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Avrupa’ da, ulaşım amaçlı kullanılan tünellerin toplam
uzunluğu 15000 km’ yi aşmaktadır. Tüneller,ulaşımın temel
ögelerinden birisidir. Örneğin İsviçre’ de tamamı 2015 yılında
bitirilmesi  planlanan ulaşım ağındaki karayolarının % 50’ si
tünellerden geçmektedir. Ancak,  tüneller yalnızca dağları
geçmek için yapılmamaktadır. Üstteki trafiği rahatlatmak
amacıyla  şehirlerin  (Stokholm ve Paris‘ te olduğu gibi)
altlarına da  giderek artan bir oranda uygulanmaktadır.
Tüneller, İskandinavya’ daki Oresund ve Great Belt
tünellerinde  olduğu gibi su yollarının altına da yapılmaktadır.

Yol ve demiryolu tünelleri ile altgeçitler insanlar için risk teşkil
edebilir. Ancak uygun  malzeme seçimi ve doğru dizayn ile
bu riski minimuma indirmek mümkün

Avrupa’ da yakın zamanda meydana gelen büyük tünel
yangınları, güvenliğin sağlanabilmesi ve trafiğin güvenilir
kılınabilmesi  için  tünel inşaatında uygun malzeme seçiminin
önemini göstermiştir. Bu yangınlar  büyük oranda yapıya
hasar veren ve insanların ölümüne neden olan yangınlardır.
Yangın sırasında tüneldeki ısı 1000°C’ nin üzerine
çıkmaktadır. Yangın çok çabuk gelişmekte ve uzun süre
devam edebilmektedir (53 saate kadar).

Yangın

St. Gotthard
İsviçre

Gleinalm
Avusturya

Kitzsteinhorn
Avusturya

Tauern
Avusturya

Mont-Blanc
Fransa-İtalya

Palermo
İtalya

Eurotunnel
Channel

Tünel Tipi

Karayolu (1 tüplü)
16.3 km

Karayolu (1 tüplü)
8.3 km

Kablolu Demiryolu
3.2 km

Karayolu (1 tüplü)
6.4 km

Karayolu (1 tüplü)
11.6 km

Karayolu

Demiryolu
52 km

Yıl

2001

2001

2000

1999

1999

1999

1996

Süre ve
Sıcaklık

24 saat
1200°C

37 dakika

Bilinmiyor

14 saat
1200°C

53 saat
1000°C

Bilinmiyor

10 saat
1100°C

Ölü /Yaralı
Sayısı

11 ölü

5 ölü

155 ölü

12 ölü

39 ölü

5 ölü

2 yaralı

Hasarlı Araç
Sayısı

10 otomobil
23 kamyon

2 otomobil

1 banliyö treni

26 otomobil
14 kamyon

10 otomobil
23 kamyon

19 otomobil
1 otobüs

1 banliyö treni

Kaynak: Çeşitli Yayınlar

Bu felaketler, güvenlik ve çevre söz konusu olduğunda  bu
tip çalışmaları bir karşı koyma, dur deme eylemine
dönüştürmektedir. Bu çalışmaların yok sayılması veya
üstünün örtülmesi ekonomik ve çevresel açıdan ciddi
sonuçlar doğurabilir.

Kamuoyu ve medya bu felaketlere dikkat çekip yöneticileri
acil olarak alternatif önlemler almaya zorlarken bazı önemli
çevreler bu durumu yeterince dikkate almamaktadırlar.
Yöneticilerin üzerinde durduğu esas konu tünel içinde olan
bir kazadan sonra, kazazedelerin kurtarılması sırasındaki
ortam koşullarının iyişleştirilmesi ile yardımın ulaşma ve kaçıp
kurtulma sürelerinin azaltılmasına yönelik olmaktadır.

 Ancak, bu zamana kadar dikkatler yol yapımında kullanılan
malzemeye hemen hiç çekilmemiştir. Uzmanlar çoğu zaman
tünelin yapısal güvenliği, dayanıklılığı ve stabilitesi üzerinde
durmakta, yolun üst yüzeyinde kullanılan malzemeden ki
bazen bu asfalt da olabilmekte hiç bahsetmemektedirler.

