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Özet 
 

İstanbul’da inşaatı tamamlanmış olan “Otogar-Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Parkı Metro 

Hattı” çalışmaları kapsamında, tünel içi prekast segment betonu ile prekast ray altı 

betonlarının arasında kalan boş hacimlerin doldurulması gerekli olmuştur. Bu hat için 

toplam tek hat raylı sistem uzunluğu 47273 m olan proje için 25480 m delme tünel 

açılmıştır. Ray altı beton dökümü için her iki tünel girişi (istasyon ve/veya şaft) 

kapalıdır, açık olan tünel girişlerinden ise mobil pompa ve transmikser ulaşımı mümkün 

değildir. Bu nedenle beton doldurma işlemi için 1500 m boru hattı döşenerek sabit 

pompa aracılığı ile beton dökümü yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece, projedeki olası 

gecikmelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu boşlukları doldurmak 

amacıyla ortalama 20-22 cm çökme değerinde, C 30/37 sınıfı beton dökümleri 

amaçlanmıştır. Bu yazıda söz konusu uygulamaya ait detaylar sunulmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Pompalanabilir beton, Sabit pompa, Sabit iletim hattı, Kıvam 

koruma, İşlenebilirlik, Ray altı dolgu betonu, Tünel 

 

 

Abstract 
 

Within the "Otogar - Bagcilar - Ikitelli - Olympic Park Metro Line" project already 

completed, it was necessary to apply concrete fill between the tunnel inner lining 
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precast segments and the precast railway track superstructure. For this line, 25480 m 

long TBM tunnel was constructed for 47273 m long single - bound railway line. The 

two ends (station and/or shaft) of the tunnel are closed for concrete casting, and the 

access of mobile concrete pump and transmixer into the tunnel using the existing access 

galleries is also not possible. Therefore, for concrete casting, it is decided to employ a 

fixed type concrete pump together with a movable 1500 m long pipe line. With this 

method it is also aimed to prevent any delays likely to occur. In order to apply the fill, 

C30/37 grade concrete with slump value  of 20-22 cm is considered. 

 

Key Words : Pumpable concrete, Structere pump, Structure pump line, Consistency 

protection, workability, Precast railway track superstructure, Tunnel  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Proje çalışmaları kapsamında, tünel delme makineleri (TBM) kullanılarak delme tünel 

yöntemi ile 25480 m tünel imalatı gerçekleştirilmiştir. TBM ile yapılan kazı ve prekast 

segment montajını takiben, yine prekast üretilen beton elemanlar tünel tabanı üzerine 

ray montajı gerçekleştirilmesi amacı ile yerleştirilmiştir. Bu işlem sonrası, segment 

betonu ile ray altı betonu arası boş kalan hacimlerin C 30/37 sınıfı beton ile 

doldurulması gerekliliği doğmuş ve bu beton “ray altı dolgu betonu” olarak 

isimlendirilmiştir. 

 

İmalat şartları göz önünde bulundurularak ray altı dolgu betonu uygulaması için “kalite, 

zaman, maliyet, tedarik, servis, vb.” etkenler karşılaştırılmıştır. Ray altı beton dökümü 

için her iki tünel girişinin (istasyon ve/veya şaft) kapalı olması, açık olan tünel 

girişlerinden ise mobil pompa ve transmikser ulaşımı yapılamaması sebepleri ile en 

uygun yöntem olan sabit pompa ve sabit hat borulama sisteminin devreye alınması 

kararlaştırılmıştır. 

 

Tünel girişi ile beton döküm noktası arasındaki mesafe yaklaşık 1500 m 

mertebesindedir. Bu uzunluk boyunca, beton iletimini tünel girişinde konuşlandırılacak 

sabit pompa ve bu pompa ile beslenen iletim hattı ile beton dökümü yapılması 

planlanmıştır. Bu sayede projedeki olası gecikmelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

 

Şekil 1’de gösterilen tünelin dış çapı 6,30 m, iç çapı 5,70 m, tünel segment kalınlığı 

0,30 m olup tünelin içerisine döşenen prekast rayaltı betonunun eni 2,22 m, boyu 3,00 

m ve yüksekliği ise 0,30 m ölçülerindedir. Şekil 1’de görünen rayaltı betonu ile dairesel 

segment betonu arasında kalan boşluk miktarı değişkenlik göstermektedir.  

