
NATM TÜNEL YAPIMI 

1. TÜNEL KAZISI VE DESTEKLEME 

1.1.  KAZI YÖNTEMİ VE AŞAMALARI 

Tünellerde kazı destekleme işleri “Yeni Avusturya Tünel Metodu” ile yapılacaktır. 

NATM prensip olarak, tüneli çevreleyen toprağın gücünü mobilize ederek kayanın veya 

zeminin taşıma gücü kapasitesini arttırmaya dayanır. Tünel kazısı bu yöntemde bölüm 

bölüm, aşama aşama yapılır. A tipi, P tipi, B tipi, tipi tünellerde kazılar üst yarı ve alt 

yarı kazı olmak üzere iki kademede açılacaktır. Ancak, T tipi, C tipi tünellerde üst yarı 

kazısı 2 kademe, alt yarı kazısı 1 kademe olmak üzere üç kademede açılacaktır. 

Kazının bu şekilde yapılması, T tipi tünelin oval kesiti ve zemin cinsinin 

gerekliliğindendir. (Tünel tiplerinde olabilecek revizyonlar halinde yeni duruma göre 

kazı planlaması yapılacaktır.) 

Diğer tünellerdeki üst yarı kazısı ile alt yarı kazısı arasındaki kazı mesafesine proje 

şartları, zemin şartları, deplasman ölçümlerine, bağlı olarak uygulama sırasında karar 

verilecektir. 

 

 

1.2. ZAYIF ZEMİNDE KAZI 

Kazı öncesi zemin, enjeksiyon veya uygun görülecek bir başka metodla (Jet Grouting) 

ile sağlamlaştırılacak ve geçirimsiz hale getirilecektir. Kazı, kırıcı uçlu makinalar ile 

(Jack Hammer) yapılacaktır. Ancak Kalot-Stros-Radye kademeleri halinde ve kısa 

adımlarla yürütülecektir.  



1.3 ORTA SERTLİKTEKİ ZEMİNDE KAZI 

Kazı kırıcı uçlu makinalarla (Jack Hammer) yapılacaktır. İki aynada bir kazı makinası 

ve delici makina (Jumbo) planlanmıştır. Bir aynada kazı ve kazı malzemesi nakli 

yapılırken, ikinci aynada çelik hasır, iksa, shot-crete ve bulonlama ile destekleme 

yapılacaktır. Kazı zemini elverdiği ölçüde tam kesit olarak açılacaktır. Bu durum ulaşım 

yönünden büyük kolaylık sağlayacaktır. Olumsuz koşullarda zemin kademeli kazılacak 

ve halka en kısa zamanda tamamlanacaktır. Ayrıca, gerektiğinde aynada, ayna 

gelmemesi için ayna göbeği bırakılacaktır. Kazı malzemesi, geniş ölçüde oluşturulacak 

manevra ceplerinden yararlanılarak kamyonla şaft altına nakledilecektir. Bu tip 

zeminlerde kırıcı uçlu makinalarla günlük ilerleme hızı ortalama 1 – 1.5 m’dir. 

1.4. SERT ZEMİNDE KAZISI 

Tünellerde ortaya çıkabilecek ve Jack Hammer ile kazılmaya müsaade etmeyen 

zeminlerde, zemin kontrollü olarak dinamit ile kazılacaktır, aynı şekilde nakledilecektir. 

Sert zeminlerde günlük ilerleme hızı ortalama 1.5 – 2 m olarak tahmin edilmektedir. 

 

1.5. HAVALANDIRMA 

Tünel için havalandırma hesabı yapılarak seçilmiş olan fana uygun fan tüpler ile tünel 

havalandırması sağlanacaktır. İnşaat işlerinin devamı süresince, yeraltı çalışma 

sahalarını aydınlatılacak, havalandırılacak, tesislerin devamlı bakımı yapılarak işçilerin 

emniyeti sağlanacaktır. 

Genel olarak, ekipmanlara  temin edilecek havaya ilaveten  her çalışma aynasına 

orada bulunan her personel için, dakikada en az dört (4) m³ temiz hava temin 

edilecektir. Havalandırma sistemi, çalışma sahalarına mümkün olduğu kadar yakından 

hava verecek biçimde tanzim edilecektir. Bütün havalandırma kanallarının hava 

kaçırmayı önlemek amacıyla devamlı bakımı yapılacaktır. 

