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9. BORULAMA VE ÇİMENTOLAMA İŞLEMLERİ  

 

9.1. BORULAMA İŞLEMLERİ 

 

Karotlu sondaj kuyuları şu amaçlar için borulanmaktadır; 

 

1. Sağlam kayaca ulaşılana kadar geçilecek çimentolanmamış formasyonların kuyu içerisine 

yıkılmasına engel olmak, 

 

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

 

3. Çatlaklı veya gözenekliliği yüksek olan formasyonlarda olabilecek çamur kaçaklarını 

önlemek (çamur dolaşımının devamını sağlayarak takım sıkışması önler ve güvenli bir sondaj 

imkanı sağlar), 

 

4. Sondaj makinasının gücünün yetmediği ve daha derine inilmesinin gerekli olduğu 

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

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

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

 

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

delmek, 

 

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

taranarak sıkışan takımın boru içerisine alınması ve kurtarılmasını sağlamak, 

 

7. Kuyuyu saptırmadan düşey olarak delebilmek, 

 

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

kuyu tabanının temiz olmasını sağlamak, 
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9. Takım iniş ve çıkışlarını daha kolay ve güvenli bir şekilde yapmak. 

 

Karotlu sondaj kuyularında, takım güvenliğinin ve verimli bir delme işleminin 

gerçekleştirilebilmesi için en geçerli yöntem, ilerlemeye paralel olarak uygun çaptaki 

muhafaza borularının kuyuya indirilmesidir. Ancak, bazı durumlarda muhafaza borusu 

kullanımına gerek olmayabilir. Böylece, borulama işlemi için kaybedilecek zamandan tasarruf 

sağlanabilir. Sondaja doğrudan sağlam formasyon (yeryüzeyinden itibaren yıkıntı ve çamur 

kaçağına sebep olmayan formasyonlar) içerisinde başlanılacak ve sondaj bu birimlerde 

tamamlanacak olan kuyularda muhafaza borusu kullanılmaz. 

 

Muhafaza borusu gerekmeyen çalışmalarda, ilk 1.5 m’lik kısıma ağız borusu koyulması 

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

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

çamur ve taşıdığı kırıntıların incelenmesi daha kolaylaşmaktadır. 

 

Sondaj çamuru hazırlama teknikleri ve sondaj çamuru katkı maddelerinin özelliklerinin iyi 

bilinmesi sayesinde, yapılacak bazı sondajlarda borulama işlemine gerek kalmayabilir. 

 

9.1.1. Sondaj Kuyularının Borulanmasında Kullanılan Yöntemler 

 

Karotlu sondaj kuyularının borulanması amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yöntem 

seçimi, eldeki olanaklara ve diğer bazı faktörlere bağlıdır. Örneğin; kuyu çapına, sondaj 

makinası tip ve özelliklerine, delinen formasyon özelliklerine, kuyu programına, borulama 

işleminin amacına vb. gibi. 

 

9.1.1.1. Döndürme Yöntemi ile Borulama 

 

Bu yöntemde, ilk olarak muhafaza borusunun ucuna formasyon özelliklerine uygun olacak 

şekilde kısa mesafeli borulama işlemleri için elmaslı çarık veya vidyeli çarık, uzun mesafeli 

boru sürme işlemleri için ise muhafaza borusu portkronu ve boru matkabı bağlanmaktadır.  

Doğrudan veya tijler aracılığı ile morsete bağlanan muhafaza boruları, morset aracılığı ile 
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döndürülerek ve içlerinden su ve/veya çamur basılarak normal delme işlemi yapılıyor gibi 

kuyuya indirilir (Şekil 9.1).   

 

 

Şekil 9.1. Karotlu sondaj kuyusu borulama işlemi 

 

Muhafaza borusu matkaplarının iç çapı, boru çarıklarına oranla daha dardır ve iç kısmında 

elmas taneleri bulunmaktadır. Bu matkaplar, sadece kuyuların taranarak genişletilmesinde 

kullanılmaktadır ve içlerinden aynı çaplı takım geçmemektedir. Bu sebeple, borular tabana 

kadar tarama yapıldıktan sonra manevra ile kuyu dışarısına alınmaktadır. Boru matkabı 

çıkartılarak geçilen formasyon özelliğine göre, boru ucuna boru çarığı veya vidyeli çarık 

bağlanır ve borular tekrar kuyu tabanına indirilir. Daha önce, boru matkabı ile tarama 

yapıldığı için borular tabana kolay bir şekilde indirilebilir. Boru indirilirken takılmalar olması 

durumunda, borular anahtar ile çevrilmelidir. Yıkıntılı formasyonlarda, boru anahtarı ile 

