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AÇIKLAMA
Ç
NOTU:
 Büyük kazı kesitli metro/ karayolu tünellerinin kazısı 1970’ li yıllardan beri Yeni Avusturya Tünel Yöntemi – NATM
– ile yapılmaktadır. Bu yöntemin bir tünel açma yöntemi olmadığı, sadece bazı kavramlara – ki onların teorik
açılımları tanımlanmamıştır ve uygulama örneklerinde de bu “kavramlar” açıklanamamaktadır – dayalı düşünsel
yaklaşım olduğu, literatürde ilk defa Prof. Dr. Müh. Karman Kovári tarafından 1993, 1994 ve 1995 yıllarında
ortaya

koyulmuştur

(http://www.eos.ubc.ca/courses/eosc547/lecture‐material/Kovari‐NATMErroneousConcepts.pdf).

Aynı

araştırman savlarını 2003’ te yayımlanan iki makalesinde tekrarlamıştır. NATM ekolünde yer alan araştırmalar
Prof. Dr. Müh. Kovári’ ye güçlü teorik/ pratik değerlendirmelere dayalı bir yanıt geliştirememişlerdir. Bu notların
muellefi de(*) Prof. Dr. Müh. Kovári
Kovári’ nin NATM
NATM’ ye ilişkin tüm görüşlerine katılmaktadır. Kaldı ki, salt maden
mühendisliği literatürü açısından ele alındığında 1964 yılında NATM’ ciler tarafından ileri sürülen kavramların bir
bölümüne ait analitik ve deneysel modelleri, örneğin Labasse 1947, F Mohr 1957, 1960 çalışmalarında
yayımlanmıştır
l
( f Dr. Müh.
(Prof.
h F. Mohr
h İTÜ
İ Ü Maden
d Maden
d Fakültesi’
k l
’ nde
d öğretim
ğ
üyesi olarak
l k çalışmıştır).
l
) Bu
gerekçe ile bu ders notunda “NATM” yerinde “klasik kazı yöntemi” kullanılmıştır.
(*)

DSI’ nin Adana/ Bölge Müdürlüğü tarafından 1983 yılında düzenlenen tünel sempozyumunda oturumlardan

birinde Ergin ARIOĞLU söz alarak, NATM’ nin geniş bir değerlendirmesini yaparak, sözde yönteme ilişkin kavramların
tünelcilikte 1940’ lı yıllardan beri çok iyi bilindiğini ifade etmişti. Daha sonra bu görüşlerini “yazılı” olarak hazırlama
imkanı olmamıştı. Genç mühendis/ araştırmanlara bu örnekten çıkartılacak önemli ders vardır: Çalışmalarınızı
mutlaka cesaretle “yazılı” hale getirin ve yayınlanması için sürekli çaba sarf edin. Söz uçar, yazı kalır…
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 Kaya
y kütlesinin radyal
y yyerdeğiştirme
ğş
karakteristik eğrisine
ğ
etkisi

Arazi basıncı İkksa Basıncı, P
A

o Elastik davranış gösteren kaya kütlelerinde mekanik
büyüklükler (σy,b, Ey, c ve φ) daha büyük olduğundan
Zayıf kaya kütlesi
c1, φ1’ ler düşük
Ortalama
O
l
kaya
k
kü l i
kütlesi
c1> c2; φ2>φ1

gözlemlenecek

radyal

yerdeğiştirme

büyüklüğü

çok

küçüktür. Bu tür formasyonlarda “iksa gereksinimi” yoktur.
Yalnız, proje süresi ve özellikleri nedeniyle basit iksa
sistemleri – kaplama kalınlığı çok az olan püskürtme beton,

Elastik davranış
c3, φ3 >> c1, φ1
Radyal Yerdeğiştirme, ur

geniş aralıklar ile yerleştirilmiş tavan saplamaları vs –
uygulanabilir.
o Kaya kütlesinin mekanik büyüklükleri azaldıkça temel
cidarının sergilediği deformasyon “plastik” özellik kazanır.
Ve tünel etrafında “plastikleşme zonu” oluşur. Plastikleşme
zonunun

genişlemesini denetlemek amacıyla tünelde

“iksa sistemleri” uygulanır.
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 İksa sistemlerinin rijitlikleri
j

P

Çok rijit iksa sistemi
(b t
(betonarme
k l
kaplama)
)

o Kazı faaliyetinden hemen sonra çok rijit iksa sisteminin
yerleştirilmesi durumunda kaplama tarafından taşınan
arazi basıncı yüksektir. Pahalı bir çözümdür.

Pi,1
i1

o Tünelde

radyal

yerdeğiştirmenin

kontrollü

şekilde

artmasına izin verecek iksa sisteminin taşıdığı “basınç”
Deformasyon açıklığı olan
püskürtme beton kaplaması
P1,2<Pi,1
Pi,2

Göçük olasılığı

önemli ölçüde azaltılabilir. Daha açık deyişle ekonomik iksa
çözümleri üretilebilir.
o Eğer iksa sistemi kazı bölgesine “geç” yerleştirilmiş ve
taşıma kapasitesi de yeterli değilse, fiziksel olarak “denge

ur

noktası”

oluşmadığından

tünelde

“göçük”

olasılığı

sözkonusudur.
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 İncirli Mevhibe İNÖNÜ tünelinde kazı destekleme aşamaları:
1 Üst yarı kazısı

2 Püskürtme beton işlemi

4 Taban (invert) kazısı

5 Kaya bulonu yapılması

3 Alt yarı kazısı

1, 2…5 numaraları kazı da uygulanan
yg
aşamaların
ş
sırasını g
göstermektedir.

Kaynak: Arıoğlu, B.,Yüksel, Arıoğlu, Ergin, 1994
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 Derin
e Tünel
ü e İnşaat
şaat Aşamaları:
şa a a
Kollu tünel makinesi

Delik delme makinesi

Arın

1 Kazı yapılması

Havalandırma borusu

Yol
dolgusu

5 Kaya bulonu yapılması

2 1.Kademe püskürtme betonu

6 Radye betonu dökülmesi

3 Çelik iksa konulması

7 Kemer iç kaplama betonu

Özel çelik kalıp

4 2. Kademe püskürtme beton

1, 2…7 numaraları kazı da uygulanan aşamaların sırasını göstermektedir.

Kaynak: Atlas Copco ?
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 Mevhibe
e be İnönü
ö ü Tünelinde
ü e de Uygu
Uygulanan
a a Kazı
a Destekleme
este e e SSisteminin
ste
Ayrıntıları:
y t a

(L= Saplama uzunluğu, d = Saplama çapı, q = Çelik iksa ağırlığı, e = indirme uzunlukları)

Kaynak: Yapı Merkezi Arşivi, Çamlıca, İstanbul, 1994.
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 Mevhibe İnönü Tüneli Kazı Destekleme İşlemleri‐Aşamalar
Uygulama Aşaması

ST YARI

İşlem Türü
• Önsüren (Gerektiğinde)
• Kazı
• Ön Püskürtme Betonu
(Gerektiğinde Ayna ve Kazı
Yüzeyine)
• Hasır Çelik Yerleştirme
• İksa Yerleştirme
• Püskürtme Beton

ALT YARI

• Kazı
• Ön Püskürtme Beton (Ayna ve
Kazı Yüzeyine Gerektiğinde)
• Hasır Ç
Çelik Yerleştirme
ş
• İksa Yerleştirme
• Püskürtme Beton
• Kaya Bulonu (Üst Yarı İle Birlikte)

TABAN (İNVERT)
Tortul Kayaçların
Bulunduğu
ğ Bölgede
g
Uygulanmıştır

•
•
•
•

Kazı
Hasır Çelik Yerleştirme
Püskürtme Beton
Geçici Dolgu

Geometrik Boyutlar ve Miktarı
• L=3.0∼3.60 m, φ=26 mm nervürlü çubuk, 10‐30 adet, (Her iki iksada bir)
• 0.8
0 8 m ‐ 1.30
1 30 m , Arka arkaya 2‐3
2 3 adım (iksa)
• 5 cm kalınlığında BS20, Priz hızlandırıcı katkılı

• Q 221/221 Tip, W
W=3.47
3.47 kg/m , 30 cm bindirme ((“B”
B tipi destekleme
sisteminde tek kat , “C” tipi destekleme sisteminde çift kat)
• Üst yarı için üç parçalı
• BS20 beton sınıfında, Priz hızlandırıcı katkılı, (“B” tipi destekleme sisteminde
20 cm , “C” tipi destekleme sisteminde 25 cm kalınlıkta)
2

• (1.6‐3.9m) İlerleme, 2‐3 Adım birlikte
• 5 cm kalınlığında BS20, Priz hızlandırıcı katkılı
• Q221/221 Tip,
p W=3.47 kg/m
g
, 30 cm bindirme
• Alt Yarı için iki parçalı (Sağ ve Sol Ayaklar)
• BS20 Beton sınıfında , Priz hızlandırıcı katkılı, (“B” tipi destekleme sisteminde
20 cm , “C” tipi destekleme sisteminde 25 cm Kalınlıkta)
• “B” Tipi destekleme sisteminde 7‐8, adet/iksa, “C” Tipi destekleme sisteminde
11‐12 adet/iksa, L=3.85 m, φ=26 mm nervürlü çubuk +çimento enjeksiyonu
2

•
•
•
•

4 kazı adımı birlikte
2
Q221/221 Tip, W=3.47 kg/m , 30 cm Bindirme
20 ‐ 25 cm kalınlıkta p
priz hızlandırırcı katkılı
1.0 m Kalınlıkta

Kaynak: B. Arıoğlu, A. Yüksel, Arıoğlu, Ergin, 2000.
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İncirli Mevhibe İnönü tünelinde uygulanan drenaj sistemi

Su Taşıyan
Marn Tabakası
ÜST
YARI

Su Geliri

Geçirmsiz Siltli
Kil Tabakası

ALT
YARI

Su Kanalı
İNVERT

Ø 25 mm Delikli
Plastik Boru

Aralık ~1 m
Ø 42 mm
Drenaj Deliği
Detay
y

Püskürtme Beton
+Çelik Hasır
+Çelik İksa
+Kaya Bulonu
Kesit

Kaynak: Yapı Merkezi Arşivi, Çamlıca, İstanbul, 1995.
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 Mevhibe İnönü Tüneli Günlük İlerleme Hızının Güzergah Boyunca Değişimi
4,5

ORTALAMA
İLERLEME HIZI
2.32 m/gün.ayna

Günlük iilerleme hızzı
(Ha
aftalık ortala
ama), m/gün
n.ayna

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

1500
0

1400
0

1300
0

1200
0

1100
0

1000
0

900
0

800
0

700
0

600
0

500
0

400
0

300
0

200
0

100
0

0

-100
0

-200
0

0

km
K
Kaynak:
k B.
B Arıoğlu,
A ğl A.
A Yük
Yüksel,l Arıoğlu,
A ğl Ergin,
E i 2000.
2000
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 Mevhibe İnönü Tünelinde yer altı ve yerüstü hareketi ölçüm esasları:

Bina

Yol
E, Sz

Sb

E, Sz

E, Sz

Sb
Sz

Sz

σt

Ht, Hr

D

D

Kaynak: B. Arıoğlu, A. Yüksel, Arıoğlu, Ergin, 2002.

Ht

D

Ht, Hr

Üst
Ü
Üstyarı
yari

AltAlt
yyarı
yari

σr
Hr

Ht, Hr
D
D

Ht, Hr
D
E
Sz
Sb

Tegetsel ve Radyal Basinc Hücresi
Tü l iiçii D
Tünel
Deformasyon
f
N
Noktasi
kt i
Çoklu Çubuk Ekstansometre
Yüzey Oturma Noktasi
Bina Oturma Noktasi

11
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 Mevhibe İnönü Tünelinde Yapılan Tasman Ölçümleri

Ölçüm Kesiti Sayısı:

48 adet

Toplam Okuma Sayısı:

4519 adet

Ortalama Okuma Sayısı:

22 adet/bulon

Ortalama Ölçme Aralığı:

35 m

Birim Tünel Uzunluğunda Okuma Sayısı:

3.4 ad/m

Kesit Başına Ortalama Okuma Sayısı:

119 adet/kesit

Kaynak: B. Arıoğlu, A. Yüksel, Arıoğlu, Ergin, 2002.
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 Mevhibe İnönü Tüneli MS 18 İstasyonunda (km6
(km6+700)
700) Alınan Yüzey Tasmanı ve
Tünel içi Ölçüm Sonuçları:
İstasyonun Aynaya Uzaklığı, X, m
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0
-10

-X

-20

İstasyon Noktası
MS# 18
0
+X

-30
-40
40

Tünell İİçii
Tü
Deformasyon

Kaynak: B. Arıoğlu, A. Yüksel, Arıoğlu, Ergin, 2002.

