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                                                                             ÖZET 

Tünel kaplama yöntemleri tarih boyunca aşamalı olarak değişip gelişme göstermiş ve bu 

yöntemlerden en fizibıl ve en ekonomik olanı tercih edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada da 

İstanbul Metro Ağının bir parçası olan  Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesinde 

tünellerde ikinci kaplama olarak dökme beton kullanımı ile ikinci kaplama olarak  

shotcrete(Püskürtme beton) kullanımının uygulama süresi ve maliyet olarak karşılaştırılması 

değerlendirilecektir.İstanbul Metro ağının ilk inşaatı 1992 yılında başlamış ve Ekim 2000 de 

halk’a hizmet vermeye başlamıştır. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro Projesi (UUCMP) bu 

ağın bir parçası ve  bu çalışmanın konusudur. Proje Mart 2012 tarihinde başladı ve halen yapım 

aşamasındadır. Proje sahibi Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici ise Doğuş İnşaat 

şirketidir. UUCMP Marmaray denizaltı Metro projesine  Üsküdar istasyonu ile entegre 

olacak. UUCMP 20 km uzunluğunda çift tüp ana hattı tünel ve 16 istasyondan oluşur. 

   Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro Projesi (UUCMP)’in Ana hat tünelleri 4 (TBM=Tunnel 

Boring Machine) Tünel Delme makineleri tarafından kazılmış olup diğer tüneller ise NATM  

tarafından kazıldı.Ancak yalnızca NATM’in zayıf kaya ve toprak koşullarında kullanılması 

elverişli değildir.Bu nedenle, zayıf kaya ve toprak koşullarında yüzey ve yeraltı 

deformasyonlarını denetlemek için NATM kullanmanın yanısıra  UAM de ek takviye olarak 

kullanılmıştır. 

     Sonuç olarak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro Projesi (UUCMP)’inde  UAM ve NATM’in 

aynı bölgede uygulanması sırasında ikinci kaplama olarak dökme beton kullanımı ile ikinci 

kaplama olarak  shotcrete(Püskürtme beton) kullanımının süresi ve maliyeti üzerindeki 

etkilerinin karşılaştırılması incelenecektir. 

 

 

 



Alanın Jeolojisi 

• ÜÜÇMP genel olarak Kurtköy,Aydos,Gözdağı,Dolayoba,Kartal ,Tuzla ve Trakya formasyonları 

üzerine yerleştirilmştir.Bu çalışma ise Çakmak istasyonu üzerinedir.Bu çalışma alanında 

kumtaşı mevcut.Ancak  diabes ve andezit kayaçlarına nadiren de olsa rastlanır.Bazı faylar ve 

jeolojik süreksizlikler mevcuttur.Bu çalışma alanında tünellerin toprak örtüsü kalınlığı 20-30 m 

arasında değişmektedir. 

• Bu alanda, formasyonun geoteknik özellikleri ortaya çıkarmak için laboratuvar testleri ve arazi 

testleri yapılmıştır.Sonuçları  ise Tablo 1 de  listelenmiştir. 

Strata(Katmanlar) 

Unit 

weight 

(kN/m3) 

Modulus of  

Elasticity 

(kN/m2) 

Cohesion 

(kN/m2) 

Poisson 

ratio 

Angle of 

Friction  

Filling (Dolgu) 18 15,000 1 0.30 27 

Sandy clay(Kumlu kil) 18,5 38,000 20 0,33 14 

Upper sandstone 

(Kumtaşı) 21 150,000 80 0.20 14 

Lower sandstone 

(>22.5 m) 23 300,000 100 0.20 25 

                    Table 1. Geotechnical properties of different geological formations (IMM, 2013). 

 

 

 

 

Fig. 1. Geological cross-section of the study area (IMM, 2012). 
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Güzergah Tünel Kesitleri 

                               

                  

 

 

 

 

 



Bağlantı Tünel Kesitleri 

                            

                                

Makas Tünel Kesitleri                       

                    

        

           



NATM(Yeni Avusturya Tünel Metodu) Kazı ve Desteği 

Mesela İstasyon platformu tünelleri, destek türüne bağlı olarak, 75.60 m2 ila 83.42 m2 enkesit kazı 

alanına sahiptir. Üç bölüm halinde kazılmıştır; Üst yarı, alt yarı ve invert. Üst  yarı, alt yarıdan 2-3 m 

önde olacak şekilde  önce kazılmıştır. İnvert kısım, alt yarı kazısından 10-15m sonra kazılmıştır (Şekil 5). 