Bütün bu anlatılanların ışığında önemli bir nokta da yol
kaplama kalitesinin dikkate alınmasıdır. Tüneldeki bir yangın
durumunda, yanmayan , toksik olmayan yol kaplaması
insanların (yolcular ve kurtarma timleri) güvenliğini arttırır,
tüneli bina ve içindeki ekipman olarak korur ve çevrenin
korunmasına yardımcı olur.

Yol kaplaması olarak beton kullanımının önemli yararları
vardır. Beton yanmaz bir malzemedir ve yangın sırasında
zararlı emisyonlar yaymaz ve bu özelliği büyük bir yangın
sırasında maksimum güvenliğin oluşmasını sağlar. Ayrıca,
beton karışım dizaynı tünelin yapısal olarak stabilitesini
sağlamak ve dayanıklı kılmak için daha da geliştirilmiştir.

Tünel operatörleri ve otoriteler, yeni tünel inşaatlarında yol
kaplaması olarak beton kullanımının sağlanması için gerekli
önlemleri almak konusunda teşvik edilmektedirler. Avusturya’
da 1 km’ den uzun tünellerde beton kaplama kullanılması ile
ilgili 2001 senesinde çıkan kararname temel bir referans
olarak alınabilir. (Bkz. Güncel ulusal kanunlar bölümü)

Yangınla mücadele eden otoriteler “Yol kaplaması yanmaz olmalı, toksik gaz yaymamalı  ve görünürlüğü sağlayabilmek
için berrak renkte olmalı demektedirler. Bu nedenle beton,  önceden beri kullanıla gelen ve toksik gazlar yayan asfaltın
yerine tercih edilmelidir.”

CTIF (International Committee of Fire Prevention & Extinction) Kongresi “Tüneller yeterince güvenli mi”, Regensdorf, İsviçre, 8
Kasım 2002’ den alıntı.
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YOL TÜNELLERİNDE VE ALT GEÇİTLERDE BETON
KAPLAMA KULLANIMI

Yol tünellerinde toplam güvenliği arttırmak için insanlara, tesislere ve çevreye maksimum güvenlik
sağlayan yanmaz ve toksik olmayan kaplama kullanılmalıdır.

© photo-daylight.com, CEMBUREAU üyelerinin yayınları için web siteleri dahil çoğaltmak serbesttir.

Kinkempois Tüneli (link E25-E40) Liege/Belçika, beton yol kullanımı

Tünellerde ve altgeçitlerde beton kaplama kullanımının yararları:

➢ Yapı ve insanlar için daha fazla güvenlik

➢ Daha dayanıklı yol kaplaması, tesisler ve yapı

➢ Daha az bakım

➢ Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı

Bu anahtar faktörler, tünelin dizayn aşamasından, güvenliğin
insanlar ve eşyalar için en üst seviyeye çıkarılmasına,
çevrenin korunmasına ve performansın optimize edilmesine
kadarki her aşamada dikkate alınmalıdır.

➢ Yapı ve insanlar için daha fazla güvenlik

Yanmaz ve toksik olmayan yol kaplaması tünellerdeki
güvenliği arttırır.

Aktif önlemler (Havalandırma, duman çekme, alarm ve
algılama) tünel güvenliğini arttırıcı faktörlerdir. Ancak, en
iyi pasif önlemin beton kaplama gibi yanmaz bir malzeme
kullanılması olduğu düşünülebilir.

Yangın sırasında beton kaplama, yolcuların kaçıp
kurtulmaları, kurtarma ekiplerinin (yangın ekipleri ve acil
servis) ulaşmaları açısından etkili olmaktadır.
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● Beton yol kaplaması yanmazdır ve toksik değildir.

Betonun aktif olmaması , alev vermemesi ve stabil olması
gibi özelliklerini saf mineral kompozisyonuna borçluyuz.