Ta
asman , m
mm

-50
-60
-70
-80
-90

Günlük Tasman Artış Hızı
Yüzey
y Tasmanı
Tünel İçi Maksimum Düşey
Deformasyon
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 İzmir Nene Hatun metro tüneli ve istasyon tünelinde kazı destekleme işleri:
Kaya bulonu
(15 m/17 adet/iksa)
l= 5,85 m

Püskürtme beton 25 cm
+
Çelik hasır 2 kat
+
Çelik kafes iksa

Kaynak: B. Arıoğlu, A. Yüksel, Arıoğlu, Ergin, 2002.

Kazı alanı≅ 146,5 m2
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 İzmir Nene Hatun Tünelinde Uygulanan Destekleme Sistemleri:
1
2
5
3
4

ÜSTYARI

ÜSTYARI

ALTYARI

ALTYARI

TABAN

Tortul Kayaçların Bulunduğu
Bölge (km 0+652‐km 0+976)
• Kazı Alanı

: ~69 m2

• Destekleme Sistemi

: Kapalı Halka

1. Püskürtme Beton

:V= 8 m3/m, t= 25 cm, BS20,

2. Çelik Kafes İksa

: 0,77‐1,00 adet/m (Q=13,5 kg/m)

3. Kaya Bulonu

: L=3,85 m, φ 26 mm
Nervürlü Çubuk, (~0,5 ad/m2)

4. Çelik Hasır

: Çift Kat, Q221/221

5. Süren Çubuk

: L=3,0 m, φ26 mm Nervürlü
Çubuk 0,3m
Ç
,
aralıklı,, ~15‐25 adet / 2
round

• Birim Çelik Tüketimi

: 12,5 kg/m3 (kazı)

Kaynak: Yapı Merkezi Arşivi, Çamlıca, İstanbul, 2002

Andezit Kayaçların Bulunduğu Bölgeler
(km 0‐180 – km 0+652) ve (km 0+976 ‐ 1+405)
•
•
1.
2.
3
3.

Kazı Alanı
Destekleme Sistemi
Püskürtme Beton
Çelik Kafes İksa
K
Kaya
B l
Bulonu

4. Çelik Hasır
5. Süren Çubuk

• Birim Çelik Tüketimi

: ~66 m2
: Açık Halka
: V=4,35 m3/m, t=20 cm, BS20
: 0,77‐1,00 adet/m (Q=13,5 kg/m)
: L=3,85
L 3 85 m, φ 26 mm
Nervürlü Çubuk, (~0,3 ad/m2)
: Tek Kat, Q221/221
: L=3,0 m, φ26 mm Nervürlü
Çubuk 0,3m aralıklı, ~15‐25 adet/
2 round
d (Çok
(Ç k sınırlıl Uygulama)
U
l
)
3
: 6,4 kg/m (kazı)
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İzmir Metro Projesi Nene Hatun Tüneli Püskürtme Beton Uygulaması:

Kaynak: Yapı Merkezi Arşivi, Çamlıca, İstanbul, 2002
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İzmir Metro Projesi Nene Hatun Tüneli Alt Yarı Kazısı ve Desteklemesi:

Üst Yarı
(~35 m2)

Alt Yarı

( 31 m2)
(~31

Kaynak: Yapı Merkezi Arşivi, Çamlıca, İstanbul, 2002
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 Aşırı sıkışma hareketi gözlenen derin tünellerde uygulanan iksa örneği:

A Detayı
15‐25 cm

φ24 mm tavan saplaması

A Detayı

Geçme bağlantısı

Taban saplamaları,
l= 6 m

Püskürtme
Pü
kü t
b
beton
t
Taban betonu Taban
Tavan deformasyonlarını
denetlemek için bırakılan
“aralık” 20 cm
Çelik hasır

v

Püskürtme beton
Geçme çelik iksa
TH21

Kaynak: Brandl, ?
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 Açık mod tünellerde zemin iyileştirmesi ve ön süren/ arın iksa sistemlerinin uygulamaları
Arın iksa
elemanları

a

Tünel arın güçlendirmesi

b

Enjeksiyonla şemsiye uygulaması

Enjeksiyonlanan
ö ü l
önsürenler
Şemsiye

Geleneksel yöntem

Sınırlandırılmış Basınç
Kesilen cidar
açıklığı

c

Ön cidar kesimi

Tünel arın güçlendirmesi

o İlkin tünelin yyan cidarında p
pottkabaçç makinesi ile kesilir.
o Açılan kesim beton karışımıyla doldurulur.
o Tünelin etrafında oluşturulan “taşıyıcı halka” sayesinde arında tam cephe kazı gerçekleştirilir.
Kaynak: Mair, 1997’ den alıntılayan Brandl ?

Kaynak: Schlosser, 1997’ den alıntılayan Brandl ?
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 Arının güçlendirilmesi:

Geçme bağ çelik + iksa +
püskürtme beton kaplama
Tünel
ilerlemesi

Önsürenler
Fiber cam arın çivileri
Püskürtme beton
uygulaması

o Kazı faaliyetlerinden ötürü σ3 →0 olmaktadır. Bu durum arında stabilite sorunu yaratmaktadır.
o Önsüren uygulaması ile düşey gerilme σ1’ in büyüklüğü arında azaltılabilir.
o Önsüren ile gerçekleştirilen “Δσ
Δσ1” gerilme azalımı Mohr – Coulomb diyagramında gösterilmiştir.

Kaynak: Kavvadas, 2005.
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 Aksiyal tip kollu tünel açma makinesi:
Kesici kafa
arın
Kol –bom –

Hidrolik
verenler

Yürüme
ünitesi:
paletler
Yengeç
yükleme
kolları

Yükleme konveyörü
‐ Aksiyal tip kollu tünel açma makinesinin
k
kesme
modu
d ‐
Kaynak: Bilgin, Balcı, 2005,
http://www.ita‐aites.org/cms/fileadmin/filemounts/general/pdf/ItaAssociation/ProductAndPublication/Training/TrainingCourses/T_C_Bilgin_2005.pdf
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 Yanal tip kollu tünel açma makinesi:
Tünel arını

Kesici kafa

Kol –bom –
Keski

Yengeç
yükleme
kolları

Yükleme konveyörü

‐ Yanal tip kollu tünel açma makinesinin
k
kesme
modu
d ‐
Kaynak: Bilgin, Balcı, 2005,
http://www.ita‐aites.org/cms/fileadmin/filemounts/general/pdf/ItaAssociation/ProductAndPublication/Training/TrainingCourses/T_C_Bilgin_2005.pdf
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İzmir Metro Projesi Nene Hatun Tüneli Kollu Kazıcı ile İstasyon Tünelinde Kazı İşlemi:

Yükleme ünitesi
‐ Ceyn
C
k
konveyör
ö –

Westfalia WAV 178/300
Kollu Kazıcı

Kaynak: Yapı Merkezi Arşivi, Çamlıca, İstanbul, 2002
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 KOLLU TÜNEL AÇMA MAKİNELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
o Toplam kurulu güç, Pt, kW – maksimum makine ağırlığı, G, t

Pt=14,75(G)0,735

,

r=0,905 , 10 t < G < 120 t

o Toplam kurulu güç Pt, kW – kesici kafa motor gücü , Pk, kW
Pt=4,63.Pk0,811

,

r=0,939 , 50 kW < Pk < 400 kW

r= Korelasyon katsayısı
o Zemine aktarılan basınç σa, kgf/cm2 – makine ağırlığı, G, t
σa=0,895.exp(0,0076G)
=0 895 exp(0 0076G) , r=0,686
r=0 686
σa < σt,em olmalıdır.
σt,em = zemin/ kaya kütlesinin güvenli taşıma kapasitesi

Kaynak: Yapı Merkezi, AR&GE Bölümü, 1993.
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 Kollu tünel açma
ç
makinelerinin sınıflandırılması:
Ağırlığı, t

Kesici kafa
gücü, kW

Maksimum kesit
alan, m2

Maksimum çalışacağı sağlam
kaya tek eksenli basınç
dayanımı, σlab,b
lab b, MPa

RQD, %

Hafif

8 – 40

50 – 170

25

40 – 60

‐

Orta

40 – 70

160 – 230

30

60 – 90

‐

Ağır

70 – 110

250 – 300

40

90 – 110

<80

>100

350 – 400

45

110 – 140

<60

Kollu tünel açma
makine sınıfı

Çok ağır

Kaynak: Bilgin, Balcı, 2005,
http://www.ita‐aites.org/cms/fileadmin/filemounts/general/pdf/ItaAssociation/ProductAndPublication/Training/TrainingCourses/T_C_Bilgin_2005.pdf
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 Kollu tünel açma makinesinin anlık kesme kapasitesinin kaya kütlesi kazılabilirlik
indisi ile değişimi :

Anllık kesme Kaapasitesi,ICR
R, m3/sa

o Kollu tünel açma makinesi kesici kafa
Kollu kesici, 95 HP

performansının amprik olarak kestirimi:

ICR = 0,28.P.(0, 974)RMCI
ICR= 26,127.exp‐0,0263RMCI
r= 0,856

⎛ RQD ⎞
RMCI = σlab,b ⎜
⎟
⎝ 100 ⎠

2

3

Burada;

ICR= Kollu kazıcının anlık kesme kapasitesi,
m3/saat
RMCI=Kaya kütlesi kazılabilirlik – kesilebilirlik
– indisi
i di i

Kaya kütlesi kazılabilirlik indisi,RMCI, MPa

σlab,b= Sağlam kayanın tek eksenli basınç
dayanımı, MPa
RQD= Kaya kalite göstergesi
göstergesi, %
P= Makine gücü, HP
r= Korelasyon katsayısı

Kaynak: Bilgin vd. 1988, 1990, 1996; Bilgin, Balcı, 2005,
http://www.ita‐aites.org/cms/fileadmin/filemounts/general/pdf/ItaAssociation/ProductAndPublication/Training/TrainingCourses/T_C_Bilgin_2005.pdf
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 Kollu makinenin anlık kazı kapasitesinin makine gücü ve ağırlığına bağlı değişimi:
ICR= Kollu kazıcının anlık kesme
kapasitesi, m3/saat
RPI= Kollu tünel makinesinin kazı indisi

ICR, m3//sa

ICR = 27,511exp0,0023(RPI)

σlab,b= Sağlam kaya numunesinin tek

r=0,964

eksenli basınç dayanımı, MPa
W= Makine ağırlığı, metrik ton
P= Kesme gücü, kW
r= Korelasyon katsayısı

Keski tüketim değeri:
BCR = 897,06. ( RCI) + 6,18. ( RCI) , keski/m3 ‐kaya ‐
2

Kollu tünel makinesinin keski tüketim indisi :

RCI =

RPI=(PxW)/σ
(
)/ lab,b
lab b

σlab,b
P.W.CHD

CHD = Kesici kafanın çapı, m

Kaynak: Çopur, 1997’ dan alıntılayan Bilgin, Balcı, 2005,
http://www.ita‐aites.org/cms/fileadmin/filemounts/general/pdf/ItaAssociation/ProductAndPublication/Training/TrainingCourses/T_C_Bilgin_2005.pdf
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Yenilme sonrası

Yenilme öncesi

Yenilme
noktası

Ge
erilme, σ

σlab,b

Basınç
deneyi

Deformasyon
y işi:
ş

∫

Wz = σdε

Birim Deformasyon
Deformasyon, ε

Kesme Kapasitesi, Kp, m3/sa

 Kollu tünel makinesinin anlık kazı kapasitesinin birim kaya numune hacmi
başına deformasyon işine göre belirlenmesi:
Gerçek performans

Kp = 107,6 ‐ 19,5ln ( Wz )
s=±4,6
4 6 m3/sa,
/sa n= 26,
26 r=0,943
r=0 943

132 kW kollu kesici

Deformasyon İşi, Wz, [kJ/m3]
(s= Korelasyonun standart sapması, n= Veri sayısı, r= Korelasyon
katsayısı)

Kaynak: Thuro, Plinninger, 1999, http://www.geo.tum.de/people/thuro/pubs/1999_isrm_paris.pdf
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 Her
H Tü
Türlü
lü K
Kazı M
Makinesinin
ki i i K
Kapasite
it H
Hesabında
b d K
Kullanılabilen
ll l bil Y
Yaklaşım:
kl
ICR = k

P
SEopt

((Rostami vd. 1994, 1996))

ICR= Anlık kapasite, m3/saat
k= Enerji transfer katsayısı (Kabul edilen değerler: Kollu tünel makinesi için k=0,45 – 0,55; TBM için k=0,85 – 0,90)
P= Kazı – kesme – gücü, kW
SEopt= 1 m3 kaya kazısı için tüketilen optimum spesifik enerji, kW

SEopt=0,0826σlab,b+1,24

, kW/m3

(Bilgin vd 2006)

σlab,b= Sağlam kaya numunesinin tek eksenli basınç dayanımı
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 Hidrolik kırıcı net kırma kapasitesinin
p
kestirimi:
Hidrolik kırıcının gücü 30 HP
Net kırm
ma kapasitesi (m3/sa)

IBR = 4,24P(RMCI)‐0,567
RMC = σlab,b ( RQD/100 )

2

3

Burada;
IBR= Anlık veya net kırılma oranı, m3/saat
P= Makinenin gücü, HP
RMCI= Kaya kütlesinin kesilebilirlik indeksi, MPa
σlab,b= Sağlam kaya numunesinin tek eksenli basınç
σlab,b, MPa

Net kırma kaapasitesi (m3//sa)

Hidrolik kırıcının gücü 60 HP

dayanımı, MPa
RQD= Kaya kalite göstergesi, %
Değerlendirme:
o Verilen σlab,b ve makine gücünde, P, azalan RQD

değeriyle kırma kapasitesi artmaktadır.
o Verilen
V il RQD ve P değerlerinde
d ğ l i d kırma
k
k
kapasitesi
it i artan
t
σlab,b ile önemli ölçüde azalmaktadır.