Hafriyatın alınması: Kazıdan çıkan pasa, tünel içerisinde 2,5 - 3,5 m3 kova kapasiteli 

lastikli yükleyicilerle kamyonlara yüklenerek uygun döküm sahalarına nakledilecektir. 

Şaft ile girilen tünellerde kazı nakli tünel aynasından portal vinç vasıtasıyla yapılacaktır. 

Hafriyat alımında çalışma ortamı iyi havalandırılmalı ve aydınlatılmalıdır. Uzunluğu 



kısa olan tünellerde, yükleyici, kovasına aldığı hafriyatı tünel girişine seri bir şekilde 

nakleder ve kazı aynasını bir sonraki aşama olan tahkimat işlerine hazır hale getirir.  

Malzemenin taşınması bitince yeni kazılan bölümde gerekli olan kavlak temizleme 

işlemi Beko-Loader ile tamamlanır ve ayna güvenli şekle getirildikten sonra tünelin 

jeolojik açılım haritası hazırlanır. 

 Gerekli görülen kazı yüzeylerine Yüklenici’nin talimatı ile projesine uygun 

destekleme yapılacaktır. 

 Daha önce patlatılmış malzemenin tane boyu dağılımının uygunluğuna bağlı 

olarak gerektiğinde yeniden belirlenmiş olan delme paternine göre delik yerleri 

işaretlenerek tünel kazısı ikinci çevrimine başlanmış olunacaktır. 

 

Kazı yapılan kayanın stabilitesi, tünel üzerindeki örtü kalınlığı, tünel güzergâhı 

üzerindeki yapıların veya yapılaşmanın niteliği ve projelendirme aşamasında tünel 

içindeki gerilmelerin özellikle yoğunlaştığı bölgeler; kazı destekleme tipinin 

belirlenmesinde temel parametrelerdir. 

 

1.6. ÇELİK İKSA MONTAJI 

Tünel içerisine hazır imalat olarak, parçalar halinde gelen çelik iksanın, flanşları 

üzerinde açılan dört yuva içinden civata+somun marifetiyle birbirlerine bağlanması 

şeklinde yapılır. İksa montajında dikkat edilecek en önemli hususlar: 

 İksa papuçlarının her iki yanda sağlam zemine basmasının sağlanması 

 Her iksada mutlaka topografik ölçüm yapılması 

 
Kafes kiriş iksalar ile destekleme yapılacak, ancak çok zayıf zeminlerde profil çelik 

iksalar da kullanılabilecektir. İksa aralıkları zemin şartlarına göre 0.50 – 2.00 m 

arasında olacaktır. İksanın arkasına ve/veya gerekiyor ise çelik hasır konulacaktır.  

Çelik iksanın görevleri: 

 Kazıdan sonra olabilecek küçük kaya düşmelerini önleyerek, çalışma emniyetini 

kontrol eder, 

 Sürgü çubuğuna destek verir, 

 Bulonların ön gerilme kuvvetlerini (yumuşak püskürtme betonunu ezmeden) 

dağıtır, 



 Püskürtme beton prizini alana kadar, kayanın gevşemesine engel olur, 

 Tünel kesitini, düşey ve yanal basınçlara karşı korur, 

 Örselenmiş ya da hareket halindeki zemin / kayanın ağırlığını arttırır, 

 Kısmi bir dengeleme basıncı gerçekleştirir, 

 Kırılma ve genleşme tehlikesini önler, 

İksa olarak donatıdan bükülmüş bir kafes kemer kullanılırsa, hem püskürtme betonun 

tatbiki, hem de püskürtme betona ek bir donatı elde edilir. 