Bu nedenle betonu yüksek yangın güvenliğine sahip
yangın yükünü arttırmayan bir malzeme olarak
sınıflayabiliriz.

Beton kaplaması yanmayarak yangın sırasında insanların
olay yerini boşaltmaları için, kurtarma ekiplerinin ve
itfaiyenin müdahale etmesi için uygun ortam
sağlamaktadır.

Pontoise Üniversitesi (Fransa) Cergy laboratuvarında asfalt ve beton kaplamalarının yüksek sıcaklıklardaki

davranışlarını incelemek için (ISO 834 yangın eğrisine göre) karşılaştırmalı bir test yapılmıştır. (Bkz. Şekil 1 ve 2)

Bu çalışmanın sonuçları1, termal davranış ve toksik özellik (asfaltın yanmasıyla ortaya çıkan gaz ve dumanların

kimyasal analizi) olarak asfaltın yüksek kalorifik değere sahip olduğunu göstermiştir.

● Asfalt yüzeyi 8 dakikalık bir ısınmadan sonra 428°C ile 530°C arasında tutuşmaktadır.

● Isıtmaya başladıktan 5 dakika sonra ilk dumanlar ortaya çıkmaktadır. Yayılan gazlar toksik olup bir kısmı boğucu

(CO
2
) ve kanserojendir.

● Asfalt mekanik özelliğini kaybetmekte (Yalnızca asfaltla yapışık halde olmayan agregalar görünmekte) ve esas

görevini yapamamaktadır.

Karşılaştırılacak olursa,

● Beton yanmazdır ve duman yaymaz.

● Beton yüksek sıcaklığa maruz kaldığında şekil değiştirmez ve mekanik özelliklerinin çok büyük bir kısmını korur.

Kaynaklar: Characterisation of asphalt exposed to high temperature: Application to fire case of asphalt pavement, Albert Noumowe, Cergy
Pontoise University, 2003. (English version)

Revêtement de chaussée en enrobé hydrocarboné ou en béton en situation d’incendie, Albert Nouwome, EPU Editions Publibook
Université, Paris, 2003. (French version)

1 Characterisation of asphalt exposed to high temperature: Application to fire case of asphalt pavement, Albert Noumowe, Cergy Pontoise University,
2003. (Ingilizce versiyonu)

Revêtement de chaussée en enrobé hydrocarboné ou en béton en situation d’incendie, Albert Nouwome, EPU Editions Publibook Université,
Paris, 2003. (Fransazce versiyonu)

Asfalt kaplama 500°C’ de yanmaya başlar (Tünel
yangınlarında oluşan sıcaklıktan çok daha düşük) ve
yangın yüküne ilave bir yük getirir. Yangın sırasında
asfaltın yanmasından dolayı meydana gelen sıcaklık
artışı, tünel ekipmanının ve güvenlik sisteminin hasar
görmesine ve dolayısıyla, insanların boşaltılmasını ve
kurtarma çalışmalarını tehlikeye sokar.
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Şekil 1 Asfalt(sol) ve beton (sağ) numunelerinin 750°C’ ye ısıtıldıktan sonraki karşılaştırılması

Kaynak: Characterisation of asphalt exposed to high temperature: Application to fire case of asphalt pavement,
Albert Noumowe, Cergy Pontoise University, 2003.

Termokuple betonun üst yüzeyi

Yangın ISO Eğrisi

Termokuple asfalt ortası

Termokuple asflat üst yüzeyi

Maksimum hedef sıcaklık

Termokuple beton arayüzeyi

Termokuple asfalt arayüzeyi

Şekil 2. Beton ve asfaltın 1 saatlik periyoddaki sıcaklık eğrilerinin karşılaştırılması

Kaynak: Characterisation of asphalt exposed to high temperature: Application to fire case of asphalt pavement, Albert Noumowe,
Cergy Pontoise University, 2003.

