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CPT deney sonuçlarına göre kazıkların düşey yük taşıma kapasitesinin ve 
oturma miktarının belirlenmesi 
Program:  Kazık CPT 

Dosya:   Demo_manual_15.gpn 

Bu mühendislik kılavuzunun amacı, GEO 5 – Kazık CPT programının kullanımını açıklamaktır. 

Problemin tanımlanması 

Problemin genel özellikleri önceki bölümde açıklanmıştır (12. Kazıklı temeller – Giriş). EN 1997-
2'ye göre tekil kazık ve bir kazık grubunun taşıma kapasitesini ve oturmasını analiz edin. 

 
Problemin şematik görüntüsü – CPT deneylerine göre tekil kazığın analizi 

Çözüm 

Bu problemi analiz etmek için GEO 5 – Kazık CPT programını kullanacağız. Aşağıdaki paragrafta bu 
sorunun çözümünü adım adım anlatacağız. 

 “Ayarlar” penceresinde, “Seç ayarlar” düğmesine tıklayacağız (ekranın alt kısmının ortasında). 
Açılan “Ayarlar listesi” iletişim penceresinde “Standart – EN 1997” analiz ayarlarını seçin. Analiz, EN 
1997-2 standardına göre yapılacaktır: Geoteknik Tasarım – Bölüm 2: Zemin etüdü ve deneyler. 
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“Ayarlar” Penceresi 

Birinci analizde, tekil kazığı değerlendireceğiz. Bu nedenle, azaltma katsayılarını 43 , ξξ  

belirtmeyeceğiz. Negatif çeper sürtünmesinin etkisini dikkate almayacağız. Kazığın toplam 
hesaplanan taşıma kapasitesini azaltmak için kullanılan model kısmi belirsizlik faktörünü belirtmek de 
mümkündür, ancak biz bu eğitimde 1.0 standart değerini kullanacağız. 

Ayrıca “Zemin sınıflamasına devam et” kutusunu da işaretleyeceğiz. Bu, gerçekleştirilen CPT 
deneylerinden elde edilen tüm zemin parametrelerinin otomatik olarak atanmasını sağlar. 

Not: Azaltma katsayıları 43 , ξξ  ve hatta kazıkların toplam taşıma kapasitesi, gerçekleştirilen CPT 

deneylerinin sayısına bağlıdır. Daha fazla gerçekleştirilmiş CPT deneyi olduğunda, korelasyon 

katsayılarının değeri düşer. Bu örnekte, gerçekleştirilmiş iki statik penetrasyon deneyi için değerler, 

Tablo A.10 - EN 1997-1 (Kısım A.3.3.3) - Correlation coefficients for deriving characteristic values of 

pile capacities from ground tests ‘ ye göre 35.13 =ξ ve 27.14 =ξ  ‘dir. 

 

http://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/correlation-coefficients-for-evaluating-standard-values-of-bearing-capacity-01/
http://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/correlation-coefficients-for-evaluating-standard-values-of-bearing-capacity-01/
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Şimdi “CPT” penceresine geçeceğiz. Burada “İçe Aktar” ve ardından “Format GEF” butonunu 
kullanarak kayıtlı CPT deneylerini programa aktaracağız. 

 

“CPT“ Penceresi 

Not: İçe aktarma dosyaları (cpt_deney1.gef, cpt_deney2.gef) GEO5 kurulumuna dahildir ve genel 

belgelerde FINE klasöründe bulunur. 

Not: CPT deneyleri çeşitli formatlarda içe aktarılabilir; Örneğimizde, Hollanda GEF formatındaki 

deneyleri kullanacağız (Daha fazla bilgi için program yardımına bakın – F1). 

Not: “CPT Ekle” butonunu kullanarak CPT deneylerini elle girmek de mümkündür. Ölçülen 

noktaların miktarı genellikle büyük olduğundan, bunun yerine içe aktarma sıklıkla kullanılır. 
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“Tamam” butonuna bastığınızda deneyler programa yüklenmiş olur ve ölçülen uç direnci ve yerel 
çevre sürtünmesi grafikleri ekranda görüntülenir. 

 

 “CPT“ penceresi – içe aktarılan deneyler 

Not: Basitçe söylemek gerekirse, CPT deneyleri iki türe ayrılabilir. Standart CPT deneyleri, uç 

direncini (qc) ve yerel çevre sürtünmesini (fs) ölçer. İkinci tip, boşluk suyu basıncını da ölçen CPTu adı 

verilen daha ayrıntılı bir deneytir. CPTu deneyi finansal ve teknik olarak daha zorludur. Ancak, CPT 

deneyine göre zeminleri doğru bir şekilde sınıflandırmak için boşluk suyu basıncı (u) bilgisi gereklidir. 

Yeraltı suyu seviyesini biliyorsak, programın boşluk suyu basıncını otomatik olarak hesaplamasına izin 

verebiliriz. Bu, aşağıdaki paragrafta açıklanmıştır. 

“cpt_deney1” öğesini seçin ve “1 Numarayı Düzenle” düğmesine tıklayın. “Düzenle” düğmesine 
bastıktan sonra, seçilen deneyin ayrıntılı sonuçlarını içeren bir iletişim penceresi açılır. 
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“CPT” penceresi – Boşluk suyu basıncının hesaplanması 

Bu diyalog penceresinde ekranın sol alt kısmındaki “Hesapla u2” butonuna basın ve 4,50 m'de 
varsayılan yeraltı suyu seviyesini girin. 

Her iki deney için de boşluk suyu basıncı hesaplamasını bu şekilde yapacağız. 

Yeraltı suyu seviyesini “YAS” penceresine de girmek gerekir. 

 

 “YAS” penceresi 

Sonrasında “Zemin sınıflandırması” penceresine geçin. “Sınıflandırma tipi”ni Robertson'a (2010) 
göre seçiyoruz. Penetrometre net alan oranı standart 0,75 değerine sahiptir. CPT deneylerini 
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kullanarak birim hacim ağırlığı hesaplamak için “hesapla” seçeneğini seçin. Son olarak, jeolojik profili 
daha net elde edebilmek için “Minimum tabaka kalınlığı”nı 0,50 m olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi 
için program yardım bölümü F1’e bakın. 

 

“Zemin sınıflandırma” penceresi 

Not: Zemin sınıflandırması her zaman sadece bir CPT deneyi için yapılır – bunu “CPT Kaynaklı” 

kutusunda belirtmek gerekir. 

"Profil", "Zeminler" ve "Atama" çerçeveleri atlanabilir - hepsi CPT deneylerinden elde edilen 

değerlere göre program tarafından otomatik olarak belirlenecektir. 

“Yapı” penceresinde “tekil kazık” seçeneğini seçeceğiz. Ardından, aşağıdaki şekilde gösterildiği 
gibi, kazığa etki eden düşey yükün maksimum büyüklüğünü giriyoruz. Tasarım yükü, kazık taşıma 
kapasitesi analizi için, servis yükü ise kazık oturma analizi için kullanılır. 
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 “Yapı“ penceresi 

“Geometri” penceresinde,  kazık çapını, boyunu ve malzemesini gireceğiz. Son olarak ta kazık 
imalat teknolojisini belirteceğiz. Bu örnekte kazık türü olarak Fore kazık (sondaj çamuru, açılmış 
sondaj deliği) seçilecektir. Geometri bölümünde kazığın zemin içindeki uzunluğunu ve kazık çapını 
belirteceğiz.  

Kazık ucu taşıma kapasitesi kaysayısı pα  hesapla seçeneği seçildiğinde otomatik olarak hesaplanır. 

 

“Geometri“ penceresi 
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Şimdi “Taşıma kapasitesi” penceresinde tekil kazığın analizine geçeceğiz. Bu pencere analiz 
sonuçlarını gösterir. 

 

“Taşıma kapasitesi” penceresi 

“Detaylı” butonuna tıklayarak kazık düşey taşıma kapasitesi hesabı-ara sonuçlarını görebiliriz. 

 

 “Tahkik ”penceresi – Kazık düşey taşıma kapasitesi 
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Not: Taşıma kapasitesi analizi, belirli bir deney veya tüm deneyler için yapılabilir. 

Bir kazığın düşey taşıma kapasitesi dcR , , çevre sürtünmesi ve kazık uç direncinin toplamıdır (daha 

fazla ayrıntı için program yardımını - F1'i ziyaret edin). Yeterlilik koşulunu sağlamak için, bu değer 
tasarım yükünden dsF ,  büyük olmalıdır. 

− EN 1997-2: kNFkNR dsdc 0,70031,1070 ,, =>=     YETERLİ 

Ardından, kazık için nihai yükleme eğrisinin ve kazık oturma hesabı sonuçlarının görüntülendiği 

“Oturma” çerçevesine geçeceğiz. kNFs 300=  servis yükü için toplam kazık oturması 

mmw d 6,15,1 = olarak hesaplanmıştır. 

 
“Oturma” penceresi – tekil kazığın nihai yükleme eğrisi (çalışma şeması) 

Detaylı sonuçları görmek için  “DetayIı” butonuna basın. 
 

 

 “Tahkik“ penceresinde detaylı oturma sonucu 
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Kazık Grubu 

Şimdi rijit ızgaraya sahip bir kazık grubunun hesaplamasını yapacağız. “Ayarlar” penceresinde 

“Katsayıları azalt 43 , ξξ  (rijit yapı)” seçeneğini seçeceğiz. 

 

“Ayarlar“ penceresi 

Ardından kazık grubu analizi için gerekli parametreleri tanımlayacağımız “Yapı” penceresine 
geçeceğiz.  Kazıklı temeli (kazık başlığı ve kazıklar) tüm kazıkların eşit oturduğu varsayımıyla rijit yapı 
olarak dikkate alacağız. Ayrıca, kazıkların sayısını 4 olarak gireceğiz. 

 

 “Yapı“ penceresi 
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Diğer pencerelerdeki özellikler değişmeden kalacaktır.  

Taşıma kapasitesi penceresinden Kazık grubunun tahkiki sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. 

 

 “Taşıma kapasitesi”  penceresi 

 

− EN 1997-2: kNFkNR dsdc 0.280037.4709 ,, =>=    YETERLİ 

 

Sonuç 

Kazığın ve kazık grubunun düşey taşıma kapasitesi yeterlidir. CPT deneylerine dayalı analizin 

avantajı, hızı ve netliğidir. Bu prosedür EN 1997-2: Geoteknik Tasarım – Bölüm 2: Zemin etüdü ve 

deneyleri doğru bir şekilde tanımlanmıştır. 
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