σlab,b, MPa

Not: Hidrolik kırıcının teknik boyutlandırmasına yönelik
daha ayrıntılı bilgi Dr. Hakan TUNÇDEMİR tarafından
hazırlanan bildiri metninden, 2007 temin edilebilir (Bkz
bu bölümün Ek okuma parçası)

Kaynak: Bilgin, Balcı, 2005,
http://www.ita‐aites.org/cms/fileadmin/filemounts/general/pdf/ItaAssociation/ProductAndPublication/Training/TrainingCourses/T C Bilgin 2005.pdf
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Sayısal Örnek:
Ön pilot tünel arınında yapılan çatlak ölçümlerine dayandırılan kaya kalite göstergesi, RQD ve sağlam kaya
numunesinin eksenli basınç dayanımı, σlab,b değerleri şöyledir:
o RQD:
RQD %45,
%45 %60,
%60 %35,
%35 %20,
%20 %30,
%30 %50,
%50 %38,
%38 %32
o σlab,b: 46 MPa, 32 MPa, 50 MPa, 35 MPa, 38 MPa, 25 MPa, 26 MPa, 32 MPa
((RQD
Q ilee σlab,b
arasında
as da herhangi
e a g b
bir ffiziksel
se bağ
bağıntı
t bu
bulunmamaktadır).
u a a tad ).
lab b a
a)

Verilen RQD ve σlab,b değerlerinin istatistiksel büyüklüklerini bulunuz. %95 güven aralığı için RQD ve σlab,b ’
in alt ve üst sınır değerleri nedir?

b)

V il büyüklükler
Verilen
bü üklükl için
i i kollu
k ll tünel
tü l açma makine
ki kapasitenin
k
it i ortalama,
t l
alt
lt ve üst
ü t değerleri
d ğ l i nedir?
di ?

c)

Ortalama eşdeğer kuvars içeriği %40’ dır. Buna göre birim m3 kazı için keski tüketimini kestiriniz.

Çö ü :
Çözüm:
a) Aritmetik ortalama değeri
n

∑X
X=

i=1

n

i

=

X1 + X 2 + ... + Xn
n

bağıntısı ile hesaplanır. Buradan RQD ve σlab,b ’ in aritmetik ortalamaları sırasıyla

45 + 60 + 35 + 20 + 30 + 50 + 38 + 32
= % 38,75
8
46 + 32 + 50 + 35 + 38 + 25 + 26 + 32
=
= 35,5 MPa
8

RQD =

σlab,b

bulunur.
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Devamıdır…

Standart sapma değeri, s

∑ (X ‐ X)
n

2

i

s=

i=1

=

n‐1

(

X1 ‐ X

) (
2

+ X2 ‐ X

)

2

(

+ ... + Xn ‐ X

n‐1

)

2

,

(n < 30

adet )

ile hesaplanmaktadır. (n= Veri sayısı).
Bu bağıntıdan RQD ve σlab,b’ nin değerlerinin standart sapmaları sırası ile s= %12,56 ve s= 8,88 MPa’ dır.
Değişkenlik katsayısı, V
X1, X2 , …, Xn kümesinin standart sapma, s değerinin ortalama değer, X ’ e oranı olup,

V=

s
x100
X

,

%

ile bulunur. Buradan RQD ve σlab,b için değişkenlik katsayısı sırası ile V=%30,3 ve V=%23,4 olarak hesaplanır.
%95 güven aralığı için RQD ve σlab,b’ ın alt ve üst sınır değerleri;
%95 için RQD →
%95 için σlab,b →

(%13 62 ‐ %63,88)
%63 88) aralığında
( X ± 2s ) → (%13,62
( X ± 2s ) → (17,74 MPa – 53,26 MPa) aralığındadır.

b) Kollu tünel açma makinesinin kazı kapasitesi

⎛ RQD ⎞
RMC = σlab,b ⎜
⎟
⎝ 100 ⎠
bağıntısı ile hesaplanır.

2

3

,Bilgin vd., 1996
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Devamıdır…

Ortalama değerlere karşı gelen kazı kapasitesi:

⎛ 38,75 ⎞
RMC = 35,5 ⎜
⎟
⎝ 100 ⎠

2

3

= 18, 8 m3 /sa

%95 güvenlik sınırı için ortalamanın alt ve üst değerleri:
2

RMCalt

⎛ 15,23 ⎞
= 18, 9 ⎜
⎟
⎝ 100 ⎠

RMCüst

⎛ 62,27 ⎞
= 52,1 ⎜
⎟
⎝ 100 ⎠

3

2

3

= 5, 94 m3 /sa
= 37, 99 m3 /sa

olarak bulunur.
Thuro ve Plinninger, 1999 bağıntısıyla kollu tünel makinesinin kazı kapasitesi

RMC = 75,5 ‐ 17,3.lnσlab,b ± 8,5m3 /sa ,

10MPa < σ lab,b < 120MPa

(Veri sayısı n = 26, korelasyon katsayısı r = 0,787)
RMC = 75,5 ‐ 17,3.ln ( 35,5 ) ± 8,5 = 13,75 m3 /sa

5,25 m3/sa
22,25 m3/sa

olarak hesaplanır.
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Devamıdır…

Thuro ve Plinninger, 1999 kaynağında rapor edilen σlab,b
f(Eşdeğer silis yüzdesi)(*) değişiminden (Bkz Şekil)
lab b=f(Eşdeğer

SSağlam kaya nu
umunesinin te
ek eksenli bassınç dayanımı,
σlab,b, MPa

hareketle σ lab,b = 35,5 MPa için 1 m3 kazı başına tüketilecek keski miktarı 0,7 adettir.

Değerlendirme:
o Keski tüketimine etki eden temel faktörler tek

eksenli dayanımı – sağlam numune – ve kesilen
kaya kütlesinin eşdeğer SiO2 içeriğidir.
o Verilen σlab,b değerinde artan SiO2 miktarıyla 1 m3

kaya

kütlesi

hacmi

başına

keski

tüketimi

artmaktadır.

Keski tüketimi, keski/m3

(*) Kaya

numunesinin eşdeğer silis yüzdesi petrografik ince kesit analizlerinden belirlenebilir.

Kaynak: Thuro, Plinninger, 1999, http://www.geo.tum.de/people/thuro/pubs/1999_isrm_paris.pdf
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EK – 1
Avusturya Standartlarına
d l
Göre
ö Ö
ÖNORM 2203’’ e
göre kaya sınıflandırma sistemlerinin
k l
karşılaştırılması
l
ve kkaya sınıfları
fl

35

1

Avusturya Standartlarına Göre ÖNORM 2203’
e göre kaya sınıflandırma sistemlerinin
karşılaştırılması ve kaya sınıfları

Yeni Avusturya Tünel Yönteminde kullanılan ÖNORM 2203’ de
tanımlanan kaya kütlelerinin Q ve RMR sisteminin karşılıkları ve
tanımlanan kaya kütlesine göre iksa sistemlerine ilişkin bilgi, okuma
parçası olarak 6. Bölümün ders notunun sonunda yer almaktadır.

2
Kaya Sınıflama Sistemlerinin Karşılaştırılması(*)
BARTON KAYA
KÜTLESİ
NİTELİĞİ (Q)

BIENIAWSKI
KAYA KÜTLESİ
DEĞERİ (RMR)

ÖNORM B2203
Ekim 1994
öncesi

ÖNORM B2203
Ekim 1994
sonrası

Son derece
iyi
Çok iyi
Pek çok iyi

A1
Stabil

A1
Sağlam

Çok iyi
İyi
İyi

A2
Aşırı
sökülen

Orta
B1
Zayıf

Orta

Çok
Zayıf

Gevrek

B2
Çok
gevrek

A2
Sonradan az
sökülen

B1
Gevrek
B2
Çok
gevrek

B3
Taneli

Zayıf
C1
Baskılı

Çok
fazla
zayıf

C2
Çok baskılı
Çok
derece
zayıf

Çok
Zayıf

L1
Gevşek zemin
yüksek kohezyon

L2 Gevşek
zemin düşük

C1
Dağ atma
C2
Baskılı
C3
Çok baskılı
C4
Akıcı
C5

Şişen

Örnek: Barton kaya kütlesi niteliği “çok zayıf” olarak tanımlanmışsa ÖNORM B2203 Ekim 1994 sonrasına
göre bu kaya “B3 kaya kütlesi” olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir kaya kütlesinin genel özellikleri ve
kullanılması gereken iksa sistemiyle ilgili bilgiler ilerleyen sayfalarda ayrıntılı bir şekilde bulunabilir.
(*)

Karayolları Türkiye Teknik Şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yayın No: 267,Ankara, 2006, s. 312-325’
den özetleyerek alıntılayan Yüksel.Proje, 2007, Ankara,
http://www.dlh.gov.tr/stdlh/pdf/Demiryollari_Planlm_Tsrm.pdf

3

ÖNORM B2203’te tanımlanan kaya sınıfları ve özellikleri aşağıda özetlenmiştir :
“A” Kaya Sınıfı :
A kaya sınıfı “Stabil-Hafif Aşırı Sökülen kaya Kütleleri” olarak tanımlanmaktadır. Bu cins kaya
kütleleri genellikle stabil olup elastik davranış gösterirler. Yerel destek uygulanmaması halinde,
yerçekimi nedeniyle, yer yer sığ göçükler meydana gelebilir. Göçükler genellikle izole olmuş,
önemsiz eklem yapıları nedeniyle oluşur. Elastik deformasyonlar hızla azalır. A kaya sınıfı kendi
içinde A1 (Stabil) ve A2 (Sonradan az sökülen) olmak üzere iki tipe ayrılır.
A1 Destek Sınıfı :
“Stabil” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Kaya kütlesi elastik davranış gösterir. Deformasyonlar
küçük olup, çok hızlı azalırlar. Serbest kaya parçaları temizlendikten sonra sökülme eğilimi
yoktur. Suyun kaya stabilitesine olumsuz bir etkisi yoktur. Tünel kazısı teorik olarak “tam ayna”
olarak yapılabilir. Kazı profilinin büyük olması halinde,kazı genellikle üstyarı ve altyarı kazısı
şeklinde sürdürülür. Delme-patlatma kazı için gerekecektir. İlerleme adımı uzunluğu yumuşak
patlatma şartları ve yapım tekniğine bağlı olarak seçilir. Destekleme sistemi projelerde detaylı
olarak gösterilecektir.
A2 Destek Sınıfı :
“Sonradan Az Sökülen” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Deformasyonlar küçüktür ve çok hızlı
azalırlar. Kaya kütlesi elastik davranış gösterir. Tünel tavanında ve yan duvarların üst kısmında
süreksizlikler ve kaya kütlesi zati ağırlığından dolayı sığ sökülmelerin olma eğilimi vardır. Suyun
kaya stabilitesine etkisi gözardı edilebilecek durumdadır. Tünel kazısı teorik olarak “tam ayna”
olarak yapılabilir. Kazı profilinin büyük olması halinde, kazı genellikle üstyarı ve altyarı kazısı
şeklinde sürdürülür. Delme-patlatma kazı için gerekecektir. İlerleme adımı uzunluğu yumuşak
patlatma şartları ve yapım tekniğine bağlı olarak seçilir. Üstyarı kazısında 2.5-3.5 m, altyarıda 4 m
ile sınırlanmaktadır. Bu tip destek sınıfında sadece bölgesel olarak tünel tavanında/yan
duvarlarda yersel blokların stabil hale getirilmesi amacıyla kaya bulonları kullanılabilir. Bu
durumda kullanılacak kaya bulonları, aynadan itibaren en çok bir ilerleme adımı geriden
uygulanacaktır. Kaya bulonlama yönü süreksizliklerin yönelimlerine göre seçilecektir. Bulonlama
ve diğer destekler projelerde detaylı olarak gösterilecektir.
“B” Kaya Sınıfı :
B kaya sınıfı “Gevrek Kaya Kütleleri” olarak tanımlanmaktadır. “B” olarak gösterilen kaya
kütlelerinin davranışı, yapısal kenetlenme ve/veya çekme mukavemeti azlığından ötürü hızlı
gevşeme ve ayrışmaya yatkındır. Hemen hemen tüm çevrede, boşluk civarındaki ikincil
gerilmeler, kaya kütlesinin mukavemetini biraz aşmakta, bununla beraber bu zafiyet mekanizması
içerilere ulaşmamaktadır.Destek yapımının gecikmesi halinde artan çökmeler meydana gelir. B
kaya sınıfı kendi içinde B1 (Gevrek), B2 (Çok Gevrek) ve B3 (Taneli) olmak üzere üç tipe ayrılır.