Termokuple betonun ortası

Şekil 1 ve 2 asfalt (sol) ve beton (sağ) prizmaların ISO eğrisine göre fırında 1 saat 750°C‘ ye ısıtılmasıyla elde edilen
sonuçları göstermektedir.
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Örnek olarak, 5 cm kalınlığında asfaltla kaplanmış 25 cm
kalınlığındaki grade edilmiş agrega-bitüm tabakasının kalorifik
potansiyeli yaklaşık 1600 Mjoule/m2’ dir.

Hafif bir araç (ortalama bir otomobil) tamamen yandığında
ise 18,000 Mjoule’ lük ısı açığa çıkarır. (Bkz. aşağıdaki tablo)

Mart 1999’ daki Mont-Blanc yangınında, asfalt yol
kaplamasının 1200 m uzunluğundaki kısmı hasar görmüştür.
Bu asfalt kısmın yanmasıyla ortaya çıkan ilave kalorifik enerji
85 otomobil veya 12 kamyonun yanmasıyla ortaya çıkan
enerjiye denktir.

Kaynak: Rapport du 30 juin 1999 de la mission administrative d’enquête
technique sur l’incendie survenu le 24 mars 1999 au tunnel
routier du Mont Blanc, Ministère de l’Intérieur - Ministère de
l’Equipement, des Transports et du Logement.

Tunnel du Mont Blanc - Températures atteintes dans la
chaussée et comportement au feu de la chaussée, Document
interne, Laboratoire Central des Ponts & Chaussées, France,
Décembre 2000.

Rapport d’activité 2001 du LCPC, Laboratoire Central des
Ponts & Chaussées, France, 2002.

Etudes spécifiques des dangers, Guide méthodologique du
CETU, Centre d’Etudes des Tunnels, Dossier Pilote des
Tunnels, Edition 2002.

● Beton yol kaplaması zararlı emisyonlar yaymaz

Buna karşılık:
Asfalt kaplama duman, toksik gazlar (karbondioksit ve
karbonmonoksit v.b.) ve zararlı maddeler yayar.

Asfalt kaplama yaydığı kurum ile araba camından görüşü
azaltır ve kurtarma araçlarının filtrelerinin tıkanmasına
sebep olur.

Sonuç olarak:

- İnsanların tahliye edilmesi yavaşlar ve/veya tehlikeye
girer.

- Kurtarma ekiplerinin ve itfaiyenin ulaşması gecikir
ve/veya tehlikeye girer.

● Beton kaplama yüksek sıcaklık etkisiyle şekil
değiştirmez ve mekanik özelliklerinin büyük bir
kısmını korur.

Buna karşılık:
Asfalt kaplama mekanik özelliklerini kaybeder.

Ayrıca, asfalt yangınında bağlayıcı malzeme zarar
gördüğü için yalnızca birbirinden ayrılmış şekilde
agregalar yerinde kalır. Agregaların birbiriyle olan bağının
bozulması malzemenin görevini yapamamasına ve hatta
kurtarma hizmetlerinin engellenmesine sebep olur.

● Beton kaplama, kullanıcıların (sürücülerin) güvenliğini
daha iyi görüş, uyanıklılık ve daha kısa fren mesafesi
sağlayarak arttırır.

Tüm yeraltı çalışmaları potansiyel risk taşıyan yol
kullanıcıları tarafından önemsenmelidir.Yol güvenliğinin
arttırılmasını temin edebilmek için tünel içiyle dışı arasında
bir miktar süreksizlik sağlanmalıdır.

Berraklık ve parlaklık betonun kendisine has özellikleridir.

● Beton kaplamanın parlaklığı yol kullanıcılarına daha
iyi görüş sağlar.

● Beton kaplama , ilk yapım ve bakım maliyetinin daha
az oluşuna ilave olarak parlaklık özelliği i le
aydınlatmada daha az elektrik gereksinimine neden
olur.

Uygun yüzey seçimleri ile yol yüzeyinin değiştirilmesi,
algılanan seslerde oluşan faklılık sebebiyle sürücünün
dikkatini korumasını sağlamaktadır.