Tüm tünel yüzeylerinde ekskavatörler ve hidrolik çekiç kullanılmaktadır. 

 

 

  

 

 

  

                                                       Şekil.5 Tünel Kazı Adımları 

 

 

NATM Kazı Destekleme Sisteminin Uygulama Aşamaları 
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Geçici tünel desteği,4 m uzunluğunda kaya bulonları,çelik hasır, kafes kiriş ve püskürtme betonundan 

oluşur (Tablo 2).Tünel çaplarına bağlı olarak, son kaplama 35-45 cm kalınlığında yerinde dökme beton 

ile kapatılır. 

Kind of support A B C D E F 

Rock property Very good 
Good-

medium 

Medium-

weak 

Weak-very 

weak 
Very weak Very weak 

RMR(Kaya kütle 

indeksi) 

>70 50-70 30-50 30-15 <15 <15 

Shotcrete (cm) 25 25 30 30 30 30 

Face Shotcrete (cm) - - 10 10 10 10 

Wire mesh(çelik hasır) 1 2 2 2 2 2 

Lattice girder 

(mm)(kafes kiriş) 

H=136 H=136 H=174 H=174 H=174 H=174 

Pipe (L=4 m) - - if need yes - - 

Umbrella pipe(L=9 m) - - - - 4.8 4.0 

Rock bolt >1.8 0.8-1.2 0.6-0.8 0.4-0.6 0.8 0.8 

Soil nail (L=6 m) - - - - 0.8 0.8 

Excavation round 1.8 0.8-1.2 0.6-1.0 0.4-0.6 0.8 0.8 

                                              Table 2. İstasyon tünellerde kullanılan destekleme çeşitleri 

UAM (Şemsiye borusu ) uygulaması 

Şemsiye kemer yönteminde; Tünel yüzünün üst kısmına 9 metre uzunluğunda çelik boru 

yerleştirilmiştir.Bu boruları monte etmek için, boruları takmak için gerekli olan makinelere ek alan 

sağlamak adına tünel yüzü 50 cm daha büyük kazıldı. Şemsiye kemer için kullanılan çelik boru çapı 114 

mm, uzunluğu 9 m ve  çelik borunun et kalınlığı 6.3 mm'dir ve yukarı doğru 6 ° -8 ° lik bir yönde monte 

edilmiştir. Deliklere 130 mm çapında şemsiye borular yerleştirilir. Borular arasındaki mesafe 30 cm, her 

bölüm 25 çelik boru içermektedir (Ocak 2008). Bazı önemli ayrıntılar Şekil 6'da verilmektedir. 

                                          

a) View of lattice girder, shotcrete and wire mash                                    b) umbrella pipes 



                                        

c) application of umbrella pipes                                                       d) soil nails and umbrella pipes applied 

 

Boru ağzı alçı kaplı enjeksiyon kuplajı ile kapatılır ve çimento / su oranı 7/5 olan çimento enjeksiyonu 

2-3 bar basınç ile enjekte edilir. Bu işlem, geri dönen borudan enjeksiyon çıkıncaya kadar devam eder. 

Boru uçları, montaşını kolaylaştırmak için keskinleştirilmiştir. Boru yüzeylerini çevrelemek ve kayadaki 

çatlakları doldurmak için boru kenarında da bazı delikler açılmıştır (Şekil 6). 

Boruların ilk 4.8 metresi delikte ve 4.2 metrelik üst üste binme olarak kullanılır. Böylece, plastik zon 

oluşturan çelik boruların bir kısmı kafes kirişlerine bağlanır ve diğer kısmı iki destekli kiriş olarak çalışan 

yüzde kalır. Bu düzenleme, olabilecek aşırı gerilmeleri güvende tutar. Çelik boruların montajı ve 

enjeksiyonun tamamlanmasından sonra tünel kazısı başlatılır.  Kazı yüzeyi, zayıf kayaçlarda iki fazda, kil 

formasyonunda üç fazda kazılır(Şekil7). 

