7. TANE BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
7.1. İri taneliler
Zemin iri taneli ise önceden belirlenmiş elekler kullanılarak tane boyu
dağılımı belirlenir Şekil 7.1. Elek serisinde en üstte açıklığı fazla olanlar
en altta ise 200 nolu elek bulunur. Eğer zemin, temiz çakıl ve kum ise
kuru elek analizi, değilse ıslak elek analizi yapılır. 200 nolu elek altı
plastik kovada veya leğende toplanarak hidrometre analizi için ayrılır.
Kullanılan elek numaraları ve açıklıkları Çizelge 7.1 de verilmiştir.
Her elekte kalan malzeme 0.1 g duyarlıkta tartılıp deney formundaki
yerlerine yazılır. Toplam kalan ve toplam geçen miktarları hesaplanır.
Yatay eksen yarı logaritmik, düşey ekseni metrik olarak bölümlendirilmiş
bir koordinat sisteminde yatayda elek açıklığı düşeyde % geçen
miktarlar işaretlenir. Daha sonra bulunan noktalar birleştirilerek tane
dağılımı eğrileri çizilir (Şekil 7.2).

Şekil 7.1. Elek analizi

Şekil 7.2. Tane boyu dağılımı eğrisi

7.2. İnce taneli zeminlerin boylarının tesbiti
Hidrometre deneyi ile belirlenir ve Stokes kanununa göre hesaplanır.
Stokes kanunu:
Değişik tane boyutlarına sahip katılar suda veya başka bir eriyikte
boyutlarına bağlı olarak değişik hızda çökelirler. Çökelme hızı tanenin
boyu ile doğru orantılıdır. Bu durumda çökelme hızını ölçülerek,
çökelen tanelerin boyu hesaplanabilir. Tanelerin şekilleri küresel kabul
edilerek aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır.
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8. ATTERBERG LİMİTLERİ
Atterberg limitleri, zemin taneleri ve su arasındaki ilişkiler ile değişen su
içeriklerine göre zeminin durumunu tanımlar (Şekil 8.1). İnce taneli zeminin
etrafında bulunan su filmi absorbe su olarak bilinir.
Taneleri küçüldükçe yüzey artacağından absorbe suyun hacmi de artar. Zemin
tanelerinin arasındaki su zeminin mühendislik özelliklerini doğrudan etkiler ve
kayma dayanımını azaltır.
Akıcı (likit) kıvamdan plastik kıvama geçiş anındaki su içeriğine Likit Limit
(LL=WL), plastik kıvamdan yarı katı hale geçiş anındaki su içeriğine Plastik
Limit (PL) ve yarı katı halden katı hale geçiş anındaki su içeriğine Büzülme
Limiti (SL) denir.
LL-PL=PI PI=Plastisite indisi
PL-SL=SI SI=Büzülme indisi

Şekil 8.1. Zeminlerde su içeriği - hacim ilişkisi ve tanımlar

8.1 Likit Limit (LL)
Zeminin daha fazla su içeriğinde viskoz bir sıvı gibi davrandığı haldeki
su içeriğidir. İki türlü belirleme yöntemi vardır:
Casagrande metodu
Düşen koni metodu

8.1.1 Casagrande metodu
Likit halde hazırlanan numune Casagrande kabı içine konur ve yüzeyi
düzeltilir. Yarma bıçağı ile numune ortadan yarılır ve kabaran kısımlar
düzeltilir. Aletin 25 nci düşme darbesine karşılık gelen yarığın 1 cm lik
kısmının kapanması sırasında içerdiği su miktarı LL e karşılık gelir Şekil
8.2, 8.3 ve 8.4).

Şekil 8.3. Casagrande LL aleti
ve diğer gereçler

Şekil 8.4. Casagrande yönteminde LL için
su içeriği - vuruş sayısı ilişkisi

8.1.2 Düşen koni metodu
Bu metodda numune yine Casagrande metodunda olduğu gibi
hazırlanır. Silindir kap içine suya doymuş malzeme yerleştirilir. Şekilde
görüldüğü gibi konik uç, kabın içindeki zemin içine 5 s süre ile batırılır.
Konik ucun batma miktarı ölçülür. Değişik su içeriğindeki zeminlerde deney
tekrarlanır. Konik ucun 20 mm batması anındaki su içeriği örneğin likit limit
değeridir (Şekil 8.5).