4
B1 Destek Sınıfı :
“Gevrek” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Deformasyonlar küçüktür ve çok hızlı azalırlar.
Patlatmadan kaynaklanan kayadaki gevşemeler ve kaya kütlesinin düşük dayanımı tünel
tavanında ve yan duvarların üst kısmında sökülmelere neden olur. Suyun kaya stabilitesine etkisi
genelde önemsiz olarak nitelenebilir. Tünel kazısı üstyarı ve altyarı olmak üzere iki kademede
yapılır. İlerleme adımı uzunluğu üstyarı kazısında 2.0-3.0 m arasında, alt yarıda ise 4.0 m
olacaktır. İlerleme adımı uzunluğu zeminin desteksiz durma süresine, desteksiz açıklığa,
destekleme elemanı yerleştirme süresine bağlı olarak ayarlanmalıdır. Kazı için delme patlatma
gereklidir. Sınırlı bölgelerde sistematik destekleme gereklidir. Lokal olarak ön destekleme
gerekebilir. Destekleme aynadan en fazla bir ilerleme adımı geriden monte edilecektir. Tehlikeli
alanlar derhal desteklenecektir. Destekleme sistemi projelerde detaylı olarak gösterilecektir.
B2 Destek Sınıfı :
“Çok gevrek” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Tünel desteklemesinin zamanında yapılması halinde
deformasyonlar

hızla

azalırlar.

Zamanında

destekleme

yapılmaması

veya

destekleme

elemanlarının yetersiz olması halinde derinlere ulaşan gevşemeler ve buna bağlı olarak kopmalar
meydana gelir. Bozuşmuş veya ayrışmış kaya kütlesi içerisine fazla su akışının kaya kütlesinin
mukavemeti üzerinde etkisi bulunmaktadır. Kazı tünel kesitine bağlı olarak bölünür. İlerleme
adımı uzunluğu, desteksiz durma süresi ve desteksiz açıklığına bağlı olarak belirlenir. İlerleme
adımı üstyarı kazısında 1.5-2.0 m altyarıda ise 3.0- 3.5 m’den fazla olmayacaktır. Kazı genellikle
yumuşak patlatma ile yapılır. Tünel tavanı ve yan duvarlarda sistematik destekleme gereklidir.
Gerektiğinde tavanda süren kullanılacaktır. Süren için delme ve benzeri işlemlerin aynadaki veya
tavandaki kaya kütlesi üzerindeki olumsuz etkileri önlenecektir. Destekleme sistemi projelerde
detaylı olarak gösterilecektir.
B3 Destek Sınıfı :
“Taneli” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Bölünmüş kazıda bile kaya kütlesinde dökülmeler
meydana gelir. Kohezyonun az olması ve az çimentolaşma kazının stabilitesinde yetersizliğe
neden olur. Bozuşmuş veya ayrışmış kaya kütlesi içerisine fazla su akışının kaya kütlesinin
dayanımı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bölünmüş kazı ile ilerleyebilmek için kaya kütlesini
iyileştirici, desteksiz durma süresini artırıcı önlemler alınmalıdır. İlerleme adımı uzunluğu üstyarı
kazısında 1.25-1.50 m, altyarıda ise 3 m’den fazla olmayacaktır. Kazı genellikle yumuşak
patlatma ile yapılır, titreşime hassas kaya kütlelerinde mekanik kazı metotları kullanılacaktır.
Taban kazısı ve bir taban beton kemeri yapılması gerekli olabilir. Tünel tavanı ve yan duvarlarda,
aynada ve aynanın ilerletilmesinden önce monte edilecek sistematik destekleme gerekmektedir.
Süren kullanımı yerel olarak gerekebilir. Sistematik çelik iksa kullanılacaktır. Jeolojik şartlara
göre, üstyarı aynasından 75-100 metreden daha geride olmamak üzere, yerinde dökme bir taban
kemer betonu yapılması gerekebilir. Destekleme sistemi projelerde detaylı olarak gösterilecektir.
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“C” Kaya Sınıfı :
C kaya sınıfı “Baskılı Kaya Kütleleri” olarak tanımlanmaktadır. “C” olarak gösterilen kaya
kütlelerinin davranışı genellikle, kaya basıncının yeniden dağılımı süreci ve/veya deplasman
sınırlamaları