Zemin çivisi uygulaması 

 Tünellerde geçici ayna yüzeylerinde ve yan yüzlerde tünel stabilitesinin sağlanılması, kazı yüzeyinin 

kontrol altında tutulması amacıyla, tünel aynasına 9-12 m uzunluğunda 130 mm çapında delikler 

oluşturularak, içerisine Ф14’lük donatı yerleştirilerek çimento şerbeti ile doldurulmaktadır.Şartlara 

bağlı olarak 16-24 zemin  çivisi kullanılır. 

  

              Fig. 7. a) UAM boyuna kesit                                                 b) A-B enine kesit   

 

 



NATM ve UAM’in Maliyet  Karşılaştırılması 

Çakmak istasyonu platformunda, NATM, km 0 + 005.60 ile 0 + 173.20 arasında, UAM 0 + 173.20 ile 0 + 

258,80 arasında uygulanmıştır. NATM'de toplam 175 raund ve 103 raund UAM var. Her raund’un  kazı 

hacmi NATM'de 48.05 m3 ve UAM'da 57.49 m3'dür.  

Gerekli malzemeler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen her çalışmanın maliyeti, NATM ve UAM için 

Tablo 3'te listelenmiştir. 

Work item Unit price  
                    Cost per 1 meter 

NATM UAM 

Excavation (m³) 47.00 2,774.08 € 2,855.90 € 

Shotcrete (m³) 87.00 496.72 € 499.94 € 

Lattice girder (ton) 920.00 236.03 € 268.08 € 

Wire mesh (ton) 769.00 216.54 € 270.53 € 

Connection steel (ton) 815.00 13.41 € 13.41 € 

Rock bolt (number) 31.82 277.95 € 286.00 € 

Steel pipe (number) 36.48 91.08 €  - 

Umbrella pipe (number) 46.38  - 2,672.15 € 

Soil nail (m) 17.12  - 229.97 € 

Total   4,105.81 € 7,095.98 € 

                                          Table 3. Costs comparison of NATM and UAM (Selcuk, 2016). 

Tablo 3'te görüleceği üzere, toplam maliyet, NATM için metre başına 4,105.81 € ve UAM için metre 

başına 7,095.98 €'dir. Kısacası UAM, NATM'den yaklaşık 1,7 kat daha pahalıdır. Bu bulgu, Ocak 2015 

literatüründe yaklaşık olarak kabul edilmiştir.  

                 

Fig. 8. a) NATM cost items                                                                            b) UAM cost items 
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Uygulama Sürelerinin Karşılaştırılması  

Work item 
Quantity per meter Avarage aplication time (min/m) 

 NATM  UAM NATM UAM 

Excavation (m³)      58.91          60.76     277 420 

Shotcrete (m³)        5.70            5.74     68 60 

Lattice girder (number)            1            1.25     65 90 

Wire mesh (number)            5                9     40 45 

Connection steel (number)          17              11     15 19 

Rock bolt (number)            9                8     45 38 

L steel (number)            6                6     4 4 

Steel pipe (number)            6                 -  41  - 

Umbrella pipe (number)            -             6      - 399 

Soil nail (number)            -             1      - 287 

Face shotcrete (m³)            -         1.13      - 13 

Total     555 1375 

 

Tablo 4'te görüleceği üzere, NATM'nin ortalama uygulama süresi metre başına 555 dakikadır ve 

UAM'nin ortalama uygulama süresi metre başına 1375 dakikadır. Kısacası, UAM uygulama süresi 

yalnızca NATM uygulamaktan 2,5 kat daha uzun sürmektedir 

 

                           

Fig. 9. a) Distribution of application time of NATM              b) Distribution of application time of UAM 

 

Şekil 9a'dan görülebileceği gibi, NATM için en çok zaman alıcı iş parçacıkları sırasıyla kazı (% 50.3), 

püskürtme beton (% 12.3) ve kafes kiriştir (% 11.8). UAM için en çok zaman harcayan iş kalemleri 

sırasıyla kazı,% 29.1 şemsiye borular ve % 21.0 zemin çivileri olmuştur (Şekil 8b). 
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Püskürtme Beton Teknolojisi 

Püskürtme beton; agrega, çimento, su ve priz hızlandırıcı katkı karışımının boru hattı içerisinden 

basınçlı havayla taşındığı, püskürtme ile yerleşen beton olarak tanımlanır. Standart betona göre kalıp 

gerektirmeden yerleştirilmesi, priz hızlandırıcı katkılar yardımıyla taşıyıcılık görevini hemen yerine 

getirmeye başlaması gibi avantajları nedeniyle yer altı mühendislik yapılarında vazgeçilmez hale 

gelmiştir. 

