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8. KAROT VERİMİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Karotlu sondajların yapılmasının amacı, çeşitli derinliklerdeki formasyonlardan numune 

almak ve bu numunelerin analizlerinin yapılarak o formasyonların içeriği ve özellikleri 

hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır. Alınan numunelerin bir kısmının kaybı veya yüzey 

kısımlarının yüksek oranda aşınmış olması, laboratuar analiz sonuçlarını büyük ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle, analiz sonuçlarının doğru ve güvenilir olabilmesi için alınan 

numunelerin delinen formasyonları tam olarak temsil edebilecek miktar ve durumda olması 

gereklidir. Alınan karotun yüzdesi, laboratuar sonuçlarının delinen formasyonu temsil 

açısından ne derecede güvenilebilir olacağı hakkında genel bir bilgi vermektedir. Formasyon 

hakkında kesin ve eksiksiz bir bilgi edinmenin tek yolu, karot yüzdesinin % 100 olarak 

sağlanmasıdır.    

 

Karot yüzdesi, alınan karot uzunluğunun delgi boyuna oranının % cinsinden ifade edilmesidir. 

        Alınan Karotun Uzunluğu (m)  

Karot Yüzdesi (%) =   -------------------------------------------- x 100 

                    Delgi Boyu (m) 

Örneğin, 3 m ilerleme (delgi) yapılmış ve karotiyerden çıkarılan karotun toplam uzunluğu 

2.90 m olsun.  

     2.90 

Karot Yüzdesi (%) =   ------------- x 100   →  Karot Yüzdesi: % 97 

        3 

 

Karotlu sondajlarda, kesilen karotun sağlıklı olarak karotiyere girmesi ve yeryüzeyine 

alınması gerekmektedir. Sondajda, delme sırasında hareketlerin ve çamurun etkisiyle karotun 

erimesi, dağılması, karotun segman tarafından tutulmaması nedeniyle kırılması veya kuyuya 

düşmesi nedenleriyle karot kayıpları olabilmekte ve karot yüzdesi düşmektedir. Genel olarak, 

karot yüzdesini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralanabilir; 

1. Formasyonların yapısı, formasyonun masif ve parçasız, kırıklı ve çatlaklı veya kırılgan 

olması, formasyonun su ile temasta erimesi ve dağılması 

2. Kullanılan sondaj makinasının özellikleri 

3. Sondörün tecrübesi ve yetenek derecesi 

4. Kullanılan karotiyer ve matkap özellikleri 

5. Sondaj sıvısı özellikleri 
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Üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerdeki hususların ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar 

görülmektedir.  

 

8.1. SONDÖRÜN TECRÜBESİ VE YETENEK DERECESİ 

 

Sondörün tecrübesi ve yetenek derecesi, karot yüzdesini etkileyen önemli bir faktördür. 

Çünkü, aşağıdaki hususlar karot yüzdesini düşürmekte ve bunlar sondör tarafından kontrol 

edilmektedir. 

 

1. Matkaba yüksek baskı ve dönüş hızı uygulanması: Yüksek baskı ve dönüş hızı, delme 

hızını artırırken, tij kamçılanmasına sebep olmaktadır. Bu durum, çabuk 

kırılabilen/parçalanabilen formasyonlarda karotun öğütülmesine ve yüksek matkap 

aşınmasına sebep olmaktadır.  

 

2. Gereğinden fazla miktarda sondaj sıvısı kullanımı nedeniyle karotun yıkanması: 

Karotiyerlerde, karot sürekli olarak sondaj sıvısı tarafından yıkanmaktadır (Şekil 8.1). 

Karotun suda erime derecesine göre de karot yüzdesi düşmekte ve karot ufalanarak su ile 

birlikte kuyu ağzına gelmektedir. Suda eriyebilen formasyonlarda, karot yüzdesini 

yükseltmek için sondaj sıvısı miktarı ve basıncının delme işlemi sırasında kuyudan geri 

dönmeyecek şekilde ayarlanması faydalı olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 8.1. Karot yıkanması (Hilliard, 1996) 
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3. Matkap ağzının bloke olması: Kuyuya basılan sondaj sıvısının sık sık kesilmesi veya 

matkap ile portkron arasındaki segmanın bulunduğu geniş yuvada, parçalı/kırıklı karot 

parçalarının sıkışması nedeniyle matkap ağzı bloke olabilmektedir. 