çevirmek yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda, boruların içerisinden su verilerek ve 

döndürülmek sureti ile sürülmesi gerekecektir. Muhafaza boruları kuyu tabanına indirildikten 

sonra, tabanda 5-10 cm kadar ilerletilerek elmaslı veya vidye çarığın sağlam formasyona 

oturması sağlanır. 
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Derin kuyuların taranması sırasında, aşırı sürtünme sebebiyle sondaj makinasının gücü 

boruları döndürmeye ve sürmeye yetmeyebilir. Böyle durumlarda tarama yapılırken, boru 

matkabının üstüne 2 veya 3 boy boru bağlandıktan sonra üzerlerinin tij ile tamamlanması ve 

tarama işleminin bu şekilde yapılması daha uygun olmaktadır.  

 

9.1.1.2. Kuyunun Kapalı Matkapla Genişletilerek Borulanması 

 

Günümüzde, karotlu sondaj çalışmalarında tarama ve genişletme işlemlerinde boru matkabı 

yerine PDC veya üç konili matkap kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu amaçla, 3 3/4 ve 2 15/16 inç 

çaplı matkaplar kullanılmaktadır. 3 3/4 inç matkap, H-çaplı muhafaza borusunun içerisinden 

kolay bir şekilde geçebilmekte ve kuyuyu N-çaplı borunun inebileceği genişlikte 

taramaktadır. 2 15/16 inç çaplı matkap da, N-çaplı boru içerisinden kolay bir şekilde 

geçebilmekte, açtığı veya genişlettiği kuyuya B-çaplı muhafaza borusu kolay bir şekilde 

indirilmektedir. 

 

PDC veya üç konili matkaplarla çalışılırken çamur kullanılması gereklidir. Çünkü, bu 

matkapların formasyondan kopardığı kırıntılar iri tanelidir. Bu iri taneler, sadece çamur ile 

kuyu dışarısına kolay bir şekilde atılabilmektedir.  

 

9.1.1.3. Kuyu Çapını Küçültmek için Borulama    

 

Karolu sondaj kuyuları delinirken, çeşitli sebeplerle kuyu çapının küçültülmesi 

gerekebilmektedir. En önemli nedenler; kuyu güvenliğini sağlamak, kuyu duvarı (cidar) ile 

tijler arasındaki anülüs mesafesinin sabit tutulması ve bu mesafenin mümkün olan en küçük 

oranda tutulmasıdır. Anülüs mesafesinin sabit tutulması sayesinde, sondaj çamurunun kuyu 

dışarısına çıkış hızı da sabit kalacağı için kırıntıların kuyu dışarısına atılması kolay olacaktır. 

Borulama yapılmaması durumunda, kuyu üst kısımlarında tij ile kuyu duvarı arasındaki 

anülüs mesafesi ve alan artar. Bu noktada, sondaj sıvısının çıkış hızı düşecek ve kırıntı 

birikmesi nedeniyle takım sıkışmaları meydana gelecektir. Ayrıca, anülüs mesafesi ne kadar 

küçük olursa sondaj çamurunun kuyu dışarısına çıkış hızı da o oranda artacaktır. Dolayısıyla, 

kırıntıların kuyu dışarısına atılması çok daha hızlı olacaktır.  
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Düşülecek çapa ait muhafaza borularının alt ucuna formasyon özelliğine göre, elmaslı veya 

vidyeli çarık bağlanarak borular kuyu tabanına indirilir. Daha sonra, çarığın formasyona 

tutunmasını sağlamak için 5-10 cm kadar bir ilerleme yapılır. Böylece, sondaj kuyusu bir 

küçük çaptaki takımla ilerleme yapılmaya hazır duruma getirilir.  

 

9.1.1.4. Çakma Yöntemi ile Borulama  

 

Bu yöntemde, ilk olarak muhafaza borusunun ucuna yüksek kaliteli çelikten imal edilen ve 

ısıl işlem uygulanmış ve uç kısmı konik olan çakma çarığı bağlanır. Ucuna çakma çarığı 

bağlanan boru, şahmerdan ve kılavuz yardımıyla formasyona çakılmaktadır (Şekil 9.2).  