Püskürtme Betonun Tünel Kazı İksa (Destekleme) Sistemindeki İşlevsel Özellikleri 
Gelişen teknolojiyle birlikte tünellerin kazı destek sisteminde hız, maliyet ve güvenlik 
açısından uygun çözüm imkanı sunan püskürtme beton, her geçen gün daha fazla kullanıcı 
tarafından tercih edilip uygulanmaktadır. 

 

Kaya mekaniği açısından yukarıda belirtilen avantajların yanı sıra püskürtme betonun 

uygulama açısından sağladığı yararlar (Arıoğlu vd., 2008) ise şöyle özetlenebilir : 

 Kazı yüzeyine açılır açılmaz hemen uygulanabilir, 

 Betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması bir arada yapılır, 

 Kalıp gerektirmeden yerleştirildiği için malzeme ve işçilik tasarrufu sağlar, 

 Yüksek uygulama hızına sahiptir ve farklı çalışma koşullarında istenilen kalınlık 

 sağlanabilir, 

 Farklı boyut ve geometrideki açıklık kesitlerinde uygulanabilir. 

 

 

 



Püskürtme Betonun Uygulama Yöntemleri 

Karışım tasarımı, taşıma ve yerleştirmede kullanılan ekipman, karışım bileşenlerinin ilave 
edilme şekli ve zamanı açısından farklılıklar gösteren püskürtme beton, Kuru Karışım Sistemi 
ve Yaş Karışım Sistemi olarak iki şekilde uygulanır. 

Püskürtme beton kalitesini genel olarak etkileyen faktörler şunlardır: 
 

 Agrega gradasyonu ve ince/iri agrega oranı, 

 Çimento cinsi ve kalitesi, 

 Su/çimento oranı, 

 Priz hızlandırıcı katkı cinsi ve dozajı, 

 Geri sıçrama oranı, 

 Püskürtme uzaklığı ve açısı, 

 Püskürtme basıncı 

 

 

Kuru Karışım Sistemi 

Belirlenen oranlarda hazırlanan çimento ve agrega karışımı, püskürtme beton makinesine kuru 
olarak beslenir. Beton santralinden kuru olarak alınan karışıma, tabanca ucundan basınçlı su 
ilave edilerek uygulama yapılır (Şekil 3.4). 

                                     

                                   Şekil 3.4 Kuru karışım püskürtme beton makinesi kısımları 

Kuru karışım püskürtme beton sisteminin başlıca özellikleri şunlardır (www.beksa.com.tr ; 
Gürol ve Doyuran, 2009) : 

• Bu yöntem küçük ve basit ekipmanlar kullanılması nedeniyle düşük hacimli uygulamalarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 

• Karışıma eklenecek olan priz hızlandırıcı sıvı halde ise tabanca ucundan su ile birlikte,toz halde 
ise püskürtme beton makinesine besleme sırasında dozaj ünitesi ile ilave edilir. 

• Çimentonun agregayı iyice sarması ve toz oluşumunun önlenmesi açısından 
agreganın,ağırlığının % 3-8’i oranında nem içermesi istenir. 

• Su/çimento oranı, 0.40–0.45 aralığında olmalıdır. 
• Karışıma lif eklenecekse, karışım hazırlama aşamasında ilave edilmelidir. 
• Kuru karışım, tabancadan geçerken tamamen ıslanmalı ve su basıncı (en az 6 kg/cm2) bunu 

sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. 
• Püskürtme ucuna malzeme taşıyan hortum çapı, en büyük agrega çapının (maks.19 mm) en az 

3 katı olmalıdır. 
• Nozül genellikle elle tutularak, yüzeye operatör tarafından yönlendirilmektedir. 

 
 

 



Dezavantajları ise şunlardır : 
 
• Püskürtme sırasındaki toz oluşumu, iş yeri güvenliği ve işçi sağlığı açısından olumsuz bir 

durumdur. 
• Karışıma ilave edilen su miktarı iyi ayarlanmalıdır, az su verilmesi durumunda, toz problemi, 

fazla su verilmesi halinde ise betonun yüzeyden akma sorunu yaşanır. 
• Uygulama ekonomisini etkileyen en önemli unsur, geri sıçrama oranının yüksek olmasıdır. Geri 

sıçrama miktarı; karışım bileşenleri, uygulama yüzeyinin konumu ve operatörün deneyimine 
bağlı olarak % 15-35 arasında değişebilmektedir (Malbye,2006). 
 