 

Sondaj sıvısının sık sık kesilmesi sonucunda, yukarıya doğru çıkmakta olan kırıntılar yön 

değiştirerek kuyu tabanında toplanmaya başlarlar (Şekil 8.2 / 1 ve 2 no’lu durum). 

 

Eğer karot iki parçadan oluşuyor ise, kırıntıların etkisi ile sıkışmış olan karot matkapla birlikte 

dönerken tabandaki karot ise formasyona bağlı olduğu için dönmeyecektir. Böylece, dönen ve 

dönmeyen karot parçaları birbirlerini öğütecektir. Buradaki, öğütme iki karot parçasının 

dairesel alanları içerisinde olmaktadır (Şekil 8.2 / 4 no’lu durum). 

 

Karotlar parçalı ise öğütme, parçaların bütün yüzeyleri arasında düzenli olarak 

gerçekleşmektedir. 4 no’lu durumdan kurtulmak için, sondaj sıvısı miktarını artırmak ve kuyu 

ağzında tiji anahtar aracılığıyla delme yönünde çevirmek gerekir.  

 

 

                                                            Kırıklı formasyonda bloke olma  Kırıntı çökelmesi nedeniyle bloke olma 

Şekil 8.2. Karotun bloke olma durumları (Albayrak,1970 ve Hilliard, 1996) 

 

3 no’lu durumdan kurtulmak için sondaj sıvısı miktarını artırmak veya takımı çevirmek yeterli 

olmayabilir. Matkap üzerine baskı uygulanması ve matkabın döndürülmesi, karot parçalarının 

daha fazla miktarda sıkışmasına sebep olabilir. Matkap ağzının bloke olmasını önlemek için 
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sondaj sıvısı dolaşımının her kesilmesinde, karotiyeri 1-2 m yukarıya kaldırmak ve kuyu 

tabanında mümkün olduğu kadar parçalı kırıntı bırakmamak gereklidir.       

 

Karotiyerle ilerleme bitmeden önce, matkap ağzının bloke olması oldukça zararlıdır. 

Genellikle karotiyerin kuyu ağzına çıkarılıp temizlenmesi gibi bir zaman kaybına, sondör 

tarafından fark edilmezse yüksek baskı nedeniyle tij kamçılanmasına, karotiyerde arızalara ve 

karotun öğütülmesine sebep olmaktadır. Bazı durumlarda, ilerleme işlemi sonunda bilerek 

kuru blokaj yapılarak karotun kuyu içerisine dökülmesi önlenir.  Bu durumu gerçekleştirmek 

için ilerlemenin sonuna doğru sondaj sıvısının kuyuda dolaşımı sonlandırılarak uygun baskı 

ve dönüş hızında susuz olarak 5-10 cm ilerleme yapılmaktadır. Elmaslar, matkap ağzında su 

olması nedeniyle yanmamaktadır. 

 

Kuru blokaj, daha çok kırıklı formasyonlarda tercih edilmelidir. Bu işlem, çatlaklar arasına 

giren kırıntıların ve kırıklı parçaların birbirlerini tutma özelliğini artırmaktadır. Ayrıca, kuru 

blokaj su ile temasta eriyebilen formasyonlarda tercih edilmektedir. Çünkü, karotun çapı su 

ile küçüldüğü için segman karotu tutamayabilir.  

 

Kuru blokajdaki ilerleme mesafesi, formasyonun tipine ve Şekil 8.2’deki (a) uzunluğuna 

bağlıdır. Genel olarak kuru blokaja maruz kalan bir takımın durumu, morsetin ilerlememesi 

ile fark edilebilir.          

 

4. Yanlış matkap seçimi: Karotiyerin ucunda uygun matkap kullanılmaması durumunda, 

matkap kısa sürede kesme özelliğini kaybedecektir. Körelen matkap ile delme işlemine devam 

edilmesi; zaman kaybına dolayısıyla karotun öğütülmesine ve su ile temas nedeniyle karot 

uzunluğu ve çapında düşüşlere sebep olacaktır.  

