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Yükleme Deneyler� kazık ya da 
kolonların yük-oturma davranışlarını ve taşıma 
kapas�teler�n� bel�rlemek amacı �le sahada 
yapılan b�r uygulamadır.

Kazık çalışma koşullarına göre düşey ve yatay 
yönlü yükleme deneyler� yapılab�l�r. Çoğunlukla 
yapılan düşey yönlü yükleme deneyler�d�r.

Düşey yüklemede farklı standartlarda 
uygulamalar yapılmaktadır. Yük m�ktarına bağlı 
olarak 2 s�stemde düzenek kurulmaktadır

1- Ölü yük (beton blok, ağırlık, çel�k, dem�r 
vs) kullanılarak

2- Çekme kazıkları kullanılarak

Her �k� yöntemde de h�drol�k kr�ko ve pompa 
ve manometrelerden oluşan düzenek 

kullanılmaktadır. Kal�brasyonu yapılmış 
ek�pman �le gerekl� kazık başlığı 

oluşturulmuş kazık üzer�ne burulma ve 
kayma yaratmayacak şek�lde tam düşey 
yük uygulanır. kullanılan standarda göre 
taşıma kapas�tes�n�n %150 s� �le %200 ü 

arasında yükleme yapılır. İsten�rse 
göçme değer�ne kadar devam ed�len 

uygulamalar da vardır.

ARGEOTEST 30 yılı aşan deney�mle Kazık ya 
da Jet Grout kolon yükleme deneyler�n� uzman  

ek�plerle gerçekleşt�rmekted�r. 

İstenen standartta yapılan deney sonuçları ve 
grafikler� b�r raporla takd�m ed�l�r.
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Bütünlük deneyler� kazık veya 
kolon kes�t� boyunca öneml� süreks�zl�kler�n 
ve materyal eks�kl�kler�n bel�rlenmes�nde 
kullanılan b�r deney yöntem�d�r. Bu 
deneyden elde ed�len bulgularla kolon 
c�darı boyunca ortaya çıkan süreks�zl�kler 
tesp�t ed�l�r ve kolon kal�tes�n�n kontrolü 
sağlanır. 

Bütünlük (�ntegr�ty) deney�, kazık/kolon 
başında özel b�r çek�çle oluşturulan 
darben�n y�ne kazık/kolon başına 
yerleşt�r�len b�r �vmeölçerle kayded�lmes� 
esasına dayanmaktadır. İvmeölçerle 
kayded�len s�nyal bu amaçla gel�şt�r�lm�ş 
olan b�r b�lg�sayar yazılımı kullanılarak 
grafik hal�ne dönüştürülmekted�r. Sahada 
portat�f b�r b�lg�sayar vasıtasıyla alınan 
kayıtlar anal�z ed�lmekte ve sonuçlar hız-
zaman ortamında grafik olarak deney 
süres�nce elde ed�lmekted�r. 

Kazık/kolon bütünlük deney�nden elde ed�len 
sonuçların yorumunda; zem�n yapısı, tasarım 

özell�kler�, �malat yöntem� ve bu �malat yöntem�n�n 
kolon/kazık formuna olası etk�ler� göz önüne 

alınmalıdır. Bu ver�ler yardımıyla, kes�t boyunca 
meydana geleb�len daralma, gen�şleme, kırıklar ve 

kolon boyu yaklaşık olarak bel�rleneb�l�r
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