
Kolon Süreklilik Testinin Sınırlılıkları

PIT test metodu, jet grout kolon ana kusurlarının, kolon süreklilik

değerlendirmeleriyle veya materyel kalitesinin değişkenleriyle sınırlıdır. Kusurların

lokasyonu dalga hızı bilgisinin uygulanabilirliği kadar doğrudur. PIT testleri temel

kalitesini kontrol etmede kullanılacak tek yöntem olmamalıdır. Grout veya beton

hacmi gibi saha gözlemleri ve standard geoteknik delgilerin analizlerinin de

temellerin kalite kontrol sürecine dahil edilmesi gerekir.

Integrity Testing Limitations
PIT testing method is limited to shaft integrity assessment of major shaft defects or
material quality changes. The location of the defect is only as accurate as our
knowledge of applicable wave speeds. PIT test results should not be the only means
for checking the quality of foundations. Field installation observations including
grout or concrete volume and analysis of standard geotechnical borings,should be
included in the foundation evaluation process.
Avantajları
Kusurlar erken safhalarda belirlenip tamir edici önlemler alınabilir
Testler ulaşılabilir herhangi bir kolon üstünde uygulanabilir.
Bu metod hem hızlı hem de ekonomiktir.
Tek bir günde geniş sayıda kolon test edilebilmektedir. ( Kolon başlığına
ulaşılabilirliğe bağlı olarak ve yet

Advantages
• Defects can be discovered at an early stage and remedial work undertaken.
• Testing can be carried out on any accessible pile.
• The method is quick and economical.
• A large number of piles can be tested in a single day (up to 200 piles dependant

upon pile head access and adequate pile head preparation).
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JET GROUT KOLONU SÜREKLİLİK TESTİ
Jet Grout Column Integrity Test 

Temeltek, problem türleri veya kolon türü ne olursa olsun

müşterilerine Jet Grout Süreklilik Testi- PIT hizmeti

sunmaktadır. Bunun yanı sıra, bağımsız kuruluş testinin

gerekli olduğu yerlerde yasal olarak yetkili test ve komisyon

şirketi olarak siz müşterilerimize hizmet vermektedir.

Temeltek’in sunmuş olduğu jet grout süreklilik testine birçok

sebepten dolayı derin temel inşaalarında ve zemin iyileştirme

süreçlerinde ihtiyacınız olacaktır. Jet grout kolonlarının bir

çoğu aşağıda belirtildiği üzere çeşitli sebeplerden hata

verebilir:

• Hatalı kolon boşluğu pervazı

• Yabancı madde girişi

• Beton harcının toprak partikülleriyle kolon tabanında

karışmasından uygunsuz taban formasyonu

• Beton dökümünde süreksizlik yaşanması

• Yüksek taban suyu seviyesinden dolayı betonun sızması

• Uygunsuz inşa metodu

• Betonun kalite kontrolünün zayıf yapılması

Temeltek Engineering LLC. provides jet grout column integrity testing for
the clients who need engineering support for their installed piles no
matter what the nature of issue and the type of the piles. Furthermore,
Temeltek Engineering LLC. is an authorized commissioning company when
a third party commission of the installed entities is required. There are
several reasons why you may need Temeltek’s integrity testing. majority of
jet grout columns fails for various reasons as ;
• Defective pile shaft necking,
• Intrusion of foreign matters
• Improper toe formation due to contamination of concrete at base

with soil particles,
• Discontinuity of concrete,
• Leaching of concrete due to high water current,
• Improper construction method,
• Poor quality control of concreting etc.
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Kolonlar için yapılacak olan kalite testi ve doğru rapor elde etme çok

önemlidir. Kolonların doğru şekilde yerleştirildiğini, dayanıklılıklarını

ve güçlerini teminat altına almak için, Temeltek kolonların başlıkları

tamamlanmadan, kolon süreklilik testi hizmetiyle sizi

desteklemektedir.

Peki Jet Grout Kolonu Süreklilik Testi (PIT) tam olarak nedir? Jet

Grout Kolonu Süreklilik Testi, küçük bir el çekiciyle uygulanan az

gerilimli ve tahribatsız bir süreklilik testidir.

El çekicinin yapmış olduğu darbe sonucunda akselerasyon ve gerilim

dalgaları oluşur ve bu Kolon Süreklilik Testinin (PIT) girdisidir.

Gerilim dalgasının yayılması ve refleksiyon teorisine bağlı olarak

dalgalar direnç değişikliği ile karşılaşırlarsa,üniform bir çubuk içinde

bir gerilim dalgası (kompresyon/gerilim) yansıması oluşur. Yapısal

olarak betondan elde edilmiş olan ses boşlukları etki ve taban

yansıması arasında sadece küçük salınım varyasyonlarıyla kolon

boşluğunun tabanından yansıma almalıdır. Ses boşlukları ayrıca

çıkıntılar (daha yumuşak topraklar), burgu titreşimi veya fazla grout

basıncının kolon boşluğunun genişlemesine sebebiyet vermesinden

kaynaklanan negatif ivme yansımaları ile de gösterilebilir.