 

5. Karotun öğütülmesi: Karot kaybını artıran sebeplerin başında, karotun öğütülmesi ve 

kuyuya düşürülmesi gelmektedir. Tüp içerisinde, iki karot arasında bir bloğun bulunması 

genellikle karot kaybını artırmaktadır. Bloğun oval şekilde olması, Şekil 8.3’de görülen R1 ve 

R2 kuvvetlerinin etkisi ile sıkışma daha da artacaktır. Bu sıkışma, 3 ve 4 no’lu kısımlarda 

olmaktadır.   

 

Tabandan yukarıya doğru çıkmakta olan ve üst kısımda bulunan karotların etkisi ile 1 ve 3 

no’lu kısımlarda noktalı olarak gösterilen alanlarda karot öğütülmektedir. Bu öğütmenin 
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nedeni, oval şekildeki bloğun sıkışarak matkapla birlikte dönerek alt ve üst kısımdaki karotu 

aşındırmasıdır. Karotun tek parça olması, bu tip öğütme işlemini engellemektedir. Ayrıca, 

karotiyerin sık sık yukarıya çekilmesi sonucunda da karotlar parçalanmakta ve yukarıdaki 

duruma benzeyen öğütmeler olmaktadır.     

 

 
 

Şekil 8.3. Karot öğütülmesi (Albayrak, 1970) 

 

Matkap ağzındaki karotun durumu da, karot kaybını artıran sebeplerden birisidir. 

Formasyonun parçalı, kırıklı ve tabakalı olması durumunda karot tek parça olmamaktadır. 

Şekil 8.4’de görülen (a) mesafesindeki karot parçalı ise, bu kısmı segman tutamamaktadır. 

Karotiyer kuyudan çıkartılırken, 1 no’lu karotlar kuyu tabanına düşmektedir. (a) 

mesafesindeki karot, matkap ağzı civarında tek parça ise de koparılamaz. Segman yuvası 

konikliğinin bitim noktasına rastlayan kısımdaki karotun boyu kısa ise, segmanın karotu 

tamamen tutamaması ve sarsıntı nedeniyle karot karotiyerden düşebilir. Ancak, karotun boyu 

segmanın boyu kadar olursa rahatlıkla tutabilir (2 no’lu karot). Bu 2 no’lu karotun tabakalı ve 

parçalı olması durumunda, karotiyerin yukarıya doğru alınması sırasında sıkışma ve üstündeki 

3 no’lu karotun ağırlığı nedeniyle karot aşağıya doğru dökülecektir. 2 no’lu karotun suda 

eriyebilir özellikte olması durumunda, karotun kuyu tabanına dökülmesi kolaylaşacaktır.        

 

Şekil 8.5’de görüldüğü gibi 90o’ye yakın tabakalı ve parçalı formasyonlarda, matkap 

içerisindeki karot sarsıntı ve sıkışma nedeniyle kuyu tabanına dökülür. Karot parçacıklarının 

dökülme sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde olacaktır. 

 

Sağlam formasyonlarda, karot tek parça olacaktır. Fakat, karotlar zayıf noktalarından daima 

kırılmaya çalışacaktır. Karotun kırılma olasılığı olan yüzeyi (a) mesafesi içerisinde ise, 
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karotun kuyuda kalma olasılığı çok yüksektir. (b) mesafesi içerisinde ise, karot segman 

tarafından sıkı bir şekilde tutulacağı için düşme olayı olmayacaktır. Bu uzunluk ne kadar az 

olursa, kuyuda kalan karot boyu da o oranda az olacaktır (Şekil 8.6).   