Son yıllarda, su girişinin tabanca ucundan 1-3 m geriye alınması sonucu, kuru karışımın daha 
homojen ıslandığı, toz oluşumunun ve geri sıçramanın azaldığı gözlenmiştir(www.beksa.com.tr). 
 
Yaş Karışım Sistemi 
Yaş püskürtme beton uygulamasında karışım, beton santralinde ıslak olarak hazırlanıp, beton 
pompasına beslenir. Karışım, yüzeye püskürtülmesi için gerekli hava miktarının seçimine 
bağlı olarak pompa çıkışında veya püskürtme ucunda verilebilir. Yaş karışım püskürtme beton 
makinesi görünümü Şekil 3.5’ te verilmiştir. 
 

                              
                        Şekil 3.5 Yaş karışım püskürtme beton makinesi 
Bu sistemde; 
 

• Düşük ribaunt (%5-10) vardır. 
• Daha ince kaplama ile enerji yutma kabiliyeti yüksek, mukavim güvenli tahkimat. 
• Kuru sisteme alternatif olarak önerilen Yaş karışım (Wet-mix) püskürtme beton ve makineleri  

de kullanılmaya başlandı. 
 
 

Püskürtme Betonun Farklı Yöntemlerle Uygulamaları 
 

            
 
 

http://www.beksa.com.tr/


Kuru ve Yaş Püskürtme Sistemlerinin Karşılaştırılması 
 

 
 
 
Katkı türü ve özelliklerine göre priz hızlandırıcı katkıların genel değerlendirilmesi 
 

 
 
Püskürtme Betonda Lif Kullanımı 
 
Günümüzde betonun değişik alanlarda kullanılma ihtiyacının ortaya çıkması, beton teknolojisinde 
gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.Beton teknolojisinde lif malzemeler, betonun çekme 
dayanımını arttırmak amacıyla kullanılır.Taze beton içerisine değişik miktarlarda katılan lifler; çelik, 
plastik ve cam gibi değişik malzemelerden oluşan farklı tip ve boyutlarda üretilebilir. Çizelge 3.9’ da 
görülen lif tipleri içinde en yaygın kullanılan çelik lif olmakla birlikte sentetik lifler (polipropilen, polivinil 
alkol vb.) de püskürtme betonda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 



 
                     Çizelge 3.9  Değişik Lif Tiplerine Ait Mekanik Büyüklükler 
 
Çelik Lifli Püskürtme Beton 
 
Çelik lifli püskürtme beton, içinde homojen dağılmış çelik lifler bulunan ve basınçlı hava ile uygulanacak 
yüzeye, yüksek hızla püskürtülen harç veya betondur.Püskürtme betonda çelik liflerin kullanımındaki 
öncelikli amaç, çelik hasır donatının yerleştirilmesindeki zorlukların ve zaman kayıplarının 
azaltılmasıdır. 
   Yüksek sıcaklık ve korozyon etkilerine maruz uygulamalarda galvanizli çelik lifler tercih 
edilmektedir.Çelik liflere dairesel, kare veya dikdörtgen kesitlerde; düz, dalgalı veya kanca 
biçiminde bükülerek şekil verilmektedir (Şekil 3.12 ; Şekil 3.13). 
 

                       
Şekil 3.12 Kullanılan çelik lif tipleri                                         Şekil 3.13 Tipik çelik lif tipleri ve boyutları 
 
Çelik Telin Çatlaklara karşı davranışı 

Püskürtme betonda, ilk mikro çatlakların oluşumunu takiben çatlak yüzeyine dik olan çelik lifler, 

uzarken kancalı biçimleri nedeniyle taşıyıcılığını devam ettirmekte ve bir miktar daha deformasyon 

yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır. 