1.7. SÜREN MONTAJI 

Bu uygulama zayıf ve çok zayıf zemin cinslerinde tercih edilmektedir. Kazı sonrası 

dökülmeye meyilli kaya ortamlarında, özellikle sulu bölgelerde, kazıya girmeden önce 

süren uygulaması yapılır. Tünel kesitinde, dairesel olan tavan kesitinden omuzlara 

kadar olan bölümde, kazı yönünde şemsiye şeklinde uygulanmaktadır. Bu 

uygulamadaki amaç bir sonraki kazı tavanının duraylılığını sağlamaktır. Uygulama 

bulon uygulamasındaki gibidir. Süren tesis edilmesi daimi kalıcı iksa uygulaması 

gerektirir. Çelik iksa üzerinden yatayla max. 5-100 açı yapacak biçimde çakılırlar ve 

adetleri kazı destek türlerine göre değişir. Bu malzemelerden  en az iki ilerleme 

mesafesi için  yeterli miktarda sürgü çubuğu (Ø 26) tünelin içindeki aynaya en yakın 

(ve uygun) yerde depolanacaktır. Sürgü çubukları üst yarı kazısı sırasında jumbo ile 

açılan deliklerden ayna eksenine paralele yakın ve aynanın üst ve yan kısımlarına 

şemsiye biçiminde konulacaktır. Konulacağı yerler: Zeminin çok olumsuz olduğu ve 

boşalma göstereceği bölgelerdir. Daha güçlü destek gerektiren yerlerde Ø 32 – 38 mm. 

borular aynı amaç için kullanılabilinir. Çok zayıf zeminlerde Jet-Grouting ile 

sağlamlaştırma yapılacaktır. 

1.8. UMBRELLA ARCH UYGULAMASI 

Bu uygulama çok zayıf zemin cinslerinde veya tünel üst kotu ile yüzey kotu arasındaki 

mesafenin çok az olduğu zaruri durumlarda tercih edilmektedir. Klasik N.A.T.M’ nin 

yetersiz kaldığı zayıf jeolojik koşullarda, tünel kazısını güvenli bir şekilde yapmak için 

tünel cidarında kesik koni inşa edilerek, birincil zemin ve kaya sağlamlaştırma işlemi 

olarak tasarlanmıştır. Bu tür yeni sistemler, olumsuz jeolojik (tünel kazı aynasındaki 

kaya kütlelerin düzensiz, kırıklı, çatlaklı, falyanmış olması, düşük dayanım göstermesi) 

ve geoteknik koşullar altında geniş kesitli tünellerin inşa edilmesi için geliştirilmiştir.  



Umbrella Arch uygulaması yapılmadan önce umbrella delgisi yapılabilmesi için mevcut 

ayna alanının daha büyük bir kazı yapılarak yaklaşık 50 cm genişletilmesi 

gerekmektedir. Kazı alanı genişletildikten sonra aynaya çelik hasır ve shotcrete 

uygulanarak kazı yapılacak bölge stabil hale getirilecektir. Umbrella boruları 114 mm 

genişliğinde, 9 metre boyunda ve 6,3 mm et kalınlığına sahip demir borulardır. Bu 

demir boruların montajının yapılabilmesi delici rok makinası ile 130 mm genişliğinde 6-

8 derece eğimli 9 metre boyunda delgiler yapılacaktır. Delgi işlemi tamamlandıktan 

sonra umbrella boruları bu deliklerin içine sürülecektir. Borular sürülmeden önce 

boruların içine verilecek enjeksiyonun zemin ile boruların arasındaki boşluklarıda 

doldurması için belirlenen aralıklarla delikler açılmalıdır. Boru sürme işlemi 

tamamlandıktan  sonra bu boruların içine enjeksiyon vermek için plastik hortumlar 

konulur. Verilen enjeksiyonun borunun içini tamamen doldurması için borunun ağzı alçı 

ile kapatılmalıdır. Bütün umbrella boruları enjeksiyon ile doldurulduktan sonra 

enjeksiyonun priz alma süresi beklenip kazıya başlanacaktır. Üstyarı kazıları bir 

sonraki umbrella ringinde tekrardan delgi yapabilmek için yükselerek yapılacaktır. 4.80 

metre kazı yapıldıktan sonra ayna tekrardan çelik hasır ve shotcrete ile kapatılıp 

umbrella delgisine başlanacaktır. Umbrella borularının geriye kalan 4.20 metrelik kısmı 

ise umbrella borularının bir sonraki ring ile beraber çalışması için bırakılmıştır. Çift sıra 

umbrella uygulamarında ise imalat sıraları aynı şekilde olup sadece daha geniş bir kazı 

yapılarak delinecek çift sıra boru delgilerinin kazı kesitine girmemesi sağlanmalıdır. 