Beton yüzey daha iyi tutuşa sahip olduğu için asfalt yüzeye
göre fren mesafesi daha kısadır.

Sonuç olarak, tünel yangınlarıyla mücadele etmek, olay
yerine ulaşmadaki güçlük, duman ve çok yüksek
sıcaklıklardan dolayı daha zor olmaktadır.Bu nedenle
itfaiyeciler tünel içindeki korunmanın arttırılabilmesi için iç
kısımda yangına dayanıklı malzeme kullanılmasını
önermektedirler. (Bkz. CTIF’ den alıntı sayfa 2)

Tip

1 m2 asfalt kaplama

1 ortalam otomobil

1 ortalama komyon (yanici yük dahil)

Kalorifik Potansiyel (MJ)
Yanma enasında açığa çıkan enerji

1,600

18,000

125,000
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➢ Daha dayanıklı yol kaplaması, tesisler ve yapılar

Yanmaz beton yol kaplaması kullanımı tünel sahiplerine
yaptıkları işin koruyucu ve önleyici olduğunu garanti eder.

Beton kaplama sayesinde meydana gelen az hasar
onarım süresini kısaltmakta ve tünelin daha çabuk yeniden
kullanıma açılmasını sağlamaktadır.

Malzeme özelliğinin zarar görmesi yüksek yangın
yükünden kaynaklanmaktadır. Her yanıcı malzeme yangın
yükünü daha da arttırmakta, tünel kontrol ünitelerinde ve
tesislerde daha büyük hasarlara sebep olmaktadır.
Tünellerin uzun süreler kullanım dışı kalması trafiği negatif
yönde etkilemekte ve kaza riskini arttırmaktadır.

➢ Daha az bakım

Beton kaplama; mekanik özellikler açısından kaplamanın
dayanıklılığını, yüzeyin düzgünlüğünü ve tutuşu sağlar.

Bu nedenle beton yol kaplaması kullanımının şu
avantajları vardır:

● Bakım onarım döngüsünün azalması ve dolayısıyla
daha az yol çalışması, gidilecek istikametlerin
değişmesine ve çevresel sıkıntılara sebep olan tünel
kapamalarının azalması.

● Yol kullanıcıları ve sürücüler önünde yol çalışmasının
sınırlı yapılması ve böylece daha az yol işçisi ve daha
az kaza.

Beton kaplama ile:

➩ Daha az kaza riski

➩ Daha az bakım maliyeti

➩ Çevrenin korunması

➢ Çevre korumaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı

Beton yol kaplamasının servis ömrü uzundur, böylece
hammaddeden tasarruf edilmiş ve sürdürülebilir
kalkınmaya katkıda bulunulmuş olur.

Beton yol kaplamasının bakım onarım gideri daha azdır
ve tünelde kullanıldığında daha az elektrik enerjisi harcanır
(elektrikli aydınlatma). Sonuç olarak, tünel içindeki
kirlenme sınırlandırılır, tünel kapanmasından dolayı
değişen güzergahlar yüzünden ortaya çıkan sıkıntılar
azalır.

Beton benzine karşı dayanıklıdır: Kazara dökülmüş olan
akaryakıt beton kaplamaya zarar vermez. Dökülmüş
herhangi bir tehlikeli madde drenaj olukları vasıtasıyla
kaplamanın üzerinden uzaklaştırılır.

Yaşam döngüsünün en son aşamasında beton kaplama
geri kazanım yoluyla agregaya dönüştürülebilir ve yol
temelinde veya beton üretiminde agrega olarak
kullanılabilir.

Betonun dayanıklılığı kaplama yüzeyinin düzgün olmasını
ve daha iyi yol tutuşunu sağlar. Böylece çevresel performans
şu şekilde artar (havanın temizliği, toprak, insanlar v.b.
düşünüldüğünde)

➩ Daha az fosil ürünü malzeme ve daha az enerji

➩ Daha iyi hava kalitesi

➩ Daha az kirlilik

Beton kaplama yanmaz olduğu için çevresel bir sorun olan
ve duvarlara yapışıp her defasında temizleme gerektiren
kurumun açığa çıkma olasılığı yoktur.