sonunda

oluşan

gerilmelerin

kaya

dayanımından

daha

büyük

olduğunu

göstermektedir. Kaya kütlesinin aşırı gerilmelere maruz kalması ile kabuk atma, burkulma, kesme
ve boşluğa doğru plastik hareket gibi zafiyet mekanizmaları oluşur. Kaya kütlesinin plastisite ve
viskozitesi, zamana bağlı belirgin deformasyon davranış göstermesine ve sonuçta büyük
deformasyonlara yol açar. Kaya zati ağırlık yüklerinin aktif hale geçmesi ve önemli miktarda
gevşeme basıncı, sadece büyük deformasyonlara izin verildiğinde meydana gelir. Bu durum kaya
kütlesine zarar verecek derecedeki gevşeme ve ayrışma, kaya dayanımında büyük miktarda
azalmaya yol açar. Açılan boşluktaki büyük deformasyonlar ve uzun dönemde zamana bağlı
deplasman davranışı, zeminin elastik olmayan, plastik ve viskoz davranışına bağlıdır. Çatlamaya
veya dökülmeye eğilimli kaya kütleleri ve şişme özelliği gösteren bileşenleri olan kaya kütleleri bu
gruba girer. Bu grup, aynı zamanda ayrışmış veya bozuşmuş kayalar, gevşek zemin ve organik
zeminler gibi kaya kütlelerini kapsamaktadır. Kaya kütlesinin düşük özellikleri nedeniyle kohezyon
miktarına ve/veya gevşeme basıncını takiben aşırı gerilmelere bağlı olarak, elastik veya plastik
aşırı gerilme oluşur. C kaya sınıfı kendi içinde C1 (Dağ Atma), B2 (Baskılı), C3 (Çok Baskılı), C4
(Akıcı) ve C5 (Şişen) olmak üzere beş tipe ayrılır.
C1 Destek Sınıfı : Yüksek örtü kalınlığı altında masif kayada yüksek ön gerilmeler kırılgan kaya
kütlesinde elastik enerji depolanmasına neden olur. Bu enerjinin aniden yer değiştirmesiyle
kayada kesme ve kaya yapısının ezilmesi ile birlikte kırılmalar olur. Desteksiz bırakılan kısımlarda
fırlayan kayalar parçalanmaya müsaittir. Kaya kütlesindeki kırılmalar derinlere ulaşır. Bozuşmuş
veya ayrışmış kaya kütlesi içerisine fazla su akışının kaya kütlesinin dayanımı üzerinde önemli
etkisi bulunmaktadır. Bölünmüş kazı ile ilerlenmelidir. Taban kazısı gereklidir. İlerleme adımı
uzunluğu üstyarıda 1.5-2.0 m altyarıda 3 m’den fazla olmayacaktır. Kazı düzgün patlatma veya
mekanik kazı metotları ile yapılabilir. Destekleme elemanları olarak kısa ama sık yerleştirilmiş
kaya bulonları, çelik hasır gereklidir. Ek tedbir olarak kaya kütlesindeki basıncı azaltıcı delikler
açılabilir. Bu yöntemle dağ atmaları da önlenebilir. Jeolojik şartlara göre üstyarı aynasından 50-75
m’ den daha geride olmamak üzere yerinde dökme bir taban kemeri betonu yapmak gerekebilir.
Destekleme sistemi projelerde detaylı olarak gösterilecektir.
C2 Destek Sınıfı :
“Baskılı” kaya kütlesi olarak adlandırılmaktadır. C2, çevreleyen kaya kütlesi içerisinde derine
uzanan plastik zonlar ve basınç veren davranışı ile karakterize edilir. Bu kaya kütlesinde orta
derecede fakat belirgin olarak uzun süren ve yavaş son bulan deformasyonlar gözlenir. Kazı
çevresindeki deformasyonların mertebe ve hızları orta derecededir. Plastik davranışlı yüksek
kohezyonlu kaya kütlelerinde gerilme gözlenir. Su sızıntıları ve konsantre su akışının kaya kütlesi
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üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Tünel kazısının, üstyarı, altyarı ve taban kazısı olarak
bölünmesi zorunludur. Portal bölgelerindeki özel durumlar hariç, üstyarı kazısı kendi içerisinde
bölümlere ayrılacaktır. Üstyarı kazısı aynasında bir destekleme gövdesi gerekecektir. İlerleme
adımı uzunluğu üstyarıda 0.75-1.25 m, altyarıda 2 m’den fazla olmayacaktır. Kazı düzgün
patlatma ve mekanik kazı metotlarıyla yapılabilir. Traşlamadan hemen sonra püskürtme beton
kaplaması gerekmektedir. Genellikle tünel aynası stabildir. Tüm kesit çevresinde sistematik
destekleme gereklidir. Her ilerleme adımında destekleme sistemi tamamlandıktan sonra bir
sonraki ilerleme adımına geçilecektir. Tünel tavanında süren uygulaması gerekecektir. Süren
uygulaması için delgi sırası ve sonrasında imalatın ayna ve tavandaki kaya kütlesinin olumsuz
etkilenmesi önlenmelidir. Destekleme elemanlarının görevi derin plastik kırılmaları sınırlamaktır.
Jeolojik şartlara uygun olarak üstyarı aynasından 50 m’den daha geride olmamak üzere taban
kemeri gereklidir. Destekleme sistemi projelerde detaylı olarak gösterilecektir.
C3 Destek Sınıfı : ““Çok baskılı” kaya kütlesi olarak adlandırılır. C3, derin zayıflık zonlarının
oluşması, başlangıçta yüksek ve hızlı deformasyonlar ile karakterize edilir. Deformasyonlar uzun
sürer ve yavaş son bulur. Derine inen kırılma ve plastik bölgeler gözlenir. Su sızıntıları ve
konsantre su akışının kaya kütlesinin davranışı üzerinde önemli etkisi olmaktadır. Tünel kazısının
üst yarı kazısı, alt yarı ve taban kazısı olarak bölünmesi zorunludur. Genellikle üst yarı kazısı
aynasında bir destekleme gövdesi gerekecektir. Aynada sistematik destekleme gerekebilecektir.
İlerleme adımı uzunluğu, üst yarı kazısında 1.2 metreden, alt yarıda ise 2.0 metreden fazla
olmayacaktır. Kazı genellikle yumuşak patlatma veya mekanik kazı metotlarıyla yapılacaktır.
Traşlamadan hemen sonra püskürtme beton kaplaması gerekmektedir. Yoğun bir destekleme
paterni tüm kazı aynalarında gerekecektir. Deformasyon mertebeleri, deformasyon boşlukları
ve/veya büyük deformasyonlara cevap verebilecek destek elemanlarının kullanımı gibi özel bir
tertibat gerektirecektir. Destekleme elemanları, kaya kütlesinin üç eksenli gerilme durumunu
idame ettireceklerdir. İlerleme adımı uzunluğunun kısaltılması, süren boyunun uzatılması ve
üstyarı kazısı aynasında büyük bir merkez destekleme gövdesinin bırakılmasının yeterli
olmaması halinde ayna kazısının ayrıca alt kısımlara bölünmesi gerekebilir. Muhtemel çözümler,
üstyarı kazısının yarı taraf kazılar veya yan galeriler halinde yapılması olabilir. Komple kazı
bölümünün aşırı düşey hareketleri olması halinde, kaplama temelinin genişletilmesi, püskürtme
beton kabuğunun temel bölgesinin bulonlanması ve enjeksiyonlanması veya geçici taban
kemerleri gerekli olabilir. Tüm tünel desteklemesi sistematik olarak, üst yarı ve alt yarı kazı
aynasının daha fazla ilerletilmesinden önce tatbik edilir. Tüm tavan kesimi üzerinde süren boru
kullanımı gerekecektir. Süren için delme veya benzeri işlemlerin aynadaki veya tavandaki kaya
kütlesi üzerindeki olumsuz etkileri önlenecektir. Üst yarı kazısında alt bölümlere ayrılmış enkesit
ve geçici ring yapıları gerekli olabilir. Üst yarı kazısı aynasından 25-50 metre geride taban
kemerinin ring kapaması gerekebilecektir. Destekleme sistemi projelerde detaylı olarak
gösterilecektir.
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C4 Destek Sınıfı :
“Akıcı” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Çok az kohezyon ve sürtünme, kaya kütlesinin az plastik
davranışı kısa süre desteksiz bırakılan bölünmüş kazıda bile tünel içine malzeme akışına sebep
olur. Düşük kohezyon kazıda birçok alt bölünmeyi gerektirmektedir. Önceden süren montajı
yapılmadan veya süren ve kazı ile birlikte püskürtme betonu kaplaması yapılmadan zeminin
kendini tutma süresi yoktur. Su sızıntıları ve konsantre su akışlarının açığa çıkan zeminin
davranış ve özelliklerinde önemli etkisi olabilecektir. Bu nedenle kayanın ortamının dayanımını
iyileştirici önlemlerin alınması düşünülebilir. Aynada stabilite problemlerini önlemek için yan
galeriler şeklinde bir alt bölünme gerekecektir. İlaveten üstyarı kazısı aynaları destekleme
gövdeleri gereklidir. Önden yapılan desteklemeler veya özel destekleme önlemleri ile tünel
aynasının destek etkisi sayesinde sınırlı kazı yapılmasına olanak verilmesi mümkündür. İlerleme
adımı uzunluğu üstyarı kazısında 1.5 m altyarıda ise 2.0 m’den fazla olmayacaktır. Kazı tünel
ekskavatörü ile yapılacaktır. Kazı ile birlikte püskürtme beton kaplaması gerekmektedir. Tünel
desteklemesi, üstyarıda ve altyarıda her bir ilerleme adımında tamamlanmalıdır. Süren boru veya
çelik levha süren tabiki, tavan kesiminin büyük kısmında gerekecektir. Kazı aynasında, püskürtme
beton, hasır çelik, kaya bulonu, drenaj elemanlarından oluşan destekleme sisteminin, kazı
sırasında veya hemen sonrasında kullanılması gerekebilecektir. Alt bölümlere ayrılmış kesitin
kazısı ile birlikte püskürtme beton kaplaması yapılması gerekli olacaktır. Süren uygulanması
zorunludur. Üst yarı kazısının alt bölümlere ayrılmış kesimlerinde geçici ring kapama gerekebilir.
Taban kemerinde ring kapaması, üstyarı kazı aynası gerisinde 25 ile 50 metre arasındaki kısa
mesafelerde gerekli olabilir. Destekleme sistemi projelerde detaylı olarak gösterilecektir.
C5 Destek Sınıfı :
““Çok kohezyonlu, kısa süreli stabil” kaya kütlesi olarak adlandırılır. Şişme potansiyelli kil minerali,
tuz, anhidrit içeren kaya kütlelerinde su alımıyla meydana gelen hacim artışı sebebiyle
gevşemeler olur. Kemer ve aynada serbest açıklıkların sınırlanmasıyla kaya kütlesi sınırlı bir
sürede stabil kalabilir. Sızıntı ve konsantre su akışının, kazılan zeminin davranışı ve özelliklerinde
büyük etkisi vardır. Şişme başlatılmış olabilir. Üst yarı, alt yarı ve taban kazısı olarak bölünmesi
zorunludur. Pek çok halde üst yarı kazısı aynası için bir destekleme gövdesi gerekecektir.
İlerleme adımı uzunlukları üst yarı kazısında 1.5 metreyi, alt yarı kazısında 3.0 metreyi
geçmeyecektir. Kazı tünel ekskavatörü ile yapılabilir. Büyük kayaların veya mevzii olarak sert
kaya kısımlarının kazısında patlatma gerekebilir. Tünel desteklemesi, üstyarıda ve altyarıda her
ilerleme adımında tamamlanmalıdır. Süren boru veya çelik levha süren uygulaması, tavan
kesiminin büyük kısmında gerekecektir. Alt bölümlere ayrılmış kesitin kazısı ile birlikte püskürtme
beton kaplaması yapılması gerekli olacaktır. Geoteknik ihtiyaçlara uygun olarak üstyarı
aynasından 25 metreden daha geride olmamak üzere taban kemeri gereklidir. Destekleme
sistemi projelerde detaylı olarak gösterilecektir. Tünel güzergahı üzerinde yapılan sondajlar ve
sondaj numuneleri üzerinde yerinde ve laboratuarda yapılan testler sonucunda elde edilen
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verilerin ışığında ÖNORM B 2203’e göre tünel yukarıda tanımı yapılan çeşitli kaya sınıflarına
ayrılır. Her bir kaya sınıfı için kazı sistemi birincil destekleme elemanlarının (püskürtme beton,
çelik hasır, çelik iksa, süren, bulon vb.) ve ikincil destekleme elemanlarının (kaplama betonu)
tasarımı gerçekleştirilecektir. Tüneli boyunca tünel yapımı sırasında karşılaşılacak kaya/zemini
tünelin kazı ve desteklemesine yönelik olarak sınıflandırılması ve kazı/destek tip projelerinin
hazırlanmasında aşağıdaki sıra izlenecektir.
1) Jeolojik-jeoteknik raporda farklı kaya sınıflarına göre tanımlanmış kaya/zeminin dayanım ve
fiziki parametrelerini, kullanılacak destek tiplerini (püskürtme beton, çelik iksa, bulon vb.)
malzeme parametrelerini, kazı geometrisi ve kazıdan etkilenecek kazı çevresi, örtü yükü gibi
temel bilgileri esas alan herbir kaya sınıfı için ayrı hesaplama modeli oluşturulacaktır.
2) Tünel desteklerinin ve kazı aşamalarının projelendirilmesi nümerik (Finite Elements, Finite
Difference, Boundary Elements) (sonlu elemanlar, sonlu farklar, sınır elemanlar) ve analitik
hesaplamalarla (Hoek and Brown) kesinlik kazanacaktır. Bu hesaplamalarda tünel yapımı
sırasında kaya sınıfına bağlı olarak gerektiğinde desteksiz, destekli kazı aşamaları, tünelin
geometrisi ve farklı malzeme kompozisyonları (bulon, püskürtme betonu vb.) modellenebilmelidir.
Hesaplamalarda aşağıdaki koşullar gözönünde bulundurulmalıdır.
i- İlkel gerilmeler durumu ( tünel kazısı yapılacak ortamın, kazı öncesinde kendi ağırlığından
oluşan gerilmelerin verilmesi)
ii- Kazı sonu hali (kazı sonrası desteklenmeden önceki durum veya aşamalı kazı durumunda bir
önceki aşamada kazının yapılmış ve desteklenmiş durumu gözönüne alınarak her kazı aşaması
için)
iii- Birincil destekleme sonu hali (Tünel kesiti boyunca tüm desteklerin yapıldığı son durum için)
iv- Kazı destekleme aşamaları ile birlikte iki tünel tüpü için yürütülecek kazı ve desteklemenin
etkileşimi gözönünde bulundurulacaktır. Tünel tüplerinde sürdürülecek kazının aynı düzlemde
ve boyuna yönde birbiriyle olan etkileşimi hesaplamalarda incelenmelidir.
v- İnşaat sonu hali (Kaplama betonunun yapıldığı ve varsa yeraltı suyunun etkisinin gözönüne
alındığı son durum)
vi- Kaplama betonu, 30 cm.’den küçük olmayacak şekilde geçirimsiz betondan oluşacak ve aksi
gerekmedikçe (yeraltı suyu, tünel üzeri sığ örtü kalınlığı, olası heyelan bölgesi, yumuşak zemin,
şehir içinde yapılaşmanın olduğu bölgeler gibi etkenlerden dolayı daha farklı yaklaşımlar
gerekebilir) kesit alanının en az % 0.15’i kadar donatı içerecektir. Donatı kesite göre simetrik
yerleştirilecektir. Örnek verilecek olur ise ; kaplamanın 40 cm, paspayının 5 cm olduğu bir kesitte
kesitin her iki yüzüne 35x100x0.15/100=5.25 cm2 donatı yerleştirilmesi gerekecektir. Minimum
donatı, donatıda çatlak oluşumunun yarattığı gerilmeleri sınırlamaya ve çatlak genişliğinin
azalmasına yardımcı olur (çatlak genişliği 0.2 mm.den büyük olmamalıdır). Kaplama betonunda
basınç bölgesi 15 cm.den daha küçük olmamalıdır. Ayrıca kaplama betonu arkasındaki kontak
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enjeksiyonu basıncı ve yapım sırasında kalıbın alınması için gerekli minimum dayanım
hesaplanmalıdır.
vii- Hesap raporları, gerekli olan bütün hesap kriterlerini, hesapları ve tasarımda kullanılan
değerleri gösteren program çıktılarını içermelidir.
3) Hesaplamalar sonucu ortaya çıkan kazı ve destekleme sistemine (bulon patemi, uzunluğu,
püskürtme beton kalınlığı vb.) göre tip destekleme projeleri ile tip kazı ve destekleme sırasını
gösteren projeler hazırlanacaktır.
4) İki tüp arasındaki yaya ve araç geçişlerinin bulunduğu kesimlerle ilgili olarak yukarıda belirtilen
hesaplamalar yapılacak ve kaya/zemin koşullarının uygun bulunduğu kesimlerin seçilmesine
dikkat edilecektir. Bu tür geçişler için tip destekleme ve kazı projeleri verilecektir.
5) Tünellerde su taşıyıcı zemin/kaya tabakalarıyla karşılaşılması beklenen kesimler için özel kazı
ve destekleme projeleri hazırlanmalıdır.
6) Tünelde yapım çalışmalarında kullanılacak kazı yöntemi ve ekipmanı her kaya sınıfı
içinbelirlenecektir.

Yine

patlatmalı

kazı

önerilen

kaya

sınıfları

için

patlatma

paterni

projelendirilecektir.
7) Yapım sırasında projelendirmede gözönüne alınan deformasyon, oturmalar, gerilme
artışlarının kontrol edilebilmesi için geoteknik ölçüm programı ve tipik ölçüm kesitleri proje
aşamasında hazırlanacaktır. Tipik ölçüm kesitleri, kaya sınıflarına bağlı olarak gereken sayıda ve
noktada ölçüm işlemlerini belirtecek gerekli detaylar verilecektir. Herbir kaya sınıfı için yapılan
kazı ve destekleme projesi sonucunda belirlenen deformasyon miktarları, yapım ve kaçınılmaz
kazı toleransları tünel kazı geometrilerindeki değişiklikleri içerecek şekilde tablo halinde ayrı bir
paftada gösterilecektir.
2.2.2. Portal Kesimlerinin Projelendirilmesi
Tünellerin portal kesimlerinin projelendirilmesi ; alın (ayna) ve yan portal şevlerinin tasarımı ve
tünellerin düşük örtü kalınlığı altında yer alan portal kazı bölümlerinde tünel kazısına emniyetli bir
şekilde başlamak için uygun kazı koşullarının yaratılması ile ilgili tasarım çalışmalarını
kapsayacaktır. Aşağıda sırasıyla verilen çalışmalar yapılacak ve raporlar hazırlanacaktır.
1) Tünel portal tasarımının yapılabilmesi için, portal bölgelerinde tasarımın önünü açacak gerekli
araştırma çalışmaları yapılmış

olmalıdır.

