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GİRİŞ :
Gevrek kırılabilirlilik kayaların en önemli mekanik özelliklerinden biridir. An
cak değişik yazarlar bu terimi başka baş
ka anlamakta, dolayısıyla ölçümleri de bel
li bir uyumluluk içinde olmamaktadır. Bu
yazıdan amaç, gevreklilik kavramının ana
lizini yapmak ve ölçüm yöntemlerini be
lirtmektir.
Gevrek Kırılabilirlilik ve Sünümlülük
Kavramları :
Maddelerin mekanik bir özelliği ola
rak gevrek kırılabilirlik değişik yazarlar ta
rafından değişik tanımlanıyor. Hetenyi'ye
göre sünümlülük özelliğin olmaması veya
sünümlülüğün zıddıdır. Gevrekliğin derece
si, bir maddenin düşük uzama (çekmede)
yüzdesi veya kesit alanının azalma yüzdesi
ile ifade edilir. Terim görecidir. Çün
kü genel olarak kabul edilen belli bir sınır
değer yoktur. Yani şu değerin altında mad
de gevrektir veya üstünde sünümlüdür denememektedir. Morley ise gevrekliği sü
nümlülüğün olmaması halidir diyor ve sürıümlülüğü de şöyle tanımlıyor:
Çekme kuvveti ile kesit alanı küçültülebilen maddelerin bu durumunu sağlayan me
kanik özelliktir. Fizik ve mekanik kitapla
rında benzer tanımlar vardır. Obert ve
Duvall a göre gevreklik dökme demir ve
birçok taşlarda olduğu gibi «elastik geri-
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limin» ötesinde çatlaklardan dolayı mad
denin kırılabllme durumudur. Ramsay'a
göre ise gevreklik maddelerin elastik sı
nırı içinde deforme olurken içsel kohezyonun parcalanmasıdır. Tam bu durumda ki
gerilim koşulları da kırılma kuvvetini ta
nımlar. Gevrek kırılabilirlilik «Glossary Of
Geology And Related Sciences» e göre
ise,- plastik akmanın olmadığı ortamda
maddenin kırılabilme özelliğidir.
Yukarıdaki tanımlardan
kırılabililiğin
(gevrek) çok kesin bir kavramını çıkar
mak güçtür. Ancak gevrek kırılabilirlik de
recesi yüksek olan bir maddede şu özel
likler (genelde) vardır :
— Uzama miktarının azlığı
— Çatlaklı kırılma
— Sıkıştırma kuvvetinin çekme kuvvetine
oranla fazla oluşu
— Yüksek içsel sürtünme açısı
— Yüksek elastik geri toparlanma yete
neği
— Girintili çıkıntılı çatlakların oluşumu
— Kırılmada ince parçacıkların oluşumu
Gevreklik Ölçümlerinin Prensipleri :
Tanımlarda kesin bir birliğin olma
ması, ölçümlerde de belli bir standardın
olmamasının nedenidir. Bununla birlikte
değişik prensipler aşağıda anlatılmıştır:
« Madencilik ve Metalürji Bölümü, La
val Üniversitesi, Quebec, Kanada
xxs Maden Y. Müh. M.T.A. Ankara
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1 — Gevrekliğin tekrar eski haline dö
nebilen deformasyon yüzdesinden belir
lenmesi:

ji=DCE kapalı alanı/oABCE kapalı alanı
3 — Çekme ve sıkıştırma kuvvetlerinden
gevrekliğin belirlenmesi :

Coates'e göre gevrek kırılabilirlik; kı
rılma noktasında, tekrar eski haline döne
bilen deformasyon oranının toplam defor
masyon oranına bölümüdür. Bu kavram
yazıda B, olarak sembolize edilmiştir. Şe
kil : 1'e göre;

Sıkıştırma ve çekme kuvvetlerinin
farkları arttıkça gevrektilik derecesinin de
fazla olduğu gözlenen bir gerçektir. Bura
dan gederek gevrekliliğin (B3) belli bir
eşitliği elde edilebilir:

B, = DE/OE
2 — Gevrekliğin tekrar geri verilebilen
enerji yüzdesi ile belirlenmesi:
Bu, Baron tarafından kullanılan bir
kavramdır. Şekil : 1 den (B^ bu kavrama
göre gevrek kırılabilirlik),
B2= Geri Verilebilen Enerji/Toplam Ener-

