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ÖZET

Karayolu üstyapısı bakım-onarım çalışmalarında karşılaşılan en önemli
problemlerden birisi, onarımı yapılan bozulmuş üstyapıdaki mevcut çatlakların, üzerine
getirilen takviye tabakasında gerilme yoğunlaşması meydana getirerek, bu çatlak
düzlemleri boyunca kısa sürede yüzeye yansıması ve takviye tabakasının öngörülenden
çok daha kısa bir süre içerisinde bozulmasıdır. Yansıma çatlaklarının oluşumunun
önlenmesinde geosentetik malzemelerin kullanımı yeni olmamakla birlikte, özellikle
son birkaç on yıl içerisinde yaygın olarak kullanılan ve araştırılan bir konu olmuştur. Bu
kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü de bu konuya yönelik, son yıllarda önemli
çalışmalar yapmış, geosentetik malzemeleri şartnamelere kazandırılarak pek çok yol
kesiminde uygulanması sağlanmıştır. Bu çalışmada,  geosentetik malzemelerin yol
üstyapılarında kullanımı ve Ülkemiz koşullarında uygulanması ile ilgili
değerlendirmeler yapılarak, muhtelif kesimlerde uygulanan geosentetik malzemelerin
performansı ile ilgili sonuçlar verilmeye çalışılmıştır.

1.     GİRİŞ

Ülkemizde yolcu ve yük taşımacığı büyük oranda karayolu ağı ile sağlanmaktadır.
Bu nedenle karayolu politikalarında konforlu ve emniyetli bir şekilde karayolu
trafiğinin seyrini sağlayacak ve uzun ömürlü yolların teşkili giderek daha da önem
kazanmaktadır. Bu da mevcut yol ağında bulunan bozuklukların sürekli olarak
iyileştirilmesi ve hizmet seviyesinin daima yüksek seviyede tutulması ile mümkün
olabilmektedir.

Bozulmuş bir üstyapı tabakasının onarımı için en yaygın olarak kullanılan metot
eski kaplama tabakası üzerine belirli kalınlıkta takviye tabakasının getirilmesidir.
Takviye tabakası ile başlıca, mevcut üstyapıya su girişinin engellenmesi, yüzey
düzgünsüzlüğünün azaltılması, yüzey kayma direncinin iyileştirilmesi, yapısal taşıma
kapasitesinin artırılması ve toplam olarak sürüş konforu ve güvenliğinin artırılması
amaçlanmaktadır.
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Bununla birlikte, bozulmuş bir yolun üzerine takviye tabakası getirilmesi halinde
eski kaplamada yer alan çatlak bölgeleri yeni kaplamada zayıflık zonu oluşturmaktadır.
Trafik ve çevre koşulları nedeniyle takviye tabakası altında yer alan bu çatlaklar
boyunca gerilme yoğunlaşması meydana gelmekte ve eski üstyapıdaki çatlaklar kısa
sürede yüzeye çıkarak takviye tabakasının bozulmasına neden olmaktadır.  Bu çatlaklar
“yansıma çatlağı” olarak bilinmektedir.

Bu husus üstyapı takviyelerinde sıkça karşılan bir problem olup, uygulanan takviye
tabakasının başarısı büyük oranda yansıma çatlaklarının ne ölçüde karşılayabildiğine
bağlı olmaktadır. Uygulamada yansıma çatlaklarının önlenmesi ya da geciktirilmesi
çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları; 1) eski
bozulmuş yolda bulunan çatlakların tüm çatlak derinliğinde kaldırılarak aynı türden
sıcak karışım ile kaplamak, 2) kalın takviye tabakası yapmak, 3) yüksek dayanımlı
takviye tabakaları kullanmak (modifiye bitümlü asfalt, taş mastik asfalt v.b) 4) takviye
tabakasının altına açık gradasyonlu granüler malzeme yerleştirmek 5) takviye
tabakasının altında güçlendirme amaçlı (geogrid, geokompozit, çelik gridler vb.) ve
gerilme sönümleyici (geotekstil, SAMI, ISAC) olarak ayırıcı bir ara tabaka
kullanmaktır.

Yansıma çatlağı problemi özellikle çatlaklı eski kaplama tabakası üzerine ince
takviye tabakası getirildiğinde büyük sorun teşkil etmektedir. Bu durumda, takviye
tabakasının yansıma çatlağı oluşumuna karşı dayanımı, çatlaklı eski üstyapı ile yeni
takviye tabakası arasına bir ara tabaka kullanılarak artırılabilmektedir.  Geosentetik ara
tabakaların kullanımı başlıca; 1) üstyapının su geçirimsizliğini sağlamak, 2) yansıma
çatlağı  oluşumunu geciktirmek, 3) takviye tabakasının ömrünü artırmak, 4) üstyapının
yorulma dayanımını artırmak, 5) takviye tabakası kalınlığından tasarruf sağlamak gibi
faydaları vardır.

2.     YANSIMA ÇATLAĞININ OLUŞUM MEKANİZMASI

Yansıma çatlağı için alınması gerekli önlemlerin belirlenebilmesi için, yansıma
çatlağının oluşum mekanizmasının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Yansıma
çatlakları trafik yükleri ve sıcaklık değişimleri olmak üzere başlıca iki faktöre bağlı
olarak oluşan gerilmeler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Şekil-1a eski kaplama üzerinde
yer alan bir çatlak üzerinden belirli bir teker yükü geçtiğinde takviye tabakasında oluşan
gerilme durumlarını göstermektedir.  Buna göre, hareketli yükün etkisiyle çatlağın
ucunda gerilme yoğunlaşmasının maksimum olduğu üç bölge vardır. Yükün A
noktasında olduğu ilk durumda kayma gerilmesi maksimum olmaktadır. Çatlak
üzerinde yer alan bir sonraki B noktasında ise maksimum eğilme gerilmesi meydana
gelmektedir. Yükün C noktasında olduğu üçüncü durumda ise yine maksimum kayma
gerilmesi fakat ters yönde meydana gelmektedir.  Ayrıca; eski Bitümlü Sıcak Karışım
(BSK) tabakası altında çoğunlukla boşluk olduğundan şekilde görüldüğü gibi C
noktasındaki maksimum kayma gerilmesi A noktasındakinden daha büyük olmaktadır.
Bu gerilme aşamaları çok kısa periyotlar içerinde meydana gelmektedir.  Eski BSK ve
takviye tabakasının rijitliği bu hızlı yükleme koşullarında oldukça yüksek olmaktadır.
Çatlak üzerinden geçen yükün her hareketi çatlