5. ZEMİN GURUPLARI
Genel olarak üç guruba ayrılır:
5.1. İri taneli zeminler
Çakıl ve kum boyutundaki zeminlerdir. Bu tür zeminler kohezyon (tanelerin birbirini
çekme özelliği yoktur. İçsel sürtünme açısına (internal friction) sahiptir.
5.2. İnce taneli zeminler
Silt ve kil boyutundaki zeminlerdir. Kohezyonu vardır ve kil suya doygun ise içsel
sürtünme açısı sıfır kabul edilir. Silt, kil ile kum boyutu arasında kalan zemin türüdür.
Kil özellikle ıslak iken plastisitesi yüksek olan zemindir. Kil tabakaları su içerisinde
oluşmuş sonradan üstündeki jeolojik malzemenin ağırlığı ile yavaş yavaş sıkışmış
olabilir. Bu olay konsolidasyon olarak tanımlanır. Kil, erişilen denge durumuna bağlı
olarak tam konsolide veya kısmen konsolide olarak tanımlanır. Jeolojik gelişim
boyunca killerin üzerindeki formasyonların bir kısmı aşınabilir.

Konsolidasyon basıncının bu şekilde kısmen kalktığı zeminler aşırı
konsolide (pre-load, önceden yüklenmiş) zemin olarak tanımlanır. Killer
yapıları itibariyle kılcal çatlaklı veya çatlaklı olabilir. Tabii durumda kılcal
çatlaklı killer genellikle katı kıvamdadır ve yüksek kohezyona sahiptir.
Normal olarak kılcal çatlaklar kapalıdır. Ancak kazı sonucu üzerindeki yük
kalktığında bu çatlaklar açılır, çatlaklardan giren su zemini yumuşatır,
ayrıştırır ve duraylılık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.
İri (kum) ve ince (kil) taneli zeminlerin fiziksel özelliklerinin karşılaştırması
Çizelge 5.1 de verilmiştir.

Çizelge 5.1 İri ve ince taneli zeminlerin fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması
İri zemin (kum)

Özellikler

İnce zemin (kil)

Boşluk oranı

Düşüktür

Yüksektir.

Kohezyon

Temiz iken ihmal edilecek kadar azdır

Yüksek, su içeriğine bağlıdır

İçsel sürtünme

Yüksektir

Düşük, doygun iken sıfırdır.

Plastisite

Plastik değildir

Plastiktir.

Sıkışma

Ani olur ve azdır

Zamana bağlıdır ve çoktur.

Geçirimlilik

Geçirimlidir

Geçirimsizdir

5.3. Organik zeminler
İçerisinde yüksek oranda organik madde bulunduran, humuslu ve turba türü
zeminlerdir. Bitki kökleri içeren ve tarım arazilerinde bulunan üstteki toprak

sıyırma kazısıyla atılır ve yapı temelleri için zemin olarak seçilmez.

Organik zeminler bol miktarda su içerir. Taşıma gücü çok düşüktür ve
oturma miktarı yüksektir. Bu nedenle yapı temelleri bu zemin üzerine
yerleştirilmemelidir.

Organik zeminlerin ayrılmasında aşağıda belirtilen oran dikkate alınır. Bu
oran % 75 e eşit veya daha büyük ise zemin inorganik olarak tanımlanır.

LL(1050 Cdefirinkurusu)
 %75
LL(havakurusu)

6. ZEMİNLERİN SINIFLAMASI
Zeminler farklı şekillerde sınıflandırılır.
6.1. Üçgen sınıflama
Bu sınıflamanın esası çakıl, kum, silt ve kil bir üçgenin bir köşesine gelecek
şekilde yazılarak yapılır ve isimlendirilir (Şekil 6.1).

Şekil 6.1 Zeminlerde üçgen sınıflama
6.2. Karayolları zemin sınıflaması (AASHO)
Karayollarında kullanılan ve zeminin tane boyu esas alınarak yapılmış
sınıflamadır.