 

 

Şekil 9.2. Şahmerdan ile boru çakılması (Özbayoğlu, 1983) 

 

Kılavuz tije, darbe başlığı ve boru bağlanır. Şahmerdan, kılavuzun üzerine geçirilir ve zincirin 

ucundaki halkaya genellikle 2.5 cm çapındaki ip halat bağlanır. İp halatın ucu serbest 

bırakıldığında, şahmerdan kendi ağırlığı ile kılavuz tij üzerinde aşağıya doğru kayarak çakma 

başlığında darbe etkisi oluşturur. Bu etki, borunun formasyonda bir miktar ilerlemesini sağlar. 

İp halatın ucu çekilerek şahmerdan yukarıya doğru alındıktan sonra, tekrar serbest bırakılır. 

Bu işlem arda arda tekrarlanarak boru formasyona çakılır.  
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Boruların kolay bir şekilde çakılabilmesi için dikkat edilecek en önemli husus, boruların dik 

olarak çakılmasıdır. Boruların belirli aralıklarla boru anahtarı ile veya morset ile düşük 

devirde sağa doğru döndürülmesi, boruların kolay bir şekilde sürülmesine yardım edeceği gibi 

borunun dik olarak ilerlemesini de sağlayacaktır. Ayrıca, darbe ve sarsıntı nedeniyle boru 

bağlantı yerlerinde oluşabilecek çözülme olasılığı da azaltılmış olacaktır. Bir boy boru 

çakıldıktan sonra, içerisi PDC veya herhangi bir kapalı tip matkap ile temizlenir ve yeni bir 

muhafaza borusuna eklenerek çakma işlemine gerekli derinliğe kadar devam edilir. Boruların 

kuyudan çıkartılmasında, çakma işleminin tersi yapılmaktadır. Şahmerdan, geri darbe 

başlığına vurdurularak borular kuyudan çekilmektedir.  

 

9.2. ÇİMENTOLAMA İŞLEMİ 

 

Karotlu sondaj kuyuları, genellikle aşağıdaki durumlar için çimentolanmaktadır. 

1. Çimentolanmamış (silt, kum, çakıl vb.) birimlerde sondaj sırasında oluşan yıkıntıyı 

önlenmek, 

2. Çatlaklı formasyonlarda, çatlakları tıkamak ve sondaj çamuru dolaşımını sağlamak, 

3. Geçirgen zeminlerde sondaj sıvısı azalmasına karşı önlem almak, 

4. Sapan kuyuları düzeltmek,  

5. Derin kuyularda, borulanamayan ve çap düşme imkanının olmadığı durumlarda kuyuların 

çimentolanması gerekebilir. 

 

Çap düşme işlemine gerek duyulan durumlarda, 4. madde dışındaki sebeplerden birisi 

nedeniyle kuyuya muhafaza boruları indirilmeli veya çimentolama işlemi yapılmalıdır. 

Çimentolama işleminde zaman kaybı, borulama işlemine oranla daha fazladır. Ayrıca, 

çimentolama işleminin tekniğine uygun olarak yapılmaması durumunda önemli zaman ve 

çimento kayıpları olabilir.  

 

Kuyudaki sondaj çamuru kaçağının engellenemediği durumlarda veya kuyuda yıkıntı 

oluşması, kuyu genişlemesi gibi problemlerde kuyuya alçı veya çimento basılabilir. Eğer 

derin kuyuda çalışılıyor veya aşırı yıkıntı problemleri oluşuyor ise, mukavemeti daha sağlam 

olduğundan alçı yerine çimento tercih edilmelidir. Çimento karışımı hazırlanırken fazla su 

kullanıldığında çimentonun mukavemeti düşer, bu yüzden kullanılan su miktarına dikkat 
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edilmelidir. Alçı çimentoya göre çok daha kısa sürede prizlendiği için zamandan tasarruf 

sağlar. Ancak, alçı sığ ve daha az problemli kuyularda ve alçı basıldıktan sonra takımın 

kolaylıkla çekilebileceği kuyularda tercih edilmelidir. Tersi durumda, daha takım çekilemeden 

alçının donması sonucu takım sıkışması meydana gelebilir.  

 

Çimentolama işlemi öncesi, sondaj kuyularının temizlenmesi gereklidir. Kuyuya tij 

içerisinden su basılarak yıkanmalıdır. Bu yıkama işlemi sayesinde, hem kuyu duvarı yıkanmış 

hem de kuyu içerisindeki kırıntılar kuyu dışarısına çıkartılmış olur.  