Bu

çalışmalardan elde edilecek mühendislik

parametreleri ile alın ve yan portal şevlerinin stabilite analizleri ve tasarımı yapılacaktır. Bu
amaçla portal kesimlerine özel jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanacaktır. Bu rapor yapılan tüm portal
araştırma çalışmalarını gösteren plan ve veri paketini kapsayacaktır. Bu raporlarda alın ve yan
şevlerinin jeolojik-jeoteknik yapılarını gösteren plan, profil ve enkesitler yer alacaktır. Raporda
yeralan jeolojik ve jeoteknik araştırma çalışmaları değerlendirilecek, şev stabilite hesaplamalarına
ilişkin zemin/kaya parametreleri ve diğer öngörüler (kinematik analiz sonuçlar vb.) verilecektir.
Raporlarda ayrıca şev tasarımında gözönüne alınan tüm veriler (zemin/kaya dayanım
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parametreleri, şev yüksekliği, yükleme koşulları vb.) ile şevlerin geometrisini belirlemek için
yapılacak tüm analizler (düzlemsel, dairesel ve kama tipi kayma vb. stabilite analizleri)
verilecektir. Portal bölümlerinde tünel kazısının başlatılacağı kesimde stabil kaya koşullarının
varlığı, stabil kaya kalınlığı, şaşırtmalı giriş koşulları ve alınması gerekli tedbirler özel olarak
değerlendirilerek portal şevlerinin tasarımı alternatifli çalışılacaktır. Şevlerin desteklenmesi
gerekliliği durumunda destekleme hesapları (püskürtme betonu, ankraj, kazıklı duvar vb.) detaylı
bir şekilde bu raporda yer alacaktır. Şevlerin tasarımı kısa ve uzun dönem statik durum ve sismik
durum için yapılacaktır. Güvenlik katsayıları uzun dönem statik durumda pik parametreler için 1.5,
reziduel parametreler için 1.3, kısa dönem stabilitede pik değerler için 1.3, deprem durumunda
1.1 olarak gözönüne alınacaktır. 2) Tünellerin portal kesimlerinde trafik emniyeti için portal
yapıları projelendirilecektir. Portal yapılarının tasarımında bu bölgelerin genel topoğrafik durumu,
şevlerin konumu ve çevresel faktörler (şehir içi, şehir dışı vb.) gözönüne alınmalıdır. Portal
yapılarının statik ve betonarme hesapları ile gerekli çizimler verilecektir.
3) Tünellerin portal bölümlerinde aç-kapa ve fülüt yapısı gibi portal yapılarının gerekmesi halinde
bu yapılar ile ilgili hesaplamaları aynı rapor kapsamında verilecektir. Yapıların hesapları farklı yük
durumları (ölü yük, hareketli yük, deprem yükü ve toprak basınçları) için yapılacaktır.
4) Portal bölümlerinde tünel kazısına başlamak için oluşturulan ilk tünel aynasında alınacak
destekleme önlemleri yukarıda belirtilen çalışmaların sonucuna göre tasarlanacaktır. Bu
bölümlerde yapım sırasındaki güvenliği sağlamak için geçici koruyucu kemer (kanopi) yapıları
projelendirilecektir.
Portal projeleri kapsamında;
- portal kazıları plan, enkesit, boykesit ve görünüşleri,
- portal ayna ve yan şevlerinin destekleme detayları,
- portal yapılarının enkesit, kalıp ve donatı detayları,
- kanopi yapısına ait detayları ve
- portal bölgesinin özelliklerinden kaynaklanabilecek başka yapılara ait detayları
gösteren paftalar hazırlanacaktır.
2.2.3. Tünel Serbest Alan Hesabi
Yeni yapılacak tünellerin minimum kesit alanı, basınca karşı koruması olmayan trenlerin,
herhangi bir basınç emen havalandırma şaftı, yuvası veya birleşim içermeyen tünel içinden
geçerken

yarattıkları

geçici

basınçlardan

dolayı

tren

içindeki

yolcuların

konforunun

bozulmamasını sağlamalıdır. Bu durumda oluşacak basınçlar sınırlandırılmış olacaktır. Tünel içi
serbest alan hesabı "International Union of Railways-UIC Code / 779 -11 : Determination of
railway tunnel cross-sectional areas on the basis of aerodynamic considerations - Aerodinamik
etkilere göre demiryolu kesit alanının belirlenmesi" adlı kitapta verilen yöntemler baz alınarak
yapılmaktadır.
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Hesapta kullanılan girdiler aşağıda verilmiştir :
1. Tünel içinde izin verilen maksimum hız
2. Tünel boyu
3. Tren boyu
4. Tren alanı : Tren alanı 10-12 m2 arasında değişmektedir. Tren alanı, tren kesiti alındığında
treni sınırlayan dış çizgilerin arasında kalan alan olarak tanımlanabilir.
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Hidrolik Kırıcıların Performans Tahmini ve Seçim Kriterleri
Selection Criteria and Performance Prediction of Hydraulic
Hammers
H. Tunçdemir

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 34469, İstanbul.

ÖZET Büyük şehirlerde metro, otoyol, su ve kanalizasyon tünelleri gibi yeraltı taşıma
yapılarının inşası gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür tünellerin kazısında kullanılan tam cepheli
ve kollu makineler, ilk yatırım maliyetleri yüksek, imal ve montaj-demontaj süreleri bazen 1 yılı
bulduğundan kısa ve sığ tünellerin kazısında ekonomik olamayabilirler. İşverenin kısa sürede
işin bitirilmesini istemesi ve daha az masrafla tamamlanması beklentisi yüzünden -aralarında
bir çok bağlantı tüneli de bulunan- 1-1.5 km uzunluğundaki tünellerin açımında ilk yatırım
maliyetleri diğerlerine göre oldukça uygun olan ve bir kepçeli ekskavatörün kepçesinin sökülüp
yerine bir darbeli kırıcı ünitesinin yerleştirilmesi ile faaliyete geçirilebilen hidrolik kırıcılar (HK)
başarıyla kullanılabilmektedir. Ancak kullanılacak hidrolik kırıcının performansını kestirmek,
işletme ve tasarım parametrelerini önceden belirlemek, iyi bir proje planlaması yapabilmek için
önemlidir. Bu çalışmada hidrolik kırıcıların performasları göz önünde bulundurularak ve
literatürde yer alan veri bankaları kullanılarak hidrolik kırıcı seçim kriterleri oluşturulmuş, güç,
performans, tasarım ve işletme parametrelerine bağlı olarak hidrolik kırıcı çalışma sınırları
belirlenmiştir.
ABSTRACT The number of underground water, highway, metro and sewerage tunnels has
been gradually increasing in big cities due to necessities of population rising. Full face and
partial face machines, which are used in the excavation of that types of tunnels and whose
initial investment costs are high and montage-demontage duration takes long time, are not
economical every so often. Contractors ask for finishing job in a short time period and
minimizing the total project costs. Hydraulic hammer can be successfully used in these types of
projects since they have low investment costs and can be put in to practice by easily mounting a
breaker unit in place of excavator buckets. It is vital for a trustworthy project plan of a tunnel
excavation that the performance of machine be predicted and the design and operational
parameters be assigned. In this study, due to the performance of some hydraulic hammers and
database found in the literature, a selection criterion of hydraulic hammers is proposed. At the
same time, operational limits of impact hammers are determined owing to its power,
performance, design and operational parameters.

1 GİRİŞ
Büyük şehirlerde artan nüfus, gereksinimler
ve ağır trafik koşulları, metro, otoyol, su ve
kanalizasyon tünelleri gibi yeraltı yapılarının

inşasını zorunlu kılmaktadır. Mühendisler ve
proje planlayıcıları, birincil kısıtlamaları da
göz önünde bulundurarak değişik kayaç
formasyonlarına uygun bir kazı yöntemi
belirleyerek bu yeraltı yapılarının kazılarını

planlayabilirler. Kazı yöntemi seçimini
formasyon, makine ya da proje ile ilgili bir
çok faktör etkiler. Ancak genel olarak kaya
ya da zeminde açılan bu sığ tüneller
kazılırken klasik kazı yöntemi olan delme
patlatma ya da modern yöntemler arasında
yeralan makine ile kazı tercih edilmektedir.
Makine ile kazı emniyetlidir. Patlatma ile
ortam örselenmediğinden tahkimatlar daha
kolay ve etkili yapılır. İşçilik maliyetleri
azdır. Eş boyutlu pasa elde edildiğinden pasa
nakli daha verimlidir. Kazı, tahkimat ve pasa
nakli biribirinden bağımsız ve aynı anda
yapılabilmektedir. Bununla beraber mekanik
kazı ile tünel açımına karar verirken bazı
soruların cevaplanması gerekir:
a) Tünel şehir içinde mi açılıyor?
Eğer tünel şehir içindeyse delme patlatma
ile kazı insanlar üzerinde psikolojik sorunlar
yarattığı ve verim düşüklüğüne sebep olduğu,
ayrıca bina ve üst yapı hasarları ortaya
çıkarabileceği için sınırlandırılmıştır. Zorunlu
durumlar dışında kullanılamaz. Eğer zorunlu
ise güçlü bir etkisi olmayan yerel patlatma
yapılır.
b) İlk yatırım maliyetleri karşılanabiliyor
mu?
Bu gün tam cepheli galeri açma makineleri
(TBM’ler) her m başına 1 milyon $’dır. Şehir
içi metro ve diğer amaçlı tüneller 7-8m çaplı
olduğu düşünülürse sadece kazıcı makine
yatırım maliyeti 8 milyon $ civarındadır. Bu
makinenin 1500 m’lik bir tüneldeki m başına
düşen maliyete etkisi 5335 $ olup diğer
maliyetler de eklendiğinde bu değer oldukça
yükselecektir. Kısmi cepheli makineler
düşünüldüğünde
bunların
fiyatları
da
ağırlıklarına göre değişmekte olup 1-2 milyon
$ dolar arasında değişmektedir. Yarı
mekanize olarak nitelendirilebilecek ve Yeni
Avusturya Tünel Açma metodu kullanılarak
yapılan kazılarda ise delici jumbolar ve bir
ekskavatörün kovası sökülüp yerine kırıcı
ünite yerleştirilerek faaliyete geçirilen HK’lar
da kullanılabilmektedir. Bunların fiyatları da
50 000-200 000 US$ arasında değişmektedir.
c) Tünel yeterince uzun mu?
İlk yatırım maliyeti yüksek bir makine
kullanılarak tünel açılması ve tünelin de
ekonomik olması için en az 1500m’lik bir
tünelin açılması gerektiği Pakes, 1991

tarafından ifade edilmiştir. Tünel çapı
büyüdükçe ve formasyon sağlamlaştıkça daha
ağır ve güçlü makineler tasarlanması gerekir;
bu da ilk yatırım maliyetlerini artıracaktır.
Ancak tünel uzunluğu fazlaysa birim maliyete
etkisi az olacağından daha ekononomik bir
kazı yapılacaktır.
d) Tünel ne kadar sürede bitirilmek
istenmektedir?
Bu, tünel uzunluğuyla doğrudan ilintili bir
başlıktır. Eğer tünel 1500 m’den küçük ve
arasında bir çok bağlantı tüneli içeriyor ve 1-2
senede bitirilmek isteniyorsa üretilecek TBM
ve bunun montaj ve demontaj süreleri bazen
1-2 sene veya daha fazla zaman
alabilmektedir. Böyle durumlarda daha kolay
elde edilebilecek küçük ve ucuz makinelerle
örneğin HK’larla hat boyunca bir çok kuyu
açılarak bunlardan ileri ve geriye tüneller
sürülerek birbirine yaklaşması prensibiyle
kazı yapılabilir. Tünel uzunsa örneğin 5-6km
ise bu yöntemle kazıyı bitirmek çok daha
uzun zaman alır. Bu durumda b)
maddesindeki m başına düşen maliyetten
dolayı olumsuzluk da ortadan kalkacağından
tam cepheli bir makina kullanılabilir. Tam
cepheli makinelerle ilerleme hızları yaklaşık
günde 20-25m ortalamaya kadar çıkabilir.
Geçmişteki bazı projelerde kayaç ortamının
da uygun olmasıyla günlük 50-60m’ye kadar
çıkan ilerleme hızlarıyla kazı yapıldığı
bilinmektedir. Bu gün her türlü kayaç ortamı
için TBM’ler üretilebilmektedir. Hatta hat
boyunca oldukça değişik mekanik özelliklere
sahip formasyonlarla karşılaşılan İstanbul’da
dahi çok amaçlı makineler tasarlanarak her
ortamda kazı yapılması mümkün olmuştur.
e) Formasyon mekanik kazıya uygun
mudur?
Eğer kayaç dayanımı yüksekse keski
sarfiyatı artmakla birlikte, bugün 250300MPa’a kadar kayaçları kazan ağır
TBM’ler üretilebilmektedir. Ancak bu
formasyonlarda HK ve kollu makineler
gerekli baskı kuvvetini sağlayamadıkları ve
aşındırıcı
kayaçlar
yüzünden
kollu
makinelerde keski sarfiyatı arttığından
kullanılamamaktadırlar. Trakya formasyonu
gibi basınç dayanımı 0-100MPa arasında
değişen ve kırıklı çatlaklı bazen zemin
özelliği gösteren bazen de diyabaz ve andezit

dayklarının
bulunduğu
sağlam kayaç
zonlarının kesildiği sığ tünellerin kazısında
HK’lar
başarılı
bir
kazı
işlemi
gerçekleştirmektedirler.
İstanbul metrosu 4.Levent Ayazağa
arasında bu tür bir formasyonda HK’larla
yapılan kazılarda ise, çalışan 4 şaft, 1
yaklaşım tünelinde, 28.79 m2 üst yarı ve
13.67 m2 alt yarı kesit alanına sahip tünel
hatlarının tamamında (16 hat; 8 ileri, 8 geri)
üst yarı günlük ilerleme miktarı toplamda
günde 15-20m’yi bulmaktadır. Bir aynada ise
2.5 günde yaklaşık 4.5m’lik kazı diğer 2.5
günlük dilimde boru kemer uygulaması
yapılmaktadır. Dolayısı ile her aynada, her 5
günde bir 4.5m’lik ortalama ilerleme
sağlanmaktadır.

etmektedir. Tipik bir HK ve elemanları Şekil
1’deki gibidir.