The quality of the testing and acquiring a true report for the jet grout
coloumns is so significant. In order to ensure the proper placement of
piles, its strength and durability, Temeltek’s will be next to you for jet
grout colon integration test which is conducted before completion of
caps. The integration test of columns assures proper functioning of jet
grout columns without failure.
So what is Jet Grout Column Integrity Testing (PIT)? Jet Grout Column
Integrity Testing (PIT) is a low-strain and non-destructive integrity test
method which is applied with the impact from a small hand-held
hammer. The impact of the small hand held hammer generates
acceleration and stress waves and this is the input of the column
Integrity Testing. (PIT). A stress wave (compression / tension) in a
uniform rod is reflected if the wave encounters an impedance change
based on stress wave propagation and reflection theory. Structurally
sound shafts made with concrete should have reflection wave from
shaft toe with only minor variations of the record amplitudes between
impact and toe reflection. Sound shafts may also be indicated by
negative velocity reflections which are often caused by bulges (softer
soils), auger-wobble or excess grout pressure allow for an enlargement
of the bored hole.

Taban yansıması gözlenebildiğinde şaftın sürekliliği genellikle kabul edilebilir

nitelikte olur; fakat gövde materyeli yüksek dirence sahip olduğunda veya

çapıyla mukayese edildiğinde uzunluğunun görecili olarak büyük olduğunda

veya şaft kesitsel olarak çok sayıda değişkene sahipse şaftın uzunluğunun veya

şaftın tamamının sürekliliğinin sonuçlarını elde etmek zordur. Test verileri

aşağıdaki kategorilerden biri ile ele alınabilir;

AA: Ses şaftı bütünlüğü belirtilmiştir.; Kabul edilebilir doğrulturda rapor edilmiş

uzunluk ve dalga hızı ile ilişkili olarak açık bir taban yansıması olarak

tanımlanabilir.

BB: Büyük derecede kusura rastlanmamıştır; kayıtlar, ne kolon ölçüsünün

beklenmeyen belirli redüksiyonundan veya mataryel kalitesinden yansıma , ne

de açık bir taban yansıması gösterir. Bu durumda, ana bir kusura rastlanmadığı

gözlenir.

ABx: x’e (m) kadar ana bir kusura rastlanmamıştır; Süreklilik testininin (PIT)

sınırlılıklarına bağlı olarak, tam uzunluğun ölçüsünü elde etmek mümkün

değildir. Geniş bir çıkıntı ya da yüksek zemin mukavameti şaftın bu kategoriye

girmesine sebeb olur.

PFx: Yaklaşık x (m) derinliğimnde muhtemel bir kusur belirtisi; planlanmayan

ölçü redüksiyonu veya mataryel kalitesine bağlı olarak en az bir yansımanın

gerçekleşmesi, taban yansıması nettir.

PDx: Yaklaşık x(m) derinliğinde muhtemel bir kusur belirtisi; ölçüde veya

materyelde bir ana redüksiyon PIT kayıtlarında güçlü bir yansımaya sebebiyet

vermektedir ve taban yansımasının lokasyonu belirlenememektedir.

IR: Sonuçsuz kayıt; aşağıdaki sebeplere bağlı olarak PIT datası

okunamamaktadır;

<zayıf kolon veya şaft tepesi kalitesi (beton kürü süresinin çok kısa olması)

<Taban sinyal tanımlamasına engel olan derz ya da kasyon çapı değişiklikleri.
It will generally indicate that the shaft integrity is acceptable, if the toe reflection is observed,
However, it is difficult to draw conclusions regarding the length of shaft or the integrity of the
entire shaft when shaft material has a high resistance; or the shaft is relatively long compare
to its diameter; or the shaft has numerous cross-sectional changes, Test shafts can be
categorized into one of the following categories:
AA: Sound shaft integrity indicated; a clear toe reflection can be identified corresponding to
the reported length and wave speed within an acceptable range.
BB: No major defect indicated; the records indicate neither reflections from unexpected
significant reduction of pile size or material quality nor a clear toe response. In this case,
there is no indication of major deficiency.
ABx: No major defect indicated to a depth of x (m); due to the limitation of PIT, interpretation
of the full length is not possible. A large bulge or high soil resistance may cause the shafts fall
into this category.
PFx: Indication of a probable flaw at approximate depth of x (m); at least one reflection
corresponding to an unplanned reduction of size or material quality and toe relection is
apparent.
PDx: Indication of a probable defect at an approximate depth of x (m); a major reduction of
size or material cause a strong reflection in the PIT records and toe reflection can not be
located.
IR: Inconclusive record; PIT data is unable to be interpreted caused by the following reasons:
< poor pile or shaft top quality (concrete curing period too short)
< Joints or planned caisson diameter changes which prevent toe signal identification