Şekil 8.5. Düşen koni LL aleti

8.2 Plastik Limit (PL)
Zeminin plastik halden yarı katı hale geldiği andaki su içeriğidir. PL cam
plaka üzerinde avuçla 3 mm çapında zemin silindirleri yoğrulduğunda
silindirlerde enine çatlakların oluşmaya başladığı durumdaki su içeriği
olarak tayin edilir.
8.3 Büzülme limiti (SL)
Zeminin yarı katı halden katı hale geçiş anındaki su içeriğidir. Büzülme
zeminin boyutunda veya hacminde meydana gelen azalma miktarını
verir. Lineer veya hacimsel büzülme olarak hesaplanır (Şekil 8.6).
Büzülme limiti 40 nolu elekten geçen 50 g örnek üzerinde yapılır.
Her zaman PL>SL dir.
Büzülme indeksi = PL-SL = SI

Şekil 8.6 . Hacimsel ve lineer büzülme kalıpları

8.4. Plastik özelliğine göre sınıflama
Zeminler likit limit değerine göre dört guruba ayrılır (Çizelge8.1 ve 8.2).
Çizelge 8.1. Zeminlerin LL özelliğine göre sınıflaması
LL
20 >

Zemin tipi
Kohezyonsuz (non plastik)

20 - 30

Düşük plastisite

30 - 50

Orta plastisite

> 50

Yüksek plastisite

Çizelge 8.2. Zeminlerin LL özelliğine göre sınıflaması(zemin sınıflamasına esas)

LL

Zemin tipi

35>

Düşük plastisite

35 - 50
>50

Orta plastisite
Yüksek plastisite

9. KONSİSTANS

Taneler arasındaki su içeriğine bağlı olarak zeminin gösterdiği davranıştır.

n= Doğal su içeriğidir
Teorik üst sınır

LL  n
K
PI

LL
K0 
PI

Büzülme limitindeki konsistansı K( rs ) 
(Şekil 9.1).

LL  SL
PI

eşitlikleri ile hesaplanır

Şekil 9.1. İnce taneli zeminlerin konsistans-su içeriği ilişkisi.

10. AKTİVİTE
Kil boyutundaki tanelerin plastiklik derecelerini tanımlar. Plastiklik arttıkça
aktivite de artar. Toplam kütle içinde 0.002 mm den daha küçük olan

tanelerin payı az olmasına rağmen zemin kil davranışı gösterebiliyorsa bu
durum numunedeki mevcut kil minerallerinin yüksek aktivitesini ortaya
koyar. Aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

PI
A
cn
A = Aktivite
c = 0.002 mm den küçük tanelerin ağırlıkça %' si
n = Zeminin cinsine bağlı katsayı (doğal zeminler için 5, yapay zeminler
için 10 alınır)
ktivite değerine göre killer üç gruba ayrılır (Çizelge 10.1). Bazı minerallerin
aktivite değerleri Çizelge 10.2 de verilmiştir.

Çizelge 10.1. Killerin aktiviteye göre sınıflaması
Tanımı
Aktif olmayan kil
Normal kil

Aktivite

Örnek

A < 0.75

Kaolinit = 0.5
İllit

0.75 < A < 1.25

Aktif kil

A > 1.75

= 0.5-1.0

Montmorillonit = 4

Çizelge 10.2. Bazı minerallerin aktivite değerleri
Mineral

Aktivite

Simektit

1.0 - 7.0

İllit

0.5 - 1.0

Kaolinit

0.5

Halloysit (2H2O)

0.5

Halloysit (4H2O)

0.1

Attapulgit

0.5 - 1.2

Allophan

0.5 - 1.2

Killer değişik su içeriklerinde farklı davranış gösterdiği gibi dinamik ve
statik yükler altında da farklı davranış gösterirler. Statik yük altında belli
bir taşıma gücüne sahip bentonit su içeriği sabit kalmasına rağmen
dinamik yük altında akışkan özellik gösterir. Buna tixotropi özelliği denir.
Sabit

Makaslama

etkisi

ile

ilksel

hali

bozulan

killerde

gerilme

kaldırıldığında dayanım kazancı olması da tixotropi olarak adlandırılır.
Gerilme altında boşluk suyu basıncı değişimine bağlı olarak dayanım
kazanılması ise Rheopexy (Anti-tixotropi) olarak adlandırılır.