Citt : XIV Sayı : 3
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4 — Mohr zarfından yararlanılarak kırıla
biiiriiğin belirtilmesi :
Mohr teoriye göre deformasyona kar
şı en fazla direnç (Şekil : 2)
R * C * 0~n tan9
Burada .
R * Deformasyona korsı diranç
^ X n « Kırılma dûzlamina dik sarilim

Artan yan baskı ile deformasyona kar
şı direncin artması gevrek kırılabiiiriiğin
karakteristik bir görünümüdür. Sünümlü
maddelerin de içsel sürtünme açıları kü
çük değerlerde kalmaktadır.
5 — Gevrekliğin kesme geriliminden beliflenmesi :
Bu yöntem de bir öncekine benzer;
Mohr gerilim çemberinden faydalanılır. Kırılabilirlîlik radyan olarak verilir.

C »Koharyon
9 'İçaal iürtünma açısı
kısmı difsransiyal alındığındo
İR
6 — Gevrek kırılabiiiriiğin Protodyakonov
Darbe deneyinde meydana gelen ince par
çacıklarla belirlenmesi :
Yukarıda da belirtildiği gibi kırılmada
ince parçacıkların oluşumu «gevrek kırılabilirlilik» özelliğe bağımlıdır. Protodya
konov darbe deneyinden ise kırılabiiiriiğin
belirlenmesinde bu özellikten dolayı ya
rarlanılır. Gevrek kırılabiifrlilik ince parça
cıkların oluşumlarının (% lerinin) fonksi
yonu olarak ortaya konmaktadır.
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B 5 = q <T,
B5

a

Kinlabilirlik
İnce parçacık y iizda »i
( - 2 8 meş )

<Tg => T«k «ksvnll sıkıştırma
gorilimi
Deney ve Sonuçlar :
Gevrek kırılabilirliğin belirlenmesinde
dört ayrı deney yapılmıştır. Bu deneyler :
gerilim - deformasyon oranı tablosu, sı
kıştırma ve çekme deneyleri, üç boyuttu
sıkıştırma deneyleri {Mohr zarfı elde et
mek için) ve darbe deneyi.
Burada anlatılan deneyler İçin İki ayrı
tip örnek seçilmiştir: Skarn ve Silt taşı.

Cilt : XIV Sayı : 3

Bunlar Gaspe bakır madenlerinden (Mur
doch ville - Quebec) alınmıştır, örnekler
çapı bir inç, yüksekliği de iki inç. olan
silindirik şekillerde hazırlanmıştır. Örnek
ler mikro deformasyonu ölçebilen aygıt
lara konur ve gerilim - deformasyon oranı
grafiği otomatik kaydedici ile çizilir. Çek
me kuvvetini belirlemek için Brezilya De
neyi uygulanır. Protodyakonov Darbe de
neyi için bir buçuk inci geçmeyen düzen
siz parçalar
protodyanokov
aygıtında
kullanıldı. Üç boyutlu sıkıştırma deneyle
rinde baskı sınırları 0-7500 psi idi.
Deneylerin sonuçlan Tablo : 1-2-3-4'
de gösterilmiştir. Tablolardaki değerler
her on deneyin (iki cins taş içi hayrı ayrı)
ortalamalarıdır.
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Tablo : 4 Protodyakonov Darbe I i Deneyi

Kaya Tipi

Skarn
Silt taşı

Beş darbe
den sonra
ince parça
yüzdesi, q
(—28 meş)
7,54
4,28

Bu deneylerden sonra aşağıdaki önemli
noktayı belirtmekte fayda vardır :
— Gevrek kırılabilirliğin değişik deneyler
de değerleri farklıdır. Ancak tüm deneyler
de Skarn'ın gevrek kırılabiliriiği silt taşınınkinden daha fazladır.
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Tek eksenli
sıkıştırma
kuvveti
(kg/cm*)
2323
2000
Sonuç :

B. =

q

ÇT
•

17515
8560

Bu gün için gevrek kırılabilirlik kav
ramları birbirlerinden farklıdır. Bunun ne
deni, her ayrı yöntemin; teknoloiide kendr
uygulama alanındaki pratikliğidir. Gevrek
kırılabilirlik dendiğinde kavramr da ver
mek gerekir.
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