 

 
Şekil 1: Tünel İçi Borulama Sistemi. 
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Söz konusu boşlukları doldurmak amacıyla ortalama 20-22 cm çökme değerinde, C 

30/37 sınıfı bir beton kullanılmıştır. Pompalama uzunluğu fazla olduğundan betonun 

pompalanması sırasında yaşanabilecek herhangi bir ayrışma veya kıvam kaybı gibi 

sorun ihtimaline karşı detaylı çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda dökümler 

öncesinde, Büyükçekmece Teknoloji Merkezi Laboratuvarı’nda kıvam kaybı oluşmadan 

yatayda 1500 m pompalanabilir beton üretimi için ön çalışmalar yapılmıştır. Ar-Ge 

çalışmalarında zaman, maliyet, kıvam koruma, erken dayanım ve pompalanabilirlik 

kriterleri gözetilerek ihtiyaç duyulan betona yönelik bileşimler geliştirilmiştir. 

Bileşimlerde pompalanabilirlik ve işlenebilirlik özelliklerini iyileştirmek amacı ile 

maksimum agrega tane boyutu 12 mm ile sınırlandırılmıştır. Kıvam korumayı sağlamak 

amacı ile öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve priz geciktirici kimyasal katkılar 

kullanılmıştır. Kullanılan bu mineral ve kimyasal katkıların dayanım gelişimini 

yavaşlatıcı etkileri göz önünde bulundurulmuş ve ihtiyaç duyulan erken dayanımı 

sağlayacak reçete optimizasyonu yapılmıştır. Belirlenen reçetelerin 7 ve 28 günlük 

basınç dayanım deneyleri gerçekleştirilmiş ve söz konusu betonun istenen erken yaş 

dayanımı ve nihai dayanım sonuçları izlenmiştir.  Sabit hattın montaj ve demontaj 

işlemleri ile beraber yaklaşık 225 günde, 350 m
3
/gün döküm hızı ile 25480 m uzunlukta 

ray altı dolgu beton dökümü gerçekleştirilmiştir.  

 

 

2. MALİYET ANALİZİ 
 

2.1. Alternatif Yöntemlerin Karşılaştırılması 

 

Söz konusu işin tünel içi bir imalat olması, Mahmutbey ve Kirazlı İstasyonlarının 

devam eden diyafram duvar imalatı ile top-down (yukarıdan aşağıya imalat) olacak 

şekilde gerçekleştirilmesi ve Kirazlı İstasyonundan giriş şaftı olmaması durumları işin 

planlanması safhasında ele alınmış olup alternatif uygulama yöntemleri 

değerlendirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2: İstasyonlar arası şematik görünüm 

 

Yukarıda verilen Şekil 1 ve Şekil 2’de dairesel tünel içi kesiti alternatif yöntemlerin 

tercihi açısından seçenek şansını sınırlandırmaktadır. İlk karşılaşılan durum tünel içi 
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çalışma zorluğudur. Gerek işçilik gerek makine ve teçhizat kullanımı açısından dairesel 

kesitin varlığı işleri zorlaştırmıştır. Dolayısı ile alternatif yöntem kullanımlarının 

azalmasına neden olmuştur.  

 

Alternatif 1: Şekil 2’de verilen tünele Mahmutbey istasyonundan girilmesi koşulu ile 

beton mikserlerinin tünel içerisinde çalışması. 

Mahmutbey istasyonundan içeri giren beton mikserlerinin, geri geri yaklaşık 1500 m 

mesafeyi gitmesi ve sonrasında da imalatın gerçekleştirilmesi durumu söz konusudur. 

Bu husus öncelikle uygulama yöntemleri içerisinde yer alan ve ray altı dolgu betonları 

içerisinde bulunan donatılardan dolayı mümkün olamamıştır. Tünelin bir kısmında ray 

altı dolgu betonu ve bu beton içerisinde ray altı kiriş betonlarının donatılarının 

bulunması nedeniyle mikserlerin tünel içerisinde hareket imkânını sınırlandırmıştır. 

 

 
 

Şekil 3: Tünel içi kesit-Alternatif 1. 

 

Donatının olmaması durumunda bile bu uygulama gerek mikserin hareket kabiliyeti, 

gerek  her bir beton mikserinin tünel içi alması gereken mesafenin uzunluğu, gerek tünel 

içi çalışma zorluğu gerekçeleriyle uygun görülmemiştir. 

 

Özellikle zaman kayıpları ve bu kayıpların iş programına yansıması, işçilik maliyetleri, 

imalat zorluğu, beton bekleme süresi vb unsurlar göz önüne alındığında zaman, kalite 

ve maliyet unsurları için etkin bir yöntem olmaktan çıkmıştır. 

 

Alternatif 2: Sabit pompa ve borulama sistemi ile Mahmutbey istasyonundan Kirazlı 

istasyonuna kadar boru döşenmesi ve ray altı dolgu betonunun dökülmesi. 

 

Pompa ve borulama sisteminin montaj ve demontaj işleri ile yeniden devreye alınması 

işlemleri paralelinde bu uygulamanın maliyet açısından getirileri üzerinde durulmuştur. 

 

Santralden gelen beton mikserlerinin taşıdığı ray altı dolgu betonu, istasyon döşemesi 

üzerinde bulunan mobil beton pompası ile tünel / şaft giriş ağzında bulunan yer 

pompasına (sabit pompa) aktarılır. Yer pompasına aktarılan beton, bu sayede tünelin 

diğer istasyon ile birleştiği nokta olan Kirazlı istasyonuna kadar montajı tamamlanmış 

borular üzerinden döküm yerine ulaştırılır.  

Demir donatı 

Ray altı kiriş 

betonu 

Ray altı dolgu 

betonu 
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Bu uygulama sayesinde öncelikle zaman kazancı ön plana çıkmaktadır. Boru montajı, 

demontajı, beton dökümü uygulamalarında toplam dokuz işçi görev alarak bir vardiyada 

(10 saat) 350 m ray altı dolgu betonu imalatı gerçekleştirmiş olurlar. Bu durum bir 

günde (iki vardiya olacak şekilde çalışılırsa) 700 – 750 m ray altı dolgu betonu imalatı 

anlamına gelir. Birinci alternatif yöntemin uygulanması durumunda ise döküm mesafesi 

bir vardiyada 60 – 70 m civarına ulaşabilmektedir.    

İkinci yöntemin uygulanması ile zaman parametresinin yanı sıra işçilik maliyetleri de 

diğer yöntemler karşısında avantajlı bir hal almaktadır. Ayrıca, bu yöntem beton kalitesi 

açısından da (bekleme süresi, kıvam kaybı vb) avantaj sağlamıştır.    

 

Alternatif 3: Tünel içerisinde hareket kabiliyetine sahip mikser tasarlanması yoluyla 

beton dökümü. 

 

Bu yöntemin geçerli olabilmesi için tünel içi söz konusu bölgede ray montajının (kalıcı 

ve/veya geçici) yapılması, vagon üzerine kurulacak beton mikserinin tasarlanması gibi 

ek maliyetleri de beraberinde getirecektir. Ayrıca, bu yöntemin devreye alınması ile işin 

süresi ve işçilik maliyetlerinde de bir artış söz konusu olacaktır. Bu yöntem 1500 m 

uzunluğundaki Mahmutbey ve Kirazlı İstasyonları arası bölgede, ray ve/veya uygun 

başka bir hareket mekanizmasının olmaması sebebiyle planlama safhasında devre dışı 

bırakılmıştır.  

 

2.2. Maliyet Tablosu 

 

Tercih edilen yöntemde bir metreküp beton üretimi ve şantiyede pompalanabilmesi, 

yerine yerleştirilebilmesi için oluşan maliyet kalemleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Maliyet Analizleri. 