2 HİDROLİK KIRICI VE ÖĞELERİ

2.1 HK’ların kullanım alanları ve
üstünlükleri

HK’lar 1964 yılından beri madencilik ve tünel
sektöründe artan bir ivmeyle kullanılmaya
başlanmıştır. İstanbulda çok kırıklı çatlaklı ve
RQD değerleri 0 ile 100 arasında değişen
formasyonlarda hemen hemen 15km metro
tüneli HK’larla sürülmüştür (Bilgin vd. 1996,
1997, 2002). Bugün bu değer artarak devam

Şekil 1. HK ve elemanları

Bu gün HK’lar yer üstü ve yer altı
kazılarında, hatta kıyı liman işletmelerinde
deniz altı kıyı düzenleme işlerinde
kullanılmaktadır. Çizelge 1’de
HK’ların
yaygın kullanım alanları görülmektedir
(İnternet 1).

Çizelge 1. HK’ların kullanım alanları
Kullanım yeri

Kullanım amacı
beton geri dönüşümü
bina
Yıkım
iri
malzeme
boyut
köprü
küçültme
mineral ve kayaç kazısı
galeri kazısı
Maden
kolon ve topuk alma
kayaç düzeltme
Bahçe Düzenl.
beton temelleri kırma
havuz kırma
Yapı
yapı, duvar ve zemin yeniden düzenleme
donmuş zemin kazısı
boru hattı işleri
Kanal açımı ve
yeraltı işleri
yumşak kayada kazı
metro kazısı
kırma eleme tesisi girişinde büyük parçaları kırma
Taş ocağı
taş ocağı şevi ve zeminini düzeltme
kaldırım taşları kırımı
kanal hendek açımı
Yol yapımı
yol tamir işleri
iskan, mevki işleri
tersane ve liman deniz altı, kıyı düzenleme işleri
Diğer
sağlamlaştırma işleri

HK işleminin üstünlükleri de aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
Bir ekskavatörün kovası yerine kolayca
takılarak faaliyete geçirilebilir.
Büyük blokların kırılmasında,

zemin işleri
temel açma
kayaç sökümü
tünelcilik
bahçe duvarı
kaya zeminlerde temeller
indirme-kaldırma
üretim işleri
kayaç traşlama ve düzelt.
tünel temelleri
sıva sökümü
beton geri dönüşüm
asfalt geri dönüşüm

Yan kayaç ve mineral karışmaması
gerektiği seçici madencilik çalışmalarında,
Üst ve alt yapılarda kullanılan betonu
kırıp parçalama işinde,

Bir ekskavatörle kazılamayan nispeten
daha sağlam ve kırıklı çatlaklı zeminyumuşak kaya (geçiş zonu) koşullarında
başarıyla kullanılmaktadır.
Delme patlatmaya göre avantajları
vardır. Bu avantajlar darbe enerjisi yüksek
seviyelere çıktığında daha da artar.
Şehir içinde patlayıcı taşınması ve
kullanılması sınırlandırıldığından HK’ların
yaygın bir kullanım alanı vardır.
Yüksek baskı kuvvetleri gerekmeksizin
kazı yapabilme yeteneğine sahiptir.
Daha sağlam kayaları kırmak için daha
yüksek ağırlıkla donatılmış bir kütleye
sahip
olmalıdırlar,
uygulamadaki
değişkenlikleri ortadan kaldırmak için bu
makinelerin
boyutu
ve
ağırlığı
madencilikte oldukça büyüktür bununla
beraber
diğer
kazıcı
makinelerle
(roadheader, TBM) karşılaştırıldığında
darbeli kırıcılar hafiftirler.
Tecrübeli bir operatöre kayaçtaki
zayıflık zonlarını kullanarak söküm
yapabilme şansı verir.
Düzensiz bir damarı takip edebilme
olanağı verir ve bunları yaparken de az
spesifik enerji harcar.
Darbeli kırıcılar hidrolik tahrikle
çalıştığından eksoz etkisini ve gürültülü
kirliliğini de ortadan kaldırmıştır.
3 HK SEÇİM KRİTERLERİ
İlk bölümde bahsedilen sorulara verilen
yanıtlar sonucunda bir kazı projesinde HK
kullanılmaya karar verilirse ilgili formasyon
için taşıyıcı ünite (ekskavatör) ve kırıcı
üniteden oluşan uygun bir HK seçimi başarılı
bir kazı gerçekleştirmek için önemlidir.
Seçilen HK’nın açılacak tünel kesitlerinde
aktif manevra yapabilecek kadar hafif ve
küçük ancak kayacı darbelerle parçalarken
yeterli baskı kuvvetlerini verebilecek ve
stabilitesi bozulmayacak kadar ağır ve masif
olması gerekmektedir. Ayrıca ekskavatöre
uygun ağırlıkta bir kırıcı ünite ya da kırıcı
üniteye uygun ağırlıkta bir ekskavatör
seçilmesi de başarılı bir işlem için birincil
koşuldur. Karamustafa, 2002, kırıcı ünite
ağırlıkları ve bunların monte edildiği
ekskavatör (taşıyıcı) ağırlıklarını; mini

HK’lar, yekpare gövdeli kırıcılar, standart
HK’lar ve ağır hizmet tipi HK’ları olarak
Çizelge 2’deki gibi sınıflandırmıştır. Bunların
maksimum ve minimum taşıyıcı değerleri ve
kırıcı ünite ağırlıklarına bağlı olarak grafiği
çizilirse Şekil 2’deki gibi yüksek korelasyona
sahip bir ilişki bulunduğu görülür. Buradan
elde edilen TAmaks ve TAmin üstel grafiği ile
kırıcı ünite ağırlığına (KÜA) bağlı olarak
taşıyıcı ağırlığını çok düşük bir yanılma
payıyla kestirmek mümkündür.
Çizelge 2. Çeşitli HK üniteleri ve taşıyıcı
ağırlıkları
Tür

KÜA,
TA, t
kg
Minimum Maksimum
MHK
30
0,35
0,7
75
0,7
2,0
120
1,2
2,7
YGK
200
2,5
5,5
315
4,0
9,0
435
6,0
10
665
7
10
775
9
13
SHK
860
13
19
1440
16
24
2050
20
30
AHK
2470
25
40
KÜA = kırıcı ünite ağırlığı, TA = taşıyıcı ağırlığı,
MHK = mini hidrolik kırıcılar, YGK = yekpare
gövdeli kırıcılar, SHK = standart hidrolik kırıcılar,
AHK = ağır hizmet tipi hidrolik kırıcılar

Ancak sadece taşıyıcı ve kırıcı ünite
ağırlığına göre HK seçimi yapmak yanılgıya
yol açabilir. Arıoğlu 2001, kayacın mekanik
büyüklüklerinden HK seçimi yapılabileceğini
göstermiştir. Ayrıca, HK’ların tasarım ve
işletme parametreleri arasında yer alan gerekli
yağ akışını (GYA) (lt/dk), maksimum darbe
sayısını (DS) (darbe/dk), darbe enerjisini
(DE) (J), giriş ve çıkış gücünü (Pg, Pç) (kW),
maksimum uygulama basıncını (UBmaks) (bar)
ve HK verimini (HKver) de bilmek gerekir.
Giriş gücü ile çıkış gücü arasındaki oran
kırıcının
verimliliği
hakkında
fikir
vermektedir ve bu oran HK’ların verimliliğini
karşılaştırmak için kullanılabilir.
Bunlar eşitlik (1), (2) ve (3)’te gösterilmiştir.
Pg = GYA × UBmaks
Pç = DS × DE
HKver = Pç / Pg

(1)
(2)
(3)

TAmaks = 0.044(KÜA )0.870
R² = 0.979

45
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Taşıyıcı Ağırlığı, (t)
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Şekil 2. Kırıcı ünite ağırlıkları ile taşıyıcı ağırlıkları arasındaki ilişki
600’e yakın HK’nın yeraldığı, çok daha
kapsamlı bir veri bankası (Marsden ve Pollok,
2004, Gale ve Verrinder, 2006) bir önceki
paragrafta bahsi geçen parametreler göz

önünde bulundurularak analiz edilmiş ve
aralarında çok kuvvetli üstel ilişkiler olduğu
belirlenmiştir.
Bu
ilişkileri
gösteren
nomogramlar Şekil 3 ve 4’teki gibidir.
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Şekil 3. Çıkış gücü, giriş gücü, maksimum ve minimum taşıyıcı ağırlığı, kırıcı ünite
ağırlığı arasındaki ilişkileri gösteren nomogram (tüm eksenler log eşellidir).
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Şekil 4. Minimum ve maksimum gerekli yağ akışı, darbe enerjisi, çıkış basıncı ve
giriş basıncı arasındaki ilişkiyi gösteri nomogram (tüm eksenler log eşellidir)
Maksimum Darbe Sayısı, (DS)
(darbe/dk.)

3000

DS = 5997KÜA -0.30
R² = 0.662
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Şekil 5. Kırıcı ünite ağırlığı -maksimum darbe sayısı arasındaki ilişki (x eks. log eşel)
Şekil 3 ve 4’teki bu nomogramlar eden mühendis burada önerilen eşitlikleri
sayesinde bilinen herhangi bir işletme kullanarak örneğin kırıcı ünite ağırlığından
parametresinden
diğer
parametreleri diğer işletme parametrelerine kolayca
kestirmek mümkündür. Bu grafikleri analiz ulaşarak ne tür bir makine seçimi yapması

gerektiğini
kestirebilecek,
hatta
HK
verimliliğini (HKver) de hesaplayabilecektir.
Aynı veri bankası dahilinde yapılan bir
karşılaştırmada, kırıcı ünite ağırlığı ile bu
ünitenin uygulayabileceği bir dakikadaki en
büyük darbe sayısı miktarı arasında da kabul
edilebilir derecede -%66’lık- bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 5). Ancak bu
değerlendirme yapılırken diğer parametreler
kadar yakın bir sonuç bulunamayacağı göz
önünde bulundurulmalıdır.
Bilgin yıllar boyunca İstanbul Metrosu için
yapılan kazılardan elde edilen verileri analiz
etmiştir ve hidrolik darbeli kırıcıların net
kırma hızınının hesaplanabildiği bir eşitlik
önermiştir (Bilgin vd., 1996, 1997).
IBR

4.24P( RMCI )

0.567

RMCI

(RQD / 100) 2 / 3

(5)
Burada IBR, net kazı hızı (m /h); P,
HK’nın gücü, HP; RMCI, kayaç kütlesi
kazılabililik indeksi, MPa; σc, tek eksenli
basınç dayanımı, MPa; RQD, kayaç kalite
göstergesi, %.
Bu eşitliğe RQD= 10, 20, 30, ......., 100
değerleri, makine gücüne de P = 50, 100, 150
ve 200 kW değerleri ve basınç dayanımına da
σc = 10, 20, 30, 40 ve 50 MPa değerleri
atandığında eşitlik 4 ve 5 kullanılarak IBR ve
RMCI değerleri belirlenebilir. Bu değerler
analiz edilip grafiği çizilirse, kayaç kütlesi
kazılabilirlik indeksi (RMCI), basınç
dayanımı ve IBR net ilerleme hızı arasında
Şekil 6’daki gibi üç parametreli bir
nomogram oluşacaktır.
C

3

(4)