 

  
 

Şekil 8.4. Segmanın karotu tutma durumları (Albayrak, 1970) 

 

 

Şekil 8.5. Tabakalı ve parçalı karotun karotiyerden düşmesi (Albayrak, 1970) 

 

 
 

Şekil 8.6. Kuyu tabanında karotun koparılması (Albayrak, 1970) 
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Genel olarak, karotun kuyuda kırılmaması arzu edilir. Ancak, bazen mecburiyetten dolayı 

kırılabilir. Karotun kuyuda kırılmasına sebep olan faktörler şunlardır; 

1. İki formasyon arası geçiş (formasyonlar arası kontak) 

2. Tij kamçılanması 

3. Karotiyerin sık sık yukarıya çekilmesi 

4. Sondaj pompasının sık aralıkla arızalanması 

 

En ideal olan durum, karotun matkap ağzından koparılmasıdır. Bu işlem için, matkap üzerine 

uygulanan baskı ve dönüşe son verilir ve sondaj sıvısı dolaşımı durdurulur. Birkaç dakika 

bekledikten sonra, morset döndürülür ve takım yukarıya doğru yavaş yavaş çekilir. Karotun 

koptuğu, morsetin ani sarsıntısından ve ana vinçteki halatın gevşemesinden anlaşılabilir. 

Karotiyerin yukarıya doğru çekilmesi sırasında; morsette ani bir sarsıntı olmaması, karotun 

segmanın alt kısmından daha önce kopmuş veya sarsıntı yapmayacak kadar düşük bir kuvvetle 

koptuğunu göstermektedir.  

 

Karot dış yüzeyinin pürüzsüz olması, karotun matkap baskı ve dönüş hızı değerlerinin iyi bir 

şekilde ayarlandığını ve tij kamçılanması olmadığını gösterir. 

 

Kuyuda karot kalıp kalmadığını kontrol etmek için, karotiyer kuyu ağzına çıkartılmadan önce 

15-50 cm kadar yukarıya çekilir ve tekrar aşağıya indirilir. Çekilmeden önceki ve çekildikten 

sonraki yerleri işaretlenirse aradaki fark, kuyuda kalan karotun uzunluğunu verecektir. 

 

 Kuyuda karot kalması durumunda, karotu almak için vidyeli matkap veya emprenye elmaslı 

matkap kullanılmalıdır. Kuyuda kalan karotun tek parça olması, kuyu dışarısına alınmasını 

kolaylaştıracaktır. Karotun kuyu tabanında tam ortada olması durumunda, karotun karotiyer 

içerisine alınabilmesi için karotiyer karotun 5-10 cm üzerinde tutulur ve takım düşük dönüş 

hızında döndürülerek aşağıya doğru indirilir. Matkap karotu içerisine doğru alırken takımda 

sarsıntılar olur, kuyu tabanına değdiğinde ise ses ve sarsıntılar artar. 

 

Kuyu tabanında kalan karotun etrafında kırıntıların bulunması, matkap içerisine alınmasında 

yararlı olmaktadır. Kırıntı olmaması durumunda, karot hareket ederek kuyu duvarına doğru 

kayabilir. Kuyu duvarına doğru kaymış olan karotun alınması çok zordur. Genel olarak, karot 

kuyu tabanında bu şekilde bulunmaktadır. Bu şekildeki bir karotun kuyu dışarısına 
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alınabilmesi için mutlaka ortalanması gereklidir. Açılı olarak delinen bir kuyudaki karotun 

alınması çok daha zordur.  

 

Kuyu tabanında kalan bir karot karotiyer içerisine alındıktan sonra, karotiyer hemen kuyu 

dışarısına çıkartılmamalıdır. Karot çapı küçüldüğü için segman karotu tutamaz ve karot kuyu 

tabanına düşebilir. İdeal olarak karot alındıktan sonra, normal ilerleme yapılmalıdır. Böylece, 

karotun düşmesi engellenmiş olur.   

 

6. Tij kamçılanması: Sondaj kuyusunda, tij ve karotiyerin birlikte dönmesi sırasında tijlerin 

yalpa yapmasına tij kamçılanması (tij titreşimi) denilmektedir. Tij kamçılanması; eski, eğri ve 

esneklik özelliğini kaybetmiş tijlerin takımda kullanılması veya takıma yüksek oranda baskı 

uygulanması sonucunda oluşmaktadır.  

 

Tij kamçılanması söz konusu olmadığı durumda takım normal olarak 7 no’lu eksen etrafında 

yalpa yapmadan dönmektedir (Şekil 8.7). Kamçılanma sırasında ise, takım 6 no’lu eksen 

etrafında döner.     