 
Malzeme adı Ay Adet/m

3
 Birim fiyat Toplam maliyet Birim maliyet (tl/m

3
) 

BSA 2109 sabit pompa 7,50  10000,0 75000,00 2,94 

ZX 200 bar boru  70 184,0 12880,00 0,51 

Tek cidar boru  430 115,0 49450,00 1,94 

Dübel  10000 2,0 20000,00 0,78 

Yatay  pabuç  550 69,0 37950,00 1,49 

U kelepçe  905 10,0 9050,00 0,36 

Conta  1000 1,4 1400,00 0,05 

Somon  2000 1,0 2000,00 0,08 

Kelepçe  1000 32,0 32000,00 1,26 

Tek flanş hortum  3,0 500,0 1500,00 0,06 

İşçilik  7,5 9,0 3250,0 219375,00 8,61 

Hazır beton   25480 82,0 2089360,00 82,00 

Toplam 2549965,00 100,08 
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3. UYGULAMA AŞAMALARI VE MEKANİK AKSAM 

 

3.1. Karşılaşılan Zorluklar 

 

Tünel içine sabit iletim hattı kurularak beton pompalanması sırasında karşılaşılan 

zorluklar şunlardır; 

 

 Tünel içi çalışma bölgesi olması sebebiyle hareket kabiliyetinin sınırlı olması, 

 En yakın iki şaft arası mesafenin 1500 m olması ve bu sebeple tek çalışma 

noktasından transfer, 

 Alternatif yöntem seçeneklerinin sınırlı olması, 

 İş programına uyum, 

 Montaj ve demontaj işleri, 

 Borulama sisteminin tünel yanal kesitlerinde kullanılması, 

 Şehir içi trafik sorunu ve nakliye süresinin uzaması, 

 Beton döküm esnasında oluşabilecek arızalarda tüm hatta kalan betonun priz alması 

riski 

 

3.2 Sabit Pompa-Hat Seçimi ve Uygulama 

 

Aşağıda verilen hesap yöntemi kullanılarak, beton iletimi planlanan mesafe için gerekli 

sabit pompa motor gücü ve basınç değerleri hesaplanmıştır. Hesap adımları Tablo 2 ve 

Tablo 3’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Sabit pompa seçimi için kriterler. [1] 

 

Sabit Pompa Seçimi İçin Kriterler 

Sembol Açıklama Birim Değer 

Q                   
Teorik beton 

çıkış miktarı 
m³/h 33 

d                    Boru çapı m 0,125 

L                    
Toplam boru 

uzunluğu (Dikey+Yatay) 
m 1500 

T                    Ortam sıcaklığı ºC   

A                     
Yükseklik (300 m üstünde) 

azalma 0,75% / 100 m 
    

F                    Sürtünme faktörü  (yıldızı açıkla)   0,9 

H                    
Boru uzunluğu  

(Dikey) 
m 0 

 

Tablo 2’de bulunan kriteler kullanılarak Tablo 3’deki hesaplamalar yapılmış ve 29,7 

m
3
/saat fiili beton miktarı için gerekli pompa gücünün 157,2 KW ve ihtiyaç duyulan 

pompa basıncının 115,1 Bar olduğu hesaplanmıştır. 

 

Pompa üreticisi firma tarafından belirlenen beton iletim hattı uzunluğu, boru çapı, beton 

kıvamı parametrelerine bağlı gerekli pompa motor güçleri ve basınç değerlerinin 

hesaplanmasında kullanılan nomograf Şekil 4’de gösterilmiştir. Belirlenen pompa gücü 

ve basıncına göre seçilen pompanın özellikleri Tablo 4’de verilmiştir. Seçilen sabit 

pompanın gücü 160 KW ve uyguladığı basınç 152 bar değerindedir. Teorik çalışma 

kapasitesi ise 51 m
3
/saat değerindedir. 
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Tablo 3. Sabit pompa seçimi için hesaplamalar. [1] 

 