 

Karotlu sondaj kuyularında çimento şerbeti olarak, genellikle çimento +  su karışımı 

kullanılmaktadır. Kullanılan çimento, genellikle Portland çimentosudur. Ayrıca, çabuk priz 

alma özelliği olan çimentolarda kullanılmaktadır. Küçük çaplı kuyularda çimento şerbeti 

karıştırma oranı, 50 kg çimento + 50 litre su şeklindedir ve bir karıştırıcı ekipman aracılığı ile 

hazırlanmaktadır. Kullanılacak çimento şerbeti miktarı, kuyu çapına ve çimentolama 

işleminin amacına göre hesaplanmaktadır.  

 

Çimentolama işlemi şu şekilde yapılabilir ; 

 

1. Eğer kuyuda su kaçağı nedeniyle çimentolama yapılacak ise, takım su kaçan seviyenin 1 m 

altına indirilir.  

 

2. Eğer kuyuda yıkıntı nedeniyle çimentolama yapılacaksa, takım mümkün olduğu kadar kuyu 

tabanına indirilmeye çalışılır. 

 

3. Takım bulunduğu yerde yavaşça çevrilerek kuyuya temiz su basılır ve kuyu duvarlarındaki 

sondaj sıvısının oluşturduğu tabaka temizlenir. 

4. Çimentolanacak seviyenin hacmi hesaplanır. Genellikle bu hesaplanan hacime % 10 kuyu 

genişleme payı eklenir. 
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Yukarıdaki kuyu için gerekli olacak çimento şerbeti ve öteleme suyu miktarı hesabı :  

Kuyu çapı : HQ 

Kuyu derinliği : 400 m olsun. 

Çimentolanacak seviye : kuyu tabanından itibaren 30 m 

Çimentolanacak seviyenin hacminin hesabı: π x r2 x h = 3.14 x (0.048 m)2 x 30 m = 0.217 m3 

= 217 litre 

(π = sabit sayıdır ve değeri 3.14’tür. HQ kuyu çapı = 9.6 cm = yarıçapı = 4.8 cm = 0.048 m) 

217 litre + % 10 (kuyu genişleme payı) = 239 litre 

Çimentonun takım içerisinde yükselme seviyesinin hesabı: π x r2 x h = 3.14 x (0.039 m)2 x 1 

m = 0.0048 m3 = 4.8 litre 
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(π = sabit sayıdır ve değeri 3.14’tür. HQ dış tüp iç çapı = 7.8 cm = yarıçapı = 3.9 cm = 0.039 

m) 

238 m çimentonun HQ takım içerisinde kaç metre yükseleceğinin hesabı: 238 / 4.8 = 49.6 m 

Öteleme suyu miktarı hesabı (takım içerisindeki çimentonun yarısını takım dışına çıkartacak 

miktarda olmalıdır) : 49.6 m / 2 = 24.8 m 

Kuyu derinliği - Gerekli öteleme suyu miktarı = 400 m - 24.8 m = 375.2 m   

(Kuyu derinliği - öteleme suyu miktarı) x çimentonun takım içerisinde yükselme seviyesi 

375.2 m x 4.8 litre/m = 1801 litre (çimentolama işlemi için gerekli olan çimento şerbeti 

miktarı)  

 

5. 20 - 25 litre suya 50 kg (1 torba) çimento oranına göre çimento karıştırılır. İstenilen miktara 

ulaşıldığında çimento şerbeti homojen bir şekilde karıştırılır. Çimentonun daha hızlı 

sertleşmesini sağlamak için torba başına 1 kg tuz dökülür ve karıştırılır. 

 

6. İç tüp kuyu dışına alınır. 

 

7. Sondaj pompasının emicisi çimento şerbeti tankının içerisine atılar. Çimentoyu basacak 

olan pompa çalıştırılarak kuyuya çimento basılmaya başlanır.  

 

8. Hesaplanan çimento şerbeti, kuyuya pompalandıktan sonra kuyuya temiz su basılır.  

 

9. Çimento şerbetinin tamamı kuyuya basıldıktan sonra ara vermeden hesap edilen öteleme 

suyunun tamamı da kuyuya basılır. Kuyuya basılacak "öteleme suyu" miktarı, takım 

içerisindeki çimentonun yarısı takım dışına çıkacak miktarda olmalıdır. Eğer, bu miktar 

gereğinden az olursa, çimento takım dizisinin içerisinde kalır ve takım çekme sırasında 

kuyunun farklı yerlerinden kuyuya dökülür. Fazla olması durumunda da, çimento matkabın 

ağzından çıkarak kuyu içerisinde yükselmeye başlar ve takım sıkışma riski oluşturur. Her iki 

durumda da, kuyunun istenilen seviyesi çimentolanmamış olur.  