 

  

 

 

 

 



 

 

1.9. BORU İTME UYGULAMASI 

Bu uygulama çok zayıf zemin cinslerinde veya tünel üst kotu ile yüzey kotu 

arasındaki mesafenin çok az olduğu zaruri durumlarda tercih edilmektedir. Kazıya 

başlanmadan önce kazı alanının üst kısmına 60 cm’lik borular ittirilir. Boru ittirme 

işlemi tamamlandıktan sonra kazıya girilerek boruların altından tünel açılır. 

 

                            

 

1.10. PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI 

Püskürtme beton, kuru karışım ve ıslak karışım olmak üzere 2 şekilde uygulanır. 

Uygulama yapılan yerin özeliklerine, uygulama hızına ve istenen beton kalitesine bağlı 

olarak bu 2 sistemden birisi tercih edilir. Toz miktarını azaltmak ve hava kalitesini iyi 

düzeyde tutmak amacıyla, ıslak shotcrete kullanımı tercih edilecek olup uygulama için 

uzaktan kumandalı özel shotcrete pompaları kullanılacaktır.  Parçalı kazıda kuru, 

tamamında ıslak robot kullanılacaktır. 

 



Sağlam zemin cinslerinde püskürtme beton uygulaması, zeminin hava ile temasını 

kesip, kavlak yapmasını engellemek ve kemer oluşturmak içindir. 

 
Geçici tahkimatın en önemli elemanı olan püskürtme beton, projesine uygun olarak 

kullanım yeri ve amacına göre farklı kalınlıklarda uygulanacaktır. Uygulamalarda 

aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 

 Bütün gevşek kayalar, beton (ön püskürtme betonunun uygulandığı yerler gibi) 

ve keskin çıkıntılı yerler ve bütün toz, kir, yağ ve diğer kirletici maddeler 

temizlenip atılacaktır. Bu yüzeyler basınçlı su ve/veya basınçlı hava ile iyice 

temizlenecektir. Birikmiş olan su basınçlı hava ile atılacaktır.  

 Püskürtme betonu uygulanacağı zaman kaya yüzeyleri ıslatılarak nemli hale 

getirilecektir. Püskürtme betonunun tatbikinden önce, lokal su sızıntı yerleri 

harçla ve müstakil drenaj tedbirleri ile kapatılacaktır. Kaplanacak donatı (tel 

kafes) bulonlar veya diğer iksalar ve ankrajlarla yerine sıkı bir şekilde tespit 

edilip tutturulacaktır. 

 Uygulanan püskürtme betonunun kalitesi önemli mertebede operatörün 

tecrübesine ve yeteneğine, püskürtme uçlarının aralığına ve püskürtme açısına 

bağlıdır. Bu itibarla yalnız bu tip işlerde yeterli bilgiye sahip, tecrübeli elemanlar 

kullanılacaktır. Püskürtme betonu yüzeyden 1,0 – 1,5 m mesafede tutulan 

püskürtme uçları ile püskürtülerek uygulanacaktır. Püskürtme ucu, hasır 

donatının arkasında veya önünde malzeme birikmeyecek mesafe ve açı ile 

tutulacaktır. 

 

 



 Püskürtme ucunda, operatöre daha çabuk ve iyi bir kontrol sağlanması 

bakımından su basıncı, hava basıncından daha fazla olacaktır. Püskürtme 

betonunun kalınlığı, projesinde gösterilen kalınlıklara uygun olacaktır. 

Malzemenin püskürtülme hızı işin koşullarına yetecek şekilde, püskürtme 

ağzından muntazam olarak sağlanacaktır. Kaya destekleme  sınıflarına göre 

gerekli yerlerde, pratik olarak mümkün olan en kısa sürede uygulanacaktır. 

 
 

1.11. HASIR ÇELİK UYGULAMASI 

Kazı sonrası tünel içinde çelik hasır montajına geçilir. Bütün tünel tiplerinde kullanılan 

çelik hasır tipi projelerde gösterildiği gibi ve bindirme oranları da yatay-düşey yönde 30 

cm dir. Bu bindirmelerin yapılmasının amacı bütünlüğü sağlayarak, betonu püskürtme 

sırasında sarkma olmasını önlemektir Montajda dikkat edilecek en önemli husus, 

donatının kaya yüzeyine mümkün olduğunca yaklaştırılmasıdır. Çelik hasırın 

sağlamlaştırma işlemindeki görevi, sağlamlaştırma sırasında düşebilecek kaya 

parçalarının düşmesini önlemek ve zayıf formasyonlarda desteklemeyi arttırmaktadır.  

