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Zemin sıvılaşması nedir?
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Zemin sıvılaşması nedir ?

– Zemin sıvılaşması, deprem kaynaklı titreşim (veya diğer hızlı 

yüklemeler) altında zeminin mukavemet ve rijitliğinin azalması 

olarak tanımlanabilir.

– Tipik olarak, hızlı yükleme altında hacimsel küçülme eğilimi 

gösteren suya doygun gevşek kum zeminlerde meydana gelir.

– Deprem sırasında sarsıntı etkisiyle, başlangıçta düşük olan boşluk 

suyu basınçları artarak efektif gerilmelerin sıfıra yaklaşmasına 

neden olur.

σ′ = σ – u    => τ = c' + σ' tan φ'



Tipik sıvılaşma davranışı (Ishihara, 1996)



Zemin sıvılaşmasının olası sonuçları

• Kum volkanları (sıvılaşmanın kesin kanıtı)

• Zeminde oturma

• Yanal yayılma

• Zemin dalgalanması (büyük genlikli yer hareketi)

• Şev kayması (veya akması)

• Yeraltı yapılarının yüzmesi

• İstinat duvarı ve rıhtım hasarları

• Temel ve üstyapı özelliklerine bağlı olarak farklı türlerde 
üstyapı hasarları (taşıma gücü kaybı, temel deplasmanları, 
farklı oturmalar dolayısıyla üstyapıda gerilme ve hasar)



Sıvılaşmayı etkileyen faktörler

• Depremin şiddeti ve süresi

• Su tablası seviyesi

• Zemin türü

• Rölatif sıkılık

• Dane çapı dağılımı

• In-situ çevre basıncı

• Zemin tabakasının yaşı ve çimentolaşma

derecesi



Sıvılaşma tetiklenmesinin hesaplanması

1. Dinamik üç eksenli veya dinamik basit kesme 
deneyi gibi laboratuvar deneyleriyle

2. SPT, CPT gibi saha deneyleriyle korelasyon 
yapılması yoluyla (Seed ve diğerleri - 1975
tarafından önerilen basitleştirilmiş yöntem gibi)

3. Kayma dalgası hızıyla korelasyon yapılması 
yoluyla (Andrus ve Stokoe, 2000)



Saha deneyleriyle korelasyon yaklaşımı

Sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı:
GK = Zeminin sıvılaşmaya direnci / sismik talep

GK = CRR / CSR (= τcyc,L / τcyc)

CRR (Cyclic Resistance Ratio – Çevrimsel Direnç Oranı):

Zeminin sıvılaşma direncini SPT (Standart Penetrasyon 

Deneyi) darbe sayısına bağlı olarak belirler

CSR (Cyclic Stress Ratio – Çevrimsel Gerilme Oranı):

Depremin uyguladığı sıvılaşma talebi 

(CSR = τcyc / σ′v0) 



CRR ve SPT-(N1)60 arasındaki ilişki

(Seed ve diğerleri, 1975)



Sıvılaşabilir zeminler üzerinde temellerin 

modellendiği deneysel çalışmalar

• Santrifüj deneyleri: Whitman and Lambe, 1982; Liu 
and Dobry, 1997; VELACS (No. 12) Arulanandan and 
Scott, 1993; Hausler and Sitar, 2000

• Sarsma tablası deneyleri: Yoshimi and Tokimatsu, 
1978



Santrifüj deney sonuçları: boşluk suyu basınç oranları

(Whitman and Lambe, 1982)



Santrifüj deney sistemi (Hausler and Sitar, 2001)



Santrifüj deney 

sonuçları:

Zamana karşı 

boşluk suyu basınç 

değişimleri

(Hausler and Sitar, 

2001)



Sonuç

Zemin sıvılaşmasına ilişkin olarak serbest saha 
koşulları için geliştirilmiş olan yöntemler 
temellere uygulandığında genel olarak 
emniyetli tarafta kalmaktadır.



Zemin Sıvılaşmasına İlişkin 

Örnekler ve Karşı Tedbirler



Ceyhan Depremi (Ceyhan Nehri kıyısı)



Ceyhan Depremi (Ceyhan Nehri kıyısı)



Satellite Image of North-Western Anatolia



TÜPRAŞ Rafinerisi Arazisi



Yarımca Limanı



Yarımca Limanı



Yarımca Limanı



Sıvılaşma sonucu Sapanca Gölü kenarında otel 

binasında aşırı oturma



Sapanca Gölü kıyısında zeminde yarılmalar 

ve yüzeye kum fışkırması



Sapanca Gölü kıyısı



Adapazarı civarının jeolojik ana hatları



Adapazarı Şehir Merkezi

• Can kaybı: 3694 (şehir nüfusunun yaklaşık 

%2si)

• Çöken veya ağır hasar gören bina sayısı: 