                               

Şekil 3.15 Püskürtme betonda liflerin çatlak gelişimini önlemesi ve ilave taşıyıcılık işlevi (Arıoğlu vd., 2008) 



Çelik Lifli Püskürtme Betonda Geri Sıçrama 

Püskürtme beton uygulamalarında, yüksek hızla yüzeye püskürtülen malzemenin bir kısmı 
yüzeye çarpma anında geri sıçrayarak yere dökülür. Uygulamaların kaçınılmaz bir parçası olan 
geri sıçrama (rebound) olgusu, gerek maliyet, gerekse de püskürtme betonun kalitesi açısından 
çok önemlidir. 
Geri sıçrama miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır : 

 Püskürtmenin kuru veya yaş yöntem ile olması, 

 Su/çimento oranı, 

 Agrega gradasyonu, 

 Kullanılan katkıların cinsi ve miktarı, 

 Püskürtme ağzındaki basınç ve tanelerin hızı, 

 Püskürtme mesafesi ve açısı, 

 Püskürtülen yüzeyin temizliği ve ön hazırlığı, 

 Operatörün tecrübesi, 

 Püskürtme beton tabakasının kalınlığı. 

 

                         

Şekil 4.16 Aynı karışım tasarımı ve farklı püskürtme basıncı (5.5, 5, 4.5 bar) altında denenen püskürtme 

betonların geri sıçrama miktarı arasındaki ilişki 

Çelik Lifli Betonun Karşılaştırmalı Maliyet Analizi 

Çelik lifli ve lifsiz püskürtme betona ait maliyetler hesaplanarak Çizelge 4.14’te verilmiştir.Maliyetler 

incelendiğinde, çelik liflerin 1m3 püskürtme beton maliyetinde önemli bir artışa neden olduğu 

görülmektedir.Aşağıda 1m3 çelik lifli ve lifsiz püskürtme betona ait maliyetler görülmektedir.Ancak bu 

artışın klasik sistemde hasır yerleştirme işçilik maliyetleri ile birlikte değerlendirilmesi zorunludur. 

                         

                         Çizelge 4.14 1m3 çelik lifli ve lifsiz püskürtme betona ait maliyetler 



                           

 

İstanbul Metrosu 4.Levent-Ayazağa-Hacıosman Metro Projesi Anahat (A tipi) tünelde üst yarı kısmının 

hasır ve çelik lifle desteklenmesi sonucunda 1 m’lik ilerleme maliyetlerinin kıyaslanması (2010 yılı 

güncel fiyatlarla) 

                               

             A tipi tünel üst yarı kısmının hasır çelik veya çelik lifle desteklenmesi sonucunda  
                                                m’ lik ilerleme maliyetlerinin kıyaslanması 

 

 

 

 

 

 



Klasik Yöntem  

İkinci Kaplama olarak Dökme Beton Kulllanıldığında 
  

  P1 Tipi saat/m P2 Tipi saat/m B1.2 Tipi saat/m Merdiven  Tüneli 

Kazı Destekleme süresi 19,5 21,04 12,93 12,93 

Kalıp ve Beton süresi 2,7 2,92 1,8 1,8 

Beton Priz alma süresi 1,2 1,33 0,82 0,82 

Toplam (saat/1m) 23,4 25,29 15,55 15,55 

Toplam (gün/tünel boyu) 526,5 67,44 90,71 40,43 

 

Kazı Destek Aynı ikinci Kaplama Shotcrete  

İkinci Kaplama olarak Shotcrete Kulllanıldığında  
  

  P1 Tipi saat/m P2 Tipi saat/m B1.2 Tipi saat/m Merdiven  Tüneli 

Kazı Destekleme süresi 19,5 21,04 12,93 12,93 

Shotcrete Kaplama 3,6 3,9 2,3 2,3 

Toplam (saat/1m) 23,1 24,94 15,23 15,23 

Toplam (gün/tünel boyu) 519,75 66,51 88,84 39,598 

 

 

 

 

Kazı Destek  Ve Kaplama Shotcrete  

İkinci Kaplama olarak Shotcrete Kulllanıldığında  
  

  P1 Tipi saat/m P2 Tipi saat/m B1.2 Tipi saat/m Merdiven  Tüneli 

Kazı Destekleme süresi 9,24 9,97 6,12 6,12 

Shotcrete Kaplama(20cm) 3,6 3,9 2,3 2,3 

Toplam (saat/1m) 12,84 13,87 8,42 8,42 

Toplam (gün/tünel boyu) 288,9 36,99 49,12 21,892 

 