Hasır çelik uygulaması zemin durumuna göre belirlenir. Tavan ve yan cidarlara, ekip 

tarafından hasır çelik montajı yapılır. Burada bir önceki anoda yerleştirilen hasır çeliğe 

bindirme işlemine dikkat edilmesi ve montaj işine özen gösterilmesi, böylece sistemin 

rijit çalışmasının sağlanması gereklidir. Montajı yapılmış hasır çelik kapanıncaya kadar 

püskürtme beton uygulaması ile betonarme bir yapı elde edilir. 

 

1.12. BULON UYGULAMASI 

Kaya bulonları, açıklığın civarındaki kaya kütlesindeki eksikliği kısmen tamamlayarak, 

desteklenmeyi temin ederler. Bulonlar tünelin tavan ve duvarlarının desteklenmemesi 

halinde, düşecek kaya bloklarının duraylılığının sağlanmasında kullanılırlar. Bulonlar 

1,3–4,0 cm çaplı ve uzunlukları tünel açıklığına göre değişebilen çelik çubuklardır. 

Bulon boyları, çapları, aralıkları ve adetleri tünel kesidi, zemin cinsine, statiğe bağlı 

olarak değişmektedir. Tünel tavan ve duvarlarına delinen duvarlar içine yerleştirilirler. 

Çimento enjeksiyonu yapılarak veya alt ucundan kayaya bağlanarak ve her iki halde 

de kaya yüzünde bir plakanın somun vasıtası ile kayaya doğru itilip sıkıştırılmasıyla, 

delik içinde kaya ile teması ve gerdirilmesi sağlanır. Bulonlar tünel civar kayasının 



gerekli duraylılığını sağlamak üzere bir modele uygun şekilde yerleştirilerek, 

sağlamlaştırılmış sürekli kaya kemerlerini oluştururlar.  

 

Kaya bulonları tek başlarına tahkimat elemanı olarak uygulanabildiği gibi, tünellerde, 

iksa, hasır-çelik ve shotcrete'den oluşan tahkimatın tamamlayıcı elemanı olarak 

kullanılmaktadır. Taşıyıcı plakaları shotcrete kabuğunun yüzeyine basacak biçimde, 

kabuğun kaya kemeri ile birlikte çalışmasını sağlar. 

 

  

  

2. NİHAİ BETON KAPLAMA İŞLERİ  

2.1. EKİPLER 

Şantiye şefi ve vardiya mühendisleri denetimindeki beton ekibi, üretimin her 

aşamasına müdahale  edebilecek yeterli sayıda ve kalifiye formen, pompacı, elektrikçi, 

tamirci, kalıpçı, kaynakçı ve işçilerden kurulu olacaktır. Beton öncesi hazırlıklar, 

temizlik, kalıbın kurulması, alın kalıbı yapılması ve beton dökümü bu ekip tarafından 

yapılacaktır. Donatı montajı için yeterli sayıda, ayrı bir demirci ekibi oluşturulacak ve 

donatı montaj işlerini bu ekip yapacaktır. 

2.2. BETON ÜRETİM VE NAKLİ 

Beton üretimi için minumum 90 m3/saat kapasiteli bir beton santrali kullanılacaktır. 

Beton transmikserlerle uygun taşıma şartları ile şantiyeye getirilecektir. Şaft dibinden 

kalıba beton nakliyesi yine transmikserle sağlanacaktır. Arıza durumlarında, daha önce 

mühendis tarafından onaylanmış yedek santral kullanılacaktır. 

    



Tünel içi beton nakliyesi için 6-7 m3 kapasiteli transmikserler ile yapılacaktır. Şaft 

altında beton transmikserle alınıp sabit yer pompasına ulaştırılacak ve tünelde en az 

iki adet transmikser bulunacaktır. Beton karıştırıldıktan sonra 1.5 saat içinde kalıba 

yerleştirilmiş olacaktır. 

2.3. TÜNELDE PVC MEMBRAN VE GEOTEKSTİL İLE YALITIM İMALATI  

Püskürtme betonu yüzeyinde çıkıntı yapan bulon kafaları vs. tamir edildikten ve tüm 

yüzeyler yalıtıma hazır edildikten sonra, püskürtme beton yüzeyine koruyucu geotekstil 

uygun tespit elemanlarıyla (rondela +kapsül +çivi, uygulama yerine bağlı olarak min. 

tak. 3 adet / m² ) tutturulacaktır. Geotekstil ve membran bitişik kesimleri 10 cm 

bindirilecektir.Su yalıtım membranı ( PVC esaslı sinyal tabakalı 2,00 mm kalınlıkta ) 

geotekstili örtecek şekilde monte edilecek ve geotekstilin tespit elemanlarına ısı 

kaynağı ile bağlanacaktır. Montaj gayesi ile membranda herhangi bir delinmeye 

müsaade edilmeyecektir. Sinyal tabakası içeriye gelecektir. Bitişik su yalıtım tabakaları 

çift kaynakla birleştirilecek, çift kaynaklı eklerle teşkil edilmiş deney kanalına basınçlı 

hava pompalanarak geçirimsizlik testi yapılacaktır. 

 

Başlangıçta deney basıncı 5 dakikalık bir deney süreci için 2 bar veya 10 dakikalık bir 

deney süreci için 1,5 bar olacaktır. Hava basıncı kaybının her iki halde de %20 den 

fazla olmaması halinde ek yerleri su geçirimsiz kabul edilecektir. İnvert izolasyonundan 

sonra yeterli genişlikte 0,05 m kalınlığında koruma betonu yapılacaktır. 

 

 



2.4. İNVERT BETON KAPLAMA İŞLERİ 

2.4.1.    İnvert Kalıpları      

İnvert kalıpları çelikten imal edilecek ve 

sac kalınlığı minumum 8 mm olacaktır. 

Kalıplar mükerrer kullanıma uygun 

üretilecektir. Kalıplar şekil doğruluğu, 

mukavemet, rijitlik, yüzey pürüzsüzlüğü ve 

su geçirimsizlik bakımından her zaman iyi 

durumda muhafaza edilecektir. Kalıp 

üzerine monteli veya seyyar aydınlatma 

sistemi kurulacaktır. 

 

 

  

 

 

2.4.2.   İnvert Kalıp Montajı 

Beton öncesi kalıplar baştan başa temizlenecek, betona temas halindeki yüzeylerin 

pürüzsüz olması sağlanacaktır. Bu yüzeylerin betona yapışmaması için, uygun kalıp 

yağı kullanılacaktır. Kalıplar beton esnasında rijit olarak muhafaza edebilecek, beton 

yüzeyinde ondülasyonu önleyecek bir şekilde destek elemanları ile sabitlenecektir. 



Kalıplar betonu zedelemeksizin kolayca sökülebilecek şekilde tasarlanacaktır. 

Tüneldeki tüm invert anoları kalıp çekimi öncesi temizlenecek. Her ano topograf 

nezaretinde kurulacak, alın kalıbı ve donatı montajı ölçüm grubunun onayından sonra 

yapılacaktır. 

 

  

2.4.3.    İnvert Kaplama Beton Dökümü 

İnvert beton dökümünde önce; orta bölge üst pas payı mesafesine kadar 

doldurulacak, en az 2 adet elektrikli 8000 titreşim/dakika kapasitesinde şişe vibratörle 

işlenecektir. Daha sonra yan panel arkaları 2 aşamada dökülecek son aşamada orta 

kısım betonu tamamlanıp mastar çekilecektir. İnvert beton slump değeri 10 – 12 cm 

olacaktır. Beton dökümünde ekip, ekipman yeterli düzeyde olacak, bu sebeplerle 

beton döküm süresinin uzamasına veya kesintiye uğramasına izin verilmeyecektir. 

Kalıpta kullanılan konvertör ve şişe vibratörleri yedekli olacaktır. 

2.5.  KEMER BETON KAPLAMA İŞLERİ 

2.5.1.  Konverjansların Bitmesi 

Kemer kaplama beton öncesi, tünel içi deformasyonların ya tamamıyla bitmiş, ya da 

elimine edilebilecek değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadan 

kemer betonu imalatına başlanmayacaktır. 

2.5.2.  Tünelde Gabari Kontrolü 

Tünelde iç kaplama beton öncesi, beton dökülmesi planlanan tüp içinde gabari kesit 

kontrolü  yapılacaktır. Tünel teorik kazı sınırı üzerine tahkimat eleman kalınlığı ve 

harici “d1” tolerans miktarı ilave edilerek bulunan sınırın içine, geçici destek yapısı 

taşmamış olacaktır. Olası taşma durumlarında beton kalınlığından taviz verilmeyecek 



ölçüdeki tarama Yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Bu ölçümler lazer okuma yapan 

cihazla yapılacak ve istasyon aralıkları minumum 5.00 m, maksimum 8.00 m 

olacaktır.  

2.5.3.  Kemer Kalıbı 

İç kaplama kemer kalıpları çelikten imal edilerek, mükerrer kullanıma uygun ve sac 

kalınlığı minumum 8mm olacaktır. Kalıplar 2 ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölüm 

şaryo olacak ve kemer kalıbın betona temas eden sac panellerini taşıyacaktır. İkinci 

bölüm ise şaryo üzerindeki parçalı sac panellerden oluşacaktır. Şaryo raylar üzerinde 

hareket yeteneğine sahip, mekanik yürüyüş motorlarıyla teçhiz edilmiş olacaktır. 

Kemer kalıbı üzerinde bir adet konvertör, bir adet hidrolik kumanda ve sac paneli ve 

sac panel iç kısımları üzerinde monteli yeter sayıda 24 voltla çalışan satıh vibratörleri 

bulunacaktır. Satıh vibratörleri için ayrıca şartel’li kumanda paneli olacaktır. Şaryo 

üzeri kalıp panelleri hem düşey, hem yatay hareket kabiliyetli hidrolik liflerle şaryo’ya 

irtibatlandırılacaktır. Kalıp üzerindeki pencere ve kollektörler, betonun en iyi şekilde 

dökümüne – işlenmesine uygun konumda ve sayıda olacaktır. 

 

 

 

 



 
 

 

2.5.4.  Kemer Kalıbın Tünele İndirilmesi ve Montajı 

Kemer kalıbı demonte halde portal vinç aracılığı ile tünele indirilecektir. Tünel 

içerisinde tüm yapısal elemanları doğru ve temiz bir şekilde monte edilecektir. Kalıbın 

özellikle betonla temas eden yüzeylerinin temiz ve pürüzsüz olması sağlanacak ve 

uygun bir kalıp yağı ile yağlanacaktır. 

 

 

 

2.5.5.  Donatı Yerleştirme 

Tünel kemer betonlarından önce donatı montajı onaylı projesine uygun olarak 

yapılacak, kalıp sonra çekilecektir. Donatı montajı öncesi invert anosunun kemer 



betonla temas edecek yüzeylerinin, donatı filizlerinin ve su tutucuların temiz ve 

düzgün olması beton yüzeyi için; ise chipping’in yeterli olması aranacaktır. Donatı 

montajı için tünele, demirci iskelesi yerleştirilecek ve montaj bu iskele üzerinden 

yapılacaktır. Donatı projesine uygun olarak bağlanıp, pas payı mesafesi ve 

kemerlenmesi kalıba uyumlu olacaktır. Su tutucu ve derz dolguları tamamlandıktan 

sonra kalıp çekilecektir.  

2.5.6. Kaçak Akım Koruma Sistemi 

Kaçak akım koruma sistemi metro güzergahının tüm kesimlerinde olduğu gibi Natm 

tünel bölgelerinde de gerçekleştirilecektir. Tünel iç duvarında kullanılacak olan çelik 

hasır demirleri üzerinde oluşacak kaçak akımlar bu demirler boyunca atılacak 

doğrusal yöndeki ek demirler vasıtasıyla birbirlerine elektriksel olarak 

bağlanacaklardır. Sistemin sürekliliğinin sağlanması için ano birleşimlerine bağlantıyı 

noktaları yapılacaktır. Her anonun orta bölgesinde sağ ve sol tarafta olmak üzere iki 

adet ölçüm noktası teşkil edilecektir.  