2844 (bina stoğunun yaklaşık %12si)



Bina Stoku Genel Özellikleri

• 1 – 3 katlı yığma binalar (T = 0.1 – 0.3 s)

• 3 – 8 katlı betonarme çerçeve içerisine tuğla dolgu 

duvarlı binalar - genellikle yüksek girişli (T = 0.35 

– 0.8 s)

• 3 ve daha fazla katlı binaların çok büyük bölümü 

radye temellere sahip



İzmit Street (Borderline between districts 7 and 9)



İzmit Street (Borderline between Districts 7 and 9)



Bearing Capacity Failures (District 12)



Bearing Capacity Failures (District 12)



Bearing Capacity Failures (District 12)



Bearing Capacity Failures (District 11)



Bearing Capacity Failures (District 24)



Adapazarı’nda Çöken Binaların Yerlerinin Yumuşak/Sıvılaşabilir 

Nitelikteki Zeminlerin Dağılımıyla Karşılaştırması
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Basitleştirilmiş Zemin-Yapı Etkileşim Modeli
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Temel Devrilme Açısı Değişimi
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a) Doğrusal temel 

davranışı

b) Doğrusal olmayan temel 

davranışı
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Kolon Kesme Kuvveti Değişimi
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a) Doğrusal temel davranışı b) Doğrusal olmayan temel 

davranışı



Potansiyel Sıvılaşma Riskinin 

Değerlendirilmesi

1. Zemin sıvılaşabilir nitelikte mi?

2. Zeminin sıvılaşabilir olması durumunda, sıvılaşma 

meydana gelmesi mümkün mü?

3. Sıvılaşma meydana gelmesi durumunda hasar söz 

konusu olabilir mi?



43

Yüzeysel Temeller için Zımbalama Tahkiki

Yüzeysel temeller üzerinde yer alan binalarda deprem 

sırasında sıvılaşma ile ilişkili olarak batma ve yanal eğilmeler 

meydana gelmektedir.

Geçmiş depremlerden edinilen tecrübeler doğrultusunda, 
temelin hemen altında sıvılaşmayan bir kabuk tabakası, 
sıvılaşmadan kaynaklanan bu gibi olumsuz etkileri büyük 
ölçüde azaltmaktadır.

Kritik kabuk kalınlığının, temel taban basıncı ve sarsıntı 
şiddetinin yanında, kabuk tabakasının kayma direncine bağlı 
olduğunu, temel genişliğinin 2-3 katını geçmediğini gösteren 
çalışmalar vardır.



Zımbalama kontrolü



Sıvılaşmaya karşı alınabilecek tedbirler

1. Sıvılaşmanın meydana gelmesinin önlenmesi

– Yoğunlaştırma (bağıl yoğunluğun (RD) artırılması)

– Sertleştirme (enjeksiyon, sızdırma (permeation), derin karıştırma)

– Zeminin değiştirilmesi

– Zemin suyunun drene edilmesi (su tablasının düşürülmesi)

– Zeminde kayma deformasyonlarının azaltılması

2. Sıvılaşma sonucu meydana gelebilecek hasarın ortadan kaldırılması

– Temellerin kuvvetlendirilmesi (radye veya kazıklı temel 

uygulaması

– Üstyapıya ilişkin olarak alınabilecek tedbirler



Mevcut yapılarda enjeksiyonun avantajları

• Ses ve titreşim düzeyleri

• Gerekli ekipman boyutları

• Etkinlik

Dolayısıyla, enjeksiyon yöntemi yoğun kentleşme ve mevcut 
yapılar durumunda önemli avantajlara sahiptir



Enjeksiyon yoluyla zemin islahı

• Kum danelerinin kimyasal olarak bağlanması 

(çimentolaşma)

• Zemine kohezyon kazandırılması

• Hacimsel genişleme eğilimine bağlı olarak 

çevre basıncının artması

• Sıkıştırma



Enjeksiyonla sıvılaşma direncinin artırılması: 

çatlatma, sızma ve genişleme



Jet-grout 

kolonu 

uygulaması

Vibroflotasyon

taş kolon 

uygulaması



• Sıvılaşma potansiyeline sahip zeminlerde kazıklı temel 

uygulamalarında çakma veya vibreks kazık tercih 

edilmelidir. Böylece, kumlu zeminlerin relatif 

yoğunluğunun, dolayısıyla da sıvılaşma direncinin 

artırılması mümkündür.

• Yerinde dökme kazık kullanılması durumunda ise zemin 

sıvılaşması etkilerinin sınırlanması amacıyla, kazıkların 

yanı sıra zemin iyileştirmesi (taş kolon / jet-grout kolonu) 

yapılabilir.

Sıvılaşabilir Zeminlerde Kazık Uygulamaları



İlginiz İçin Teşekkürler