 

Şekil 8.7. Tij kamçılanmasının karotiyerdeki etkileri (Albayrak, 1970) 

 

Tij kamçılanması sırasında, matkap matrisinin bir kısmı kuyu tabanına değer ve kesme 

işlemini sadece bu kısım yapar. Normal şartlarda ise, baskının matris üzerine eşit miktarda 

gelmesi gereklidir. Fakat, tij kamçılanması sırasında bu baskı çok az sayıda elmas tanesi 

üzerine ve farklı miktarlarda gelmektedir. Şekil 6.24’de görüldüğü gibi, matrisin A ucu kuyu 

tabanına değdiğinde B ucu askıda kalır ve kuyu tabanına değmez. Sonuçta, elmas taneleri çok 

hızlı bir şekilde matristen kopar ve kuyu tabanında kalır. 
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Tij kamçılanması nedeniyle kuyu duvarında ve karot yüzeyinde girinti ve çıkıntılar artar. Bu 

durumda, karot yanal gerilmelere de maruz kalır. Formasyon yumuşak veya orta sert ise, yanal 

gerilmelerin en yüksek olduğu durumda karot kırılır (8 no’lu durum). Kırılma sonucunda 

karotta ufalanma başlar. Tij kamçılanmasını önlemek için aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir; 

a. Formasyon özellikleri iyi bir şekilde tespit edilmelidir 

b. Baskı ve dönüş hızı değerleri, delinen formasyona uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır 

c. Yumuşak formasyonlarda sık sık manevra yapılmalıdır 

d. Eğri ve yıpranmış olan tijler takımda kullanılmamalıdır 

e. Takımdaki bütün tijler aynı özellik ve uzunlukta olmalıdır      

f. Segman kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. 

 

7. Segman kontrolü ve değişimi: Şekil 8.8’de görüldüğü gibi; matkap, portron ve segman 

yuvası segman içerisinde sıkışıp kalan karot parçasını çıkarmak için A yönünden okla 

gösterilen yöne doğru çekilmelidir. Karotun kolay bir şekilde çıkmaması durumunda, sondaj 

sıvısı ile iyi bir şekilde yıkanmalı ve üzerine lastik tokmak ile vurularak sarsıntıdan gevşemesi 

sağlanmalıdır. A yönünün tersinde yapılacak zorlamalar karotu daha fazla sıkıştıracaktır.  

 

İlk defa kullanılacak bir segmanın kontrolü, bu şekilde yapılmalıdır. Karot, A yönünden 

matkap veya segman içerisine itildiğinde girmelidir. A yönüne doğru çekildiğinde ise 

gelmemelidir. Kontrol edilen segman, karotiyerde kullanılmalıdır.  

 

Karotun A yönünden itilip tekrar geriye doğru gelmesi durumunda, segman görevini yapmıyor 

demektir. Bu şekilde olan bir segmanın kullanılması durumunda, karotiyerdeki bütün karotlar 

kuyu içerisine düşecektir. 

 

Karotlu sondajlarda, yüksek karot yüzdesi elde etmek için elmaslı matkap seçimi çok büyük 

öneme sahiptir. Elmaslı matkaplar, delinmesi muhtemel formasyon özelliklerine göre 

seçilmektedir. Bunun için, sondaj öncesi jeolojik etüdün çok iyi yapılması ve sahada daha 

önce yapılmış olan sondajlar varsa verilerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereklidir.   

 

Sondaj çamuru miktarı ve özellikleri karot yüzdesini önemli ölçüde etkilemektedir. Karotlu 

sondajda, karot yüzdesinin arttırılması için karotun su ile temasının minimuma indirilmesi 

gerekmektedir.  
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Şekil 8.8. Segman kontrolü ve karotun karotiyerden çıkartılması (Albayrak, 1970)  

 

8.2. KAROT YÜZDESİNİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ 

 

Karotlu sondajlarda, genellikle bentonit esaslı çamurlar veya polimer çamuru 

kullanılmaktadır. Bentonit çamuruna, kostik soda, CMC (Karboksi Metil Selüloz), krom 

lignosülfonat gibi kimyasal maddeler katılarak çamur sondaj çamurunun işlevlerinin 

geliştirilmesi ve karot yüzdesinin artırılması mümkündür. 

