GEOTEKNOLOJİ JET-GROUTING

JET-GROUTING ile Zemin Islahı
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EOTEKNOLOJİ Araştırma’dan başlayan, Proje üretimi ile süren,
Uygulama ile devam eden bir zincirin İnşaat, Proje Yönetimi,
Danışmanlık ve Kontrolluk aşamaları da dahil her adımında şirket
ve markaları ile hizmet vermektedir. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında
pek çok önemli kuruluşa 1000’i aşkın projede verilen hizmetlerde bireysel
ya da kurumsal bazda GEOTEKNOLOJİ kadrosu görev almıştır.
Zemin İnşaat uygulamaları kapsamında zemin islahı önemli bir alt grup
olarak önem kazanmaktadır. Taşkolon, Kompaksiyon, Drenaj, Geotekstil,
Enjeksiyon, Mini jet ve Jet grouting uygulamaları, zemin sorunlarında farklı
islah çözümleri olarak GEOTEKNOLOJİ tarafından güvenle önerilmektedir.
Jet Grouting konusunda 2000 yılından bu yana Türkiye, Irak ve
Azerbaycan’da değişik projelerde uygulamalar yapılmıştır. Yeni teknoloji ve
ekipmanlarla yeni sahalarda islah çalışmalarının yanı sıra, mevcut yapı
altında yapılan uygulamalar da yoğun olarak kullanılmaktadır.
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eknolojinin zemin mühendisliğindeki önemli gelişmelerinden jetgrouting özellikle 1999 yılındaki Kocaeli Depremi sonrasında değeri
daha iyi anlaşılıp yaygınlaşan bir zemin islah yöntemidir. JetGrouting teknolojsi, zemine normal basınçsız çimento enjeksiyonu yerine
çok yüksek basınçlı JET sistemi ile çimento şerbeti enjekte edilmesi ve
zemin içinde SOILCRETE kolon oluşturulması esasına dayanmaktadır. Bu
uygulama sonucunda homojen bir karelajla yapılan soilcrete kolonlarla
zeminin kayma mukavemeti arttırılmakta ve sıvılaşma etkisi minimize
edilmektedir.
İşlem çimento şerbetinin zemine türüne göre su, hava ya da sadece
yüksek basınçla 1-2 ya da 3 nozzle aracılığı ile zemine enjekte edilmesi
olarak özetlenebilir.
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et-grouting uygulamasında
silo-karıştırıcı mikser ünitesi ve
yüksek basınçlı pompadan
oluşan bir santral ünitesinde
çimento şerbeti hazırlanır. Bir delici
yardımı ile oluşturulacak Soilcrete
kolon boyu kadar delik delinir. Delgi
işlemi bitince alt delik bir bilya
yardımı ile kapanır ve ortalama 2
mm çaplı “nozzle” lardan
oluşturulacak kolon çapına göre
300-500 bar dolayında bir basınçla
çimento şerbeti zemine enjekte
edilir. Sabit dönüş ve çekme hızı ile
yapılan bu uygulama yanda
şematik olarak görülmektedir.
Kolon yerine perde oluşturma
amacı ile sabit hızla çekme (yönü
korunarak, dönme yapmadan)
yapılabilir

J

et-grouting teknolojisi zeminin
sıkıştırılması ve aşındırılmasına bağlı
olduğundan çok farklı zemin tiplerinde
uygulanabilir. Kuyu içinde zeminin yana doğru
sıkışması ve aşınan kısmının da kuyu ağzından
dışarı çıkması düzenli olarak görülür.
Normal enjeksiyonun kohezyonlu zeminlerde
yapılamamasına karşın jet grouting kum dışında
kil ve siltlerde de başarı ile uygulanabilmektedir.

Jet-Grout yönteminin avantajları
òÇok geniş tane boyu aralığında ve neredeyse her türlü zeminde
uygulanabilir
òEsnek ekipmanları sayesinde mevcut yapılarda, temel altında,
dar yerlerde uygulanması kolaydır
òDeprem anında özellikle suya doygun ve gevşek zeminlerde
görülen sıvılaşma ve zemin büyütmesi etkisini gidermekte
diğer yöntemlere oranla çok daha başarılı sonuçlar vermektedir.
òUygulama sırasında zarar verici titreşimler yoktur
òFarklı çaplar için tüm sistemin değişmesi gerekmez
òGömülü mevcut tesislerin yanında çalışılabilir
òDiğer uygulamalara göre daha sessiz ve hızlıdır.
òZeminde sıkıştırma meydana getirdiği için forajdaki kadar
malzeme dışarı çıkmaz.
òHafriyat öncesi yapılması çok daha kolaydır
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EOTEKNOLOJi Zemin
mühendisliği ve zemin
i n ş a a t ı ko n u l a r ı n d a
yaptığı çalışmalarda Jet-grouting
uygulamalarını güvenle
önermektedir.
Yerbilimleri, zemin mühendisliği
ve inşaat konusunda
GEOTEKNOLOJİ güvenilir
mühendislik çözümleri sunma
ilkesi ile hizmetinizdedir.

Çözüm ortağınız

GEOTEKNOLOJİ

Jet-grouting uygulamaları TS EN 12716 ya göre yapılmakta ve kontrol
edilmektedir. Zemin islahı uygulamalarımızdan örnekler aşağıda
sunulmaktadır.
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