli oranda etkilediği çalışmada görülmüştür.  

 

İlerleme hızlarının artırılabilmesi için özellikle sondaj sıvısı kaçaklarının önlenmesi gereklidir. 

Bu konuda araştırmaların yapılması ve sondaj sıvısı kaçaklarının önlenmesinin ilerleme hızını 

ve sondajın başarıyla tamamlanmasını doğrudan etkileyeceği göz ardı edilmemelidir. Takım 

çekme ve indirme işleminde zaman kaybı, yıkıntı ve tabana erişememe gibi etkenler dikkate 

alınarak en uygun matkap seçilebilir. Ayrıca, kuyu tasarımı çok iyi yapılmalıdır. Delinecek 

kayalarda çatlak sistemleri, fay zonları, kullanılan takım çapı ve sondaj kuyusunun son derinliği 

dikkate alınarak muhafaza borusu derinlikleri belirlenmelidir. Çap düşürmeye karar verirken 

yine bu durumlar göz önüne alınmalıdır.  

 

Kullanılan çamur pompasının teorik olarak yeterli olmasına rağmen derinlik arttıkça malzeme 

yıpranması, basınç kayıpları ve benzeri nedenlerle kırıntıların yeterli hızda kuyu ağzına 

taşınamadığı görülmüştür. Kaya değişikliklerini sondör, morset inme hızına (ilerleme hızına) 

ve sondaj çamuruna bakarak anında anlamalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Matkap yumuşak 

kayaya girmiş ise, iç tüpün hemen çekilmesi ve içerisinden karotun alınması gerekir. Böylece, 

kullanılacak matkap tipine uygun baskı ve devir miktarları ilerleme hızına göre tespit edebilir 

ve karot verimi arttırılabilir.  

 

Sondaj süresince, toplam zaman içinde ilerlemede geçen süre yüksek olmalıdır. Kuyu 

problemleri, makina ve pompa arızalarının minimum seviyelerde olması gerekir. Böylece, 

istenilen derinliğe en kısa sürede ulaşılacaktır. Sondaj çalışmalarında ilerleme hızını kabul 

edilebilir sınırlarda tutmak için delinecek kayaların özellikleri çok iyi tanımlanmalı, bu 

özelliklere uygun sondaj parametreleri belirlenmeli ve bu parametreler sondörlere sürekli 

olarak uygulatılmalıdır. 

 

Bu çalışmada, baskı ve devir miktarları değiştirilerek ilerleme hızı değişimleri kaya türlerine 

göre gözlenmiştir. Dolayısıyla, en iyi ilerleme hızlarını veren baskı ve devir miktarları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulanan maksimum baskı miktarlarının, teorik olarak 

uygulanması gereken minimum baskı miktarları düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

delinen tüm kaya birimlerinde baskı miktarı arttırıldıkça ilerleme hızının da arttığı görülmüştür.  

Uygulanan maksimum devir miktarlarının teorik olarak uygulanması gereken minimum 

miktarlarda olduğu tespit edilmiştir. Özellikle, sert kayaların delinmesinde kullanılan emprenye 



Adil ÖZDEMİR, Maden Aramada Wire-Line Karotlu Sondaj Tekniği 

 

236 

 

matkaplarda baskı ile birlikte devir arttırılırsa ilerleme hızlarında ciddi artışlar meydana 

gelebilecektir. Uygulanan baskı ve devir miktarları, kaya tipi ve ilerleme hızına bağlı olarak 

arttırılabilir. Tek eksenli basınç dayanımının, ilerleme hızını etkileyen önemli parametre olduğu 

görülmüştür. Tek eksenli basınç dayanımı yüksek olan kayalarda ilerleme hızı (delinebilirlik) 

düşük, düşük olanlarda ise yüksektir.  

 

Akın ve Karpuz (2008), Güzeloğlu (2005), Akün (1990a,b), (1997); Akün ve Karpuz (1992 ve 

2003); Akün ve Ertem (1993); Kahveci (1996);  Kahveci ve Müftüoğlu (1996 ve 1998); 

Kahveci ve diğ. (2003), Onan (1992); Onan ve Müftüoğlu (1993) çalışmaları, karotlu 

sondajlarda ilerleme hızlarının saha çalışmaları ile değerlendirildiği ve bu konuda referans 

alınabilecek önemli çalışmalardır. 

 