DEMİRYOLU TÜNELLERİ

Çoklu ulaşım sisteminin (Trenin üstünde kamyonlar) politikası
olarak, Avrupa Birliği Komsyonunun desteklediği Avrupa
Ulaşım Ağı (Trans- European Transport Networks –
TENs-T) öncelikle demiryollarıyla ilgilenmektedir.

Basit bir çözüm olarak, demiryollarını yanmaz ve toksik
olmayan beton kaplama üzerinden geçirmek, kurtarma
ekiplerine olay yerine daha çabuk ulaşma ve çakıl serili
bir zemine göre daha fazla yaklaşma imkanı verir. Uzun
ve derine yapılmış tünellerde uygulanan koruyucu önlemlerin
ulaşma zorluğundan dolayı beklenildiği kadar yararlı olmadığı
da bilinmektedir.
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BETON YOL KAPLAMALARI TÜNELLERİN
DAHA GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAR

Bir tünelin güvenliği bir dizi önleme bağlıdır.

Altyapıya, işletmeye ve yangınla mücadeleye yönelik
önlemlerin hepsi uygun malzeme (yangına dirençli) seçimini
de kapsamaktadır.

Güvenliğin temini için mümkün olduğu kadar garanti
verebilmeliyiz, bu yüzden, yanıcı gaz ve duman çıkaran

BIBM, CEMBUREAU ve ERMCO

● Tünellerin güvenliğini sağlamak için düzenleyici önlemler istenmeli.

● Ekonomik ve çevereyi koruyan, insanların ve tesislerin güvenliğini garanti altına alan uygun malzeme olarak,
yanmaz ve toksik madde içermeyen beton yol kaplaması önerilmeli.

zararlı malzemelerden (yapı ve ekipman için) uzak
durmalıyız.

Tünel yol kaplama malzemesi olarak betonun seçimi
güvenliği arttırdığı gibi toplam maliyeti de düşürür.

Beton doğası gereği yangın güvenliği olan ve yangın yükünü
arttırmayan bir malzemedir.

Avusturya’ da çıkan kararname (Bkz. Güncel ulusal kanunlar bölümü)
bu konuda temel bir referans olarak alınabilir.

Güncel ulusal kanunlar

Avusturya’ da tünel projeleri direktifi “Projektierungsrichtlinien RVS 9.234” ile ilgili 2001 senesinde çıkan kararnameye
göre 1 km’ den uzun tünellerde beton kaplama kullanılması istenmektedir.

Slovakya‘ da Ulaştırma Bakanlığı ve Yollar İdaresi tarafından 2001 senesinden beri, yeni yapılacak ve yapılmakta olan
tünellerde beton kaplama kullanılması istenmektedir.

İspanya’ da kamu yararına çalışan resmi kurumlar, tünellerde beton kaplama kullanılmasını önermektedirler.

Tünellerdeki yangın güvenliğine ilişkin düzenlemelerin
amacı (PIARC1 tarafından açıklandığı şekilde):

● Yangın yerinin kolay tahliye edilebilmesi ile insan
yaşamını korumak.

● Yangınla mücadele ve kurtarma çalışmalarını
kolaylaştırmak.

● Patlamaları engellemek.

● Tünellerde sınırlı hasar (ekipman, çevre binalar,
mühendislik olarak)

Suretiyle, (TRANS/AC’ nin Yol Tünellerinde Güvenlik2

konusundaki uzman grubunun tanımladığı gibi):

● Riski azaltmak.

● Kötü sonuçları hafifletmek.

1 Yol Tünelleri (C5) ile ilgili PIARC Komitesinin Raporu “ Yol tünellerinde yangın ve duman kontrolü” 05.05.B  baskı 1999.

2 Yol Tünelleri Konusundaki Uzman Grubun Önerileri – Final Raporu, TRANS/AC.7/9, Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Toplum Konseyi, 10 Aralık
2001.
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