 

Yumuşak formasyonlarda sondaj yapılırken sondaj çamuru su kaybının yüksek olduğu 

durumda, hem kuyuda yıkıntı olmakta hem de karotun su alarak şişmesine veya dağılarak 

kaybına neden olmaktadır. Özellikle polimer ve CMC, su kaybını azaltmak ve kuyu 

kalıcılığını (duraylılığını) sağlamak amacıyla kullanılabilirler. Sıvı polimerlerin sahada hem 

sondaj çamuruna karıştırılması hem de depolanması kolaydır. Sıvı polimerler, karotlu 

sondajlarda şu amaçlar için kullanılmaktadırlar;       

1. Karotun iç tüp içerisinde sıkışmasını engellemek 

2. Karotun karotiyer içerisinden çıkarılmasını kolaylaştırmak 

3. Kuyu duvarı hareketsizliğini sağlama ve kuyu içerisinde takımın sıkışmasını önleme 

4. Pekişmemiş (çimentolanmamış) formasyonlarda karot yüzdesini artırmak 

5. Kuyu ve karotun su almasını önlemek 

6. Matkabın kestiği kırıntıların kuyu dışına atılmasını kolaylaştırmak 

7. Delme hızını artırmak 

8. Şişme özelliği olan formasyonlarda muhafaza borularının kuyudan çekilmesini 

kolaylaştırmak 

9. Takımda burulmayı (torku) azaltmak 
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Suya çok düşük miktarlarda karıştırılan sıvı polimerler, pompa ile rahatlıkla 

pompalanabilmektedir. Sadece yüksek miktarlarda kullanıldıklarında çok az bir pompa 

basıncı yükselmesi beklenebilmektedir. Ayrıca, polimerler tuzlu sularda da 

kullanılabilmektedirler. 

 

Wire-line takımlarda yüksek karot verimi elde edilmesinin sebepleri şunlardır; 

 

1. Karot bloklaması durumunda karot kaybını önleme 

 

Özellikle derin kuyularda, standart takımlarla karotlu sondaj yapılırken karot bloklamasının 

olduğu belirlense bile manevra yapmanın çok külfetli olması sebebiyle hemen takım çıkışı 

yaparak karotiyeri kuyu dışarısına almak zordur. Bu durum, karotun öğütülerek kaybına sebep 

olmaktadır. Wire-line takımlarla çalışılırken, karot bloklaması meydana geldiğinde iç tüpteki 

lastik yastıkların şişmesi nedeniyle sondör uyarılmakta ve sadece karotiyerin iç tüpü kuyu 

dışarısına alınarak karot kaybı önlenmektedir. 

 

2. Karot sürememe durumunda karot kaybını önleme 

 

Delme sırasında karot sürülemediğinde veya karotiyer dolduğunda, lastik yastıklar şişerek 

basınç yükselmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, daha fazla ilerleme yapmak mümkün 

olmadığı için karot sürememenin sebep olacağı karot erimesi önlenmiş olacaktır. 

 

3. Karotun su etkisiyle dağılmasını önleme   

 

Çatlaklı ve parçalı formasyonlarda sondaj yapılırken, standart takımlarda düşük karot 

verimine karşın wire-line takımlarda sistemin getirdiği avantajlar nedeniyle karot verimi 

artmaktadır. Yine yumuşak formasyonlarda, standart takımlarda karot kaybı yüksek iken wire-

line takımlarda elmaslı matkapla ile segman yuvası arasındaki mesafe 1.6 mm’ye kadar inmesi 

nedeniyle karotun su ile teması minimize edilmekte ve karot verimi artmaktadır. 

 

4. Karotun kısa sürede kuyu dışarısına alınması 

 

Wire-line takımla çalışılırken herhangi bir problem olması durumunda, iç tüp mümkün olan 

en kısa sürede kuyudan alınarak karotun kuyudan çıkartılması sağlanmaktadır. 