2.5.7. Kalıp Montajı 

Donatısı teslim edilen kemer anosu altına kemer kalıp çekilmeden önce, betona 

rengini vermeyen ve kalıbın betona yapışmasını engelleyecek uygun kalıp yağı ile 

yağlanacaktır. Kalıp raylar üzerinde donatı altına getirilecek ve topoğraf nezaretinde 

kurulup, teslimi yapılacaktır. Kalıp teslimatında tüm pencere ve kollektör açık olacak, 

konvertör şişe – satıh vibratörlerinin çalışır durumda olduğunun kontrolü yapılacaktır. 

 

 

  



2.5.8.  Kemer Kaplama Betonu Dökümü 

Kuyu dibinden transmikserle getirilecek uygun slump’lı (14-18cm.) kemer betonu, 

sabit yer pompası ile kalıba basılacaktır. Mikser sayısı beton dökümü esnasında en 

az 2 olacak ve arıza durumunda yer pompasının yedeği ile en fazla 45 dakika 

içerisinde değişimi sağlanacaktır. Beton dökümü kemer kalıp alt penceresinden 

başlayacak ve şişe vibratörle işlenecektir. Sağ-sol kısımlardaki alt pencereler 

tamamen dolduktan sonra kapanacak, aynı döküm ve işleme yöntemi omuz 

pencereleri içinde tekrarlanacaktır.  

 

Daha sonra tünel eğim yönü tersine en uç taraftaki tavan kollektörüne bağlanarak, 

beton dökümü sağlanacaktır. Beton kalıp orta kollektörden geldiği an, beton basılan 

kollektör kapatılarak orta kollektöre bağlanılacaktır. Aynı seri yöntem üçüncü 

kollektör için de geçerli olup, alın kalıbı kontrol penceresinden beton akışı izlenecek 

ve 6000 devir/dakika ve 22,9 Amper’lik satıh vibratörleri ile beton işlenecektir. Alın 

kalıbı kontrol penceresine beton geldiğinde, pencere kapatılıp, bir miktar daha beton 

basılacak ve beton kalıbı tamamen doldurulduğundan emin olunacaktır. Beton 

dökümünde ortam uygun olacak, yeterli aydınlatma, kalıp içi çalışma platformu ve 

kalıbın daimi merdiveni bulunacaktır. Beton bitimi sonrası kalıp içi ve invert anosu 

üzerine dökülmüş beton şerbet artığı temizlenecektir. Arıza durumu için uygun 

mevkide bir konvertör ve vibratör yedek olarak bulundurulacaktır. 

2.5.9. Beton Dökümünde Olumsuz İhtimaller 

Beton dökümü esnasında doğabilecek olumsuz ihtimaller şunlardır. 

- Beton Santrali Arızası 

- Beton Pompası Arızası 

- Transmikser Arızası 

- Elektrik Arızası 

- Kalıbın Deforme Olması 

- Alın Kalıbının Açılması – Patlaması 

- Kemer Kalıbının Açılması – Patlaması 

 

Yukarıda belirtilen durumlarda, betonun kesintiye uğraması söz konusudur. Betonda 

soğuk derz oluşturabilecek bu gibi durumlar için teçhizat yedeklemesi önemlidir. 

Pompa, Transmikser  ve santral arızası gibi durumlar için, alternatifleri hazır 



bulundurulacaktır. Ayrıca elektrik arızası için jeneratör ve elektirikli teçhizatın 

yedekleri (konvertör, vibratör v.b.) bulundurulacaktır.  

         
Sürekli dökümün ekipman arızası veya başka bir nedenle kesilmesi halinde, beton 

henüz plastik haldeyken, kararlı bir eğimle baştan başa konsolide edilecektir. 

Konsolide edilmeden kalan beton ise uzaklaştırılacaktır. 

2.5.10  Kalıp Alma Süresi ve Tayinleri 

İç kaplama betonlarında kalıp alma süresinin belirlenmesi için, yeterli miktarda 

15x15x15 cm ebadında referans küp numunesi alınacaktır. Tünel tiplerine bağlı 

olarak kalıp alma süreleri (Ana hat için 30kg/cm2, Peron tipi tünel için 45 kg/cm2) 

referans küplerden elde edilecek değerler ile belirlenecektir.  