IBR, m3/h
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Şekil 6 Bilgin 1996 tarafından geliştirilen teorinin atama sayılar yardımıyla
grafikselleştirilmesi (y eksenleri log eşel).
Şekil 6’yı analiz etmek bahsedilen söküm yapabildiği anlamına gelmektedir (sık
parametrelerin net kazı hızında ne kadar etkili süreksizlik içeren bir kaya formasyonu haliyle
olduğunu kavramak açısından önemlidir. düşük RQD’ye sahiptir). Şekil yakından
Görüldüğü gibi, RQD ve basınç dayanımı incelendiğinde, daha yüksek güce sahip bir
değerleri küçükken RMCI da çok küçük makine kullanılırsa daha fazla üretim
değerler almakta ve bu değerlere karşılık yapılacağı açıktır, dahası hem makine gücü
gelen net ilerleme hızı HK’lar için yüksek fazla hem RQD düşük ve hem de basınç
olmaktadır.
Bu
aslında
kırıcının dayanımı azsa çok çok daha fazla kayaç
süreksizliklerden faydalanarak daha fazla sökülebileceği de anlaşılmaktadır. RQD’nin

çok düşük olması hatta sıfır olması demek
zemin ortamında çalışılıyor demektir. Zemin
ortamları akıcıdır ve kırıcı ünite burada
sadece küreme işlemi yapar, parçalama işi
yapamaz, bu da kendi kendine akan bir ortam
olacağı için ancak zemin çivileri çakılarak ve
bu çivilerin içine çimento enjeksiyonları ile
ortam sağlamlaştırıldıktan sonra yani ortamın
RQD değeri yükseltildikten sonra ancak
parçalama işlemi gerçekleştirilebilecektir. 4.
Levent-Maslak metro tüneli kazısında, neojen
yaşlı zemin özelliği gösteren formasyonlarda
ayna zemin çivileriyle sağlamlaştırıldıktan ve
boru kemer yöntemiyle tavan kemerlenmesi
oluşturulduktan
sonra
kazı
işlemine
geçilmektedir. Aslında buradaki amaç

kontrolsüz
akmalardan
oluşacak
olumsuzlukları gidermek, aynanın çok küçük
olan RQD’sini yükseltmek ve güvenli bir kazı
işlemi gerçekleştiribilmektir.
Bir ağ sayfasında (İnternet 2) 365 adet
kullanılmış “hidrolik kırıcı ünitesinin”
ağırlıkları ve Euro/$ olarak fiyat bilgilerine
ulaşılabilmektedir.
Bunlardan
-zaman
ekonomisi sağlamak açısından- sadece 127
adeti (Furukawa, Montabert, Indeco, Krup,
Rammer, Atlas-Copco, LST) analiz edilmiş,
kırıcı ünite ağırlıkları ile kırıcı ünite fiyatı
arasında Şekil 7’deki gibi oldukça yüksek
korelasyon katsayısına sahip bir üstel ilişki
olduğu tespit edilmiştir.

Kırıcı ünite fiyatı, (KÜF), (Є)
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KÜF = 77.30(KÜA)0.731
R² = 0.823
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Şekil 7. Kırıcı ünite ağırlıkları ile fiyatları arasındaki ilişki (eksenler log eşel)
Aynı internet ağ sayfasında kullanılmış Toplam maliyeti bulmak için Şekil 7’den
taşıyıcı üniteler (paletli ekskavatör) işletme ve kestirilebilen kırıcı ünite fiyatı da bu değere
tasarım
parametrelerine
göre eklenmelidir.
fiyatlandırılmıştır. Ancak bu fiyatlar oldukça
HK’ların işletme ve tasarım parametreleri
değişkenlik göstermektedir. İşletme ve arasındaki ilişkiler (Şekil 3 - 7) ve kırıcı ünite
tasarım parametreleri ile kullanılmış taşıyıcı fiyatları için önerilen eşitlikler kullanılarak en
eksakavatör fiyatları arasında herhangi bir uygun kırıcı seçilebilir. Bu işlemi doğru ve
kayda değer ilişki bulunamamıştır. Bu internet eksiksiz yapabilmek için Şekil 8’deki akım
ağ sayfasındaki kullanılmış en ağır paletli şemasının kullanılması önerilir.
ekskavatörlerin (85 t) fiyatları maksimum
Şekil 8’deki akım şemasında ilk beş
295 000 Euro’dur. Ancak Metro tünelleri için basamaktan birisi biliniyorsa diğer dördünü
kullanılan 20-30t aralığındaki kullanılmış kestirmek Şekil 3 ve 4 sayesinde mümkündür.
ekskavatörlerin (taşıyıcı ünite) fiyatları Bulunan çıkış gücü kullanılarak, -kaya
20 000-100 000 Euro arasında değişmektedir. ortamının RQD’si ve basınç dayanımı

biliniyorsa- Bilgin, 1996 teorisinden eşitlik
(4) ile RMCI ve eşitlik (5)’le de IBR
hesaplanabilir. Daha sonra Şekil 7
kullanılarak kırıcı ünite fiyatı bulunur. Buna
ekskavatör (taşıyıcı ünite) fiyatı da eklenirse
toplam HK maliyeti bulunmuş olur.

Çizelge 3. HK uygulamasında dikkat
edilecek hususlar

Ekskavatör
(Taşıyıcı ünite)

Kırıcı ünite
(Tümaç, 2001)

Kırıcı üniteyi uygun şekilde
kullanabilmek için yeterince
ağır olmalı,
Gereğinden fazla motor
devri ile çalışılmamalı
Taşıyıcı ünitenin dik ve
statik durması için taban
temiz ve düz olmalı
Dik olarak ve bum ile
bastırılmak
suretiyle
çalışılmalı
Bum sarsılmadan sabit
durmalı, şok sönümleyen
ekipmanla kullanılmalı.
Kırıcı uç, aynı noktaya uzun
süre vurulmamalı
Kaldırıcı ya da taşıyıcı gibi
kullanılmamalı
Kırıcı havada askıda iken
çalıştırılmamalı
Tavsiye edilen yağlama
sürelerine uyulmalı.
Vuruş sayısı düşerse veya
basınç
hortumları
aşırı
derecede titremeye başlarsa
kırıcı hemen durdurulmalı

4 ÖRNEK UYGULAMA
Basınç dayanımı 30 MPa ve RQD değeri
%20 olan bir formasyonda, 1000 kg’lık kırıcı
ünite yerleştirilmiş bir HK kullanılmak
istenmektedir. Şekil 8’deki HK seçimi akış
şemasını kullanarak diğer işletme ve tasarım
parametreleri ile bunların maliyetlerini
aşağıda gösterildiği gibi bulmak mümkündür.
İlk olarak, Şekil 3’e başvurulursa ve
KÜA=1000 kg değeri

KÜA

0.974
94.68TA min

formülünden;

1000

Şekil 8. HK Seçimi Akış Şeması
Seçiminden sonra HK’nın kullanımı
aşamasında Çizelge 3’teki sınırlandırmalara
uyulursa yüksek verimli bir HK işlemi
gerçekleştirilmiş olacaktır.

0.974
94.68TA min

hesaplanırsa,
TAmin =11.36 t olarak bulunur. Benzer
hesaplamalar
bulunması
istenen
tüm
parametreler için yapılmış ve Çizelge 4’te
gösterilmiştir. Çizelge 4’te ilk sütun
hesaplama yapmak için başvurulan şekli,
eşitliği ya da kaynağı göstermektedir.

Çizelge 4. KÜA=1000 kg’a göre hesaplanan tüm parametreler ve değerleri
Başvurulan Şekil

Kullanılan Eşitlik

Hesaplanan Parametre

Sonuç

Şekil 3

KÜA

0.97
94.68TA min

TAmin

11.36 t

Şekil 3

KÜA

.135
33.26TA 1maks

TAmak

20.06 t

Şekil 3

KÜA

Pg

36.7 kW

Şekil 3

PÇ

Pç

26.5 kW

Şekil 3

HKver = Pç / Pg

HKver

0.722

Şekil 4

DE

27.474PÇ1.335

DE

2182.5 J

Şekil 4

DE

.443
3.111GYA 1min

GYAmin

93.82 lt/dk

Şekil 4

DE

.691
0.466GYA 1maks

GYAmaks

148.13lt/dk

Şekil 5

DS maks

DSmaks

755 adet/dk

Eşitlik 5

RMCI

RMCI

10.26 MPa

Eşitlik 4

IBR

4.24P( RMCI )

IBR
(26.5kW=35.5HP)

40.20 m3/h

Şekil 7

KÜF

77.3KÜA 0.731

KÜF

12 055Euro

Kaynaklar

İnternet 3

TÜF

29 500Euro*

Çizelge 4

KÜF+TÜF

HKTopl.maliyet

41 555 Euro

6.40Pg1.402

0.49Pg1.108

5997KÜA
C

0.30

(RQD / 100) 2 / 3
0.567

* 23 t’luk Akerman EC 230 B’nin fiyatı “İnternet 3 ağ” sayfasından seçilmiştir

Yorumlama ve analiz; 1000 kg ağırlığında
kırıcı ünite ağırlığına sahip ve 20 t taşıyıcı
ağırlığındaki bir HK tasarımlandırılmak
isteniyorsa Çizelge 4’teki sonuç bölümünde
elde edilen değerler gözönüne alınarak
yapılan bir tasarım ile HK etkin bir şekilde
kullanılabilecektir. Bu durumda toplam
kullanılmış HK maliyeti bu makina için 41
555 Euro’dur. Bu makine ile Bilgin 1996,
konseptine göre Eşitlik 4 ve 5’i kullanarak
yaklaşık 40.23 m3/h net ilerleme hızıyla kazı
yapılacağı bulunur. Bir HK’da makinadan
faydalanma
oranı
%15-20
arasında
değişmektedir (Tümaç, 2001, Karamustafa,
2002, Selimoğlu 2005, Tunçdemir, 2007).
Dolayısıyla 1 günlük bir zaman diliminde
(24saat/gün* 0.15 * 40.23 m3/h) 144.8 m3
kazı yapılacaktır. Eğer yalın olarak sadece

kazı işlemi ele alınırsa ve 4. Levent-Maslak
arasındaki 28.79 m2’lik üst yarı tünel kazısı
bu makinayla yapılmak istenirse; teorik
olarak günde 5m kazı yapılabilecekti.
5 SONUÇLAR
Bir kazı projesinde önceden kazı performans
tahmini ve kazı maliyetlerini belirlemek, buna
bağlı olarak projenin ne kadar süre içerisinde
sonlanacağını kestirmek, yüklenicilere iyi bir
proje planlaması yapabilmek için avantajlar
sağlamaktadır.
Bu çalışma ile verilen herhangi bir giriş
parametresiyle HK’ların tüm tasarım ve
işletme parametreleri hesaplanabilir ve ayrıca
bu değerlere karşılık gelen HK toplam
maliyeti bulunabilir.

Ayrıca maksimum verimle çalışması için
HK kullanırken dikkat edilmesi gereken
kurallar, HK’ların kullanım alanları, sahip
olduğu üstünlüklere de değinilmiştir.
Mühendis veya proje planlayıcısı Şekil 8’de
verilen akım şeması, metin içinde verilen
eşitlikler ve grafikleri kullanarak doğrudan bir
HK belirleyebilir ve piyasada çok sayıdaki
firmanın ürettiği HK’lardan birini bu
parameterlere göre seçebilir.
Bunun yanında kesiti belli bir tünelde
örneğin 6 m/gün ilerlemek için gerekli HK’yı
ve tasarım parametrelerini “geri analiz”
yaparak bulabilir.
Her ne kadar TBM ve kollu makineler
HK’lardan daha hızlı kazı yapsalar da, yatırım
maliyeti ve işin bitiş süresi sınırlamaları proje
planlayıcılarını -Trakya formasyonu gibi
kayaçların kazısında- düşük maliyetleriyle
HK seçimine yönlendirmektedir.
HK ile kazı, bir hat boyunca bir kaç kuyu
açıp, bu kuyuların bir çok kazı aynasından
birbirine yaklaşması prensibinden hareketle
ve maliyetleri de uygun olduğundan bir yerine
bir çok HK kullanma şansı verir. Bu durumda
işin istenildiği şekilde yürümesi için iyi bir
lojistik destek gerekse de toplam ilerlemeler
karşılaştırıldığında tek hatta çalışan tam
cepheli ve kollu makinaların performanslarına
yaklaşacaktır. İstanbulda HK’larla bu şekilde
yapılan 4.Levent – Maslak metro kazısında (4
şaft, bir yaklaşım tünelinde 8 ileri 8 geri hat,
her 4 hat için 2 HK) günlük ortalama 17m
kazı yapılmaktadır.
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