Sabit Pompa Seçimi İçin Hesaplamalar 

Formül Açıklama Birim Değer 

A = 3.14 x d²/4  Kesit alanı bölgesi m² 0,01227 

N = P x Q/25     Gerekli motor gücü KW 157,2 

V = Q / A           Hız m/s 0,672 

T = L / V            Taşıma süresi min 37,19 

PH = (F x L x P x V²) / 2d Yatay basınç bar 104,6 

PV = H / 4 Dikey basınç bar 0 

Ptoplam = PH + PV Toplam Basınç bar 115,1 

Q eff. = Q teorik x 90% Efektif beton çıkış miktarı m³/h 29,7 

Hacim = A x L Boru hattındaki beton m³ 18,41 

 

 

 
 

Şekil 4. Sabit pompa seçiminde kullanılan nomograf. [1] 

 

 

 

 

 

 

Teknik Datalar 
M 

o 

t 

o 

r 

 

G 

ü 

c 

ü 

  

(kW) 

Taze Beton Yayılması (cm) Boru Hattı Uzunluğu (m) 

Boru Çapı (mm) 

Pompa Basıncı 

(ihityaç duyulan) 

Beton Döküm 

Kapasitesi 
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Tablo 4. Sabit pompa özellikleri. [1] 

 
Model Birim BSA 2109 H E 

Rot taraflı çalışmada sevk kapasitesi m
3
/h 85 

Rot taraflı çalışmada sevk basıncı Bar 91 

Rot taraflı çalışmada strok sayısı (minimum) vuruş 21 

Piston taraflı çalışma tarafı sevk kapasitesi m
3
/h 51 

Piston taraflı çalışma sevk basıncı Bar 152 

Piston taraflı çalışma strok sayısı (minimum) vuruş 13 

Sevk silindiri çapı mm 200 

Sevk silindiri strok uzunluğu mm 2100 

Tahrik gücü kW 160 

Ağırlık kg 6100 

 

 

4. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

4.1 Kullanılan Malzemeler 

 

Agrega Özellikleri: Beton üretiminde İstanbul Gaziosmanpaşa Bölgesine ait kalsit 

kökenli kırmataş agregası (0 no ve 1 no) ile İstanbul Eyüp-Kemerburgaz bölgesine ait 

doğal kum seçilerek üç farklı granülometriye sahip agrega kullanılmıştır. Agregaların 

fiziksel ve kimyasal özelikleri Tablo 5’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 5. Kullanılan agregaların fiziksel özelikleri. 
Fiziksel Özellikler Doğal Kum 0 No Agrega (Taştozu) 1 No Agrega 

Özgül Ağırlık (g/cm
3
) 2,60 2,69 2,68 

Su Emme (%) 0,7 1 0,7 

En büyük tane çapı (mm) 1 5 12 

 

Bağlayıcı Özellikleri: Üretimlerde kullanılan çimento TS EN 197-1 standardına uygun 

CEM I 42.5R tipindedir. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu ise Karabük Demir Çelik 

işletmesine aittir. Bağlayıcı olarak kullanılan çimento ve cürüfa ait fiziksel ve kimyasal 

özellikler Tablo 6 ve Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. Çimento ve cürufun bazı fiziksel özelikleri. 

Bağlayıcı 
Özgül 

Ağırlık 

Priz 

Başlangıç 

(dak) 

Priz 

Bitiş 

(dak) 

Blaine 

özgül 

yüzeyi 

(cm
2
/g) 

0.045 mm 

elek kalıntısı 

(%) 

2 gün 

(MPa) 

7 gün 

(MPa) 

28 gün 

(MPa) 

CEM I 

42.5R 
3,14 145 198 3682 7,0 29,6 42,9 54,7 

ÖYFC* 2,91 - - 4290 0,6 - - - 

 

 

Tablo 7. Çimento ve cürufun kimyasal özelikleri. 

Bağlayıcı CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Cl 
-
 NA2O / K2O 

Kızdırma 

Kaybı 

CEM I 

42.5R 
63,71 20,56 4,73 3,59 1,28 0,0408 0,26 / 0,89 1,12 

ÖYFC* 36,02 43,34 10,75 1,67 4,59 0,0297 0,25 / 1,21 0,00 
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Kimyasal Katkı Özellikleri: Üretimlerde TS EN 934-2 standardına uygun 

vinilkopolimer esaslı polimer süper akışkanlantırıcı ve modifiye polimer esaslı normal 

akışkanlaştırıcı olmak üzere iki farklı kimyasal katkı kullanılmıştır. Normal 

akışkanlaştırıcı katkı kıvam koruma özelliği için tercih edilmiş, su/bağlayıcı oranını 

azaltma ve işlenebilirlik için süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı ön plana çıkmıştır [2]. 

Katkı özelikleri Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Katkıların bazı özelikleri 

 

Kimyasal Katkı Türü 
Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

pH Donma Noktası 
Klor İçeriği 

(Cl
-
) 

Alkali Miktarı 

( % Na2O 

Eşdeğeri) 

Süper Akışkanlaştırıcı 1,16 7,5 -4 0,0334 2,07 

Normal 

Akışkanlaştırıcı 
 1,15 5,1 -4 0,0010  2,88 

 

4.2 Deneme Karışımları ve Laboratuvar Deney Sonuçları 

 

Beton dökümünün gerçekleştirileceği bölgede vibrasyon yapmanın zorluğu, kesit 

darlığı, hat uzunluğu gibi sebepler dolayısı ile beton bileşimlerinde en büyük tane çapı 

12 mm ile sınırlandırılmıştır [3]. 

 

Uygulama için 20-22 cm çökme değerinde beton ihtiyacı olması ve bu kıvamın hat 

boyunca korunabilmesi için süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar %2 mertebesinde 

kullanılmıştır. Yapılan deneme karışımları neticesinde öğütülmüş yüksek fırın cürufu 

kullanılan 1 no’lu bileşim kabul görmüştür. Bununla birlikte, dönemsel olarak cüruf 

temininde problem yaşanma riskine karşılık %100 CEM I 42.5R çimentosu ile de bir 

bileşim hazırlanmıştır. 

 

Betonun kullanıldığı bölge çevresel etkilerden izole olduğu için beton bileşimlerinde 

herhangi bir çevresel etki sınıfı göz önünde bulundurulmamıştır. Buna rağmen, 

kullanılan betonla XC4, XD2, XA2 ve XM2 çevresel etki sınıfları sağlanmaktadır. 

 

Tablo 9. Beton bileşimleri ile Taze ve Sertleşmiş Beton Deney Sonuçları 
Malzeme Bileşim-1 Bileşim-2 

CEM I 42.5R 220 335 

Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu 120 0 

Doğal kum 460 472 

Mıcır 0 395 396 

Mıcır I 1010 999 

Su 170 174 

Süper Akışkanlaştırıcı 
1,97% 2,09% 

6,7 7,0 

Su / Bağlayıcı 0,52 0,52 

Çökme (cm) 20 20 

Taze Beton Sıcaklığı (C) 23,7 24,6 

Birim Ağırlık (kg/m
3
) 2382 2383 

7 Gün Dayanımı (MPa) 27,6 39,1 

28 Gün Dayanımı (MPa) 46,1 48,7 
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Üretilen betonların bileşimleri ile taze beton ve sertleşmiş beton üzerinde yapılan 

deneylerin sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir. Deney sonuçları taze beton işlenebilirliği 

ve kıvamı, sertleşmiş beton dayanımı açısından yeterli sonuçları sağladığından 

üretimlerde bu iki bileşim kullanılmıştır. 

 

4.3 Saha Denemeleri  

 

Laboratuvar deneyleri ile belirlenen Bileşim-1 ile saha üretimlerine başlanmıştır. 

Öngörüldüğü gibi dönemsel olarak cüruf temininin aksadığı hallerde ise Bileşim-2 ile 

üretimler devam etmiştir. Santral çıkışı 20-22 cm çökme değerine sahip üretilen 

betonlar; mevsimsel hava koşulları, trafik sebebi ile bir saati geçen nakliye süreleri, 

üretimdeki çimentonun sıcaklığı, pompalama esnasında oluşan sürtünme vb gibi 

sebepler ile bir miktar kıvam kaybına uğrayarak döküm noktasına 18-20 cm çökme 

değerinde ulaşmıştır. 

 

Döküm noktasına S5 kıvam değerinde ulaşan beton, pompalama sonrası S4 kıvama 

düşmüştür. Şişe tipi vibratör kullanımı ile prekast rayaltı betonu ile segment betonu 

arası kalan boşluklar doldurulmuştur. Tablo 10’da görüldüğü gibi öğütülmüş yüksek 

fırın cürufu içeren Bileşim-1 ile üretilen betonların 7 / 28 dayanım oranı 0,67 

mertebesinde gerçekleşirken tamamen CEM I 42.5R içeren Bileşim-2 ile üretilen 

betonlarda bu oran 0,80 mertebesindedir. 

 

 

 
Şekil 5. Saha denemeleri kırım sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBD28 

BBD7 

Mpa 

Çökme(cm) 
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          Tablo 10. Saha denemelerinin sonuçları 

 

Döküm Tarihi Çökme (cm) 
Beton Basınç Dayanım / BBD (MPa) 

7 Gün 28 Gün 

13.03.2010 19 36,2 42,5 

13.03.2010 18 30,2 45,6 

13.03.2010 20 36,3 44,9 

15.03.2010 18 34,4 46,0 

16.03.2010 20 29,0 39,3 

17.03.2010 20 32,8 41,3 

01.04.2010 19 25,2 44,1 

03.04.2010 19 28,9 40,2 

04.04.2010 20 23,5 38,2 

16.04.2010 19 32,9 37,1 

18.04.2010 18 31,6 39,4 

27.04.2010 20 26,2 37,3 

29.04.2010 18 21,8 41,1 

30.04.2010 17 24,9 40,8 

30.05.2010 17 33,5 45,2 

15.05.2010 18 28,9 41,6 

15.05.2010 18 26,9 41,3 

16.05.2010 18 27,3 41,2 

17.05.2010 20 23,2 40,5 

17.05.2010 18 27,1 42,6 

30.05.2010 19 33,5 45,2 

31.05.2010 18 30,9 40,0 

17.06.2010 19 36,4 44,7 

18.06.2010 18 23,8 44,6 

 

 

4. SONUÇ 
 

Yapılan deneysel çalışmalar ve saha uygulamaları neticesinde, tünel içi prekast segment 

betonu ile prekast rayaltı betonları arası hacimlerin boşluksuz doldurulması için gerekli 

betonun üretilmesi sağlanmıştır.  

 

1. İşçilik, zaman, maliyet ve uygulama alanına beton iletimi zorluklarından dolayı 

sabit pompa ve borulama yöntemi ile imalat gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

2. Betonun pompalama mesafesi, pompalama sonunda istenen kıvam değeri, istenen 

beton döküm hızı, kullanılacak boru çapı ve sürtünme faktörü parametrelerine göre 

değerlendirme yapılmış 160 KW pompa gücü, 152 bar basınç ve 51 m
3
/saat beton 

basabilme kapasitesine sahip sabit pompa tercih edilmiştir. 

3. Gözönünde bulundurulan kıvam kayıpları ve proje tarafından istenen basınç 

dayanımı sınıfına göre bileşimler belirlenmiş ve uygulama için gerekli kıvam 

koruma, priz geciktirici-normal akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar ile sağlanmıştır. 

4. Yüksek oranda kimyasal katkı ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanımı ile 

betonda yaşanacak kıvam kayıpları minimize edilmiştir. 

5. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu ile yapılan üretimlerde, 7/28 günlük dayanım 

oranları 0,67 mertebesinde gerçekleşmiştir. 

6. Yapılan tasarım ve seçilen imalat yöntemi sayesinde, projede olabilecek gecikme 

riskinin önüne geçilmiştir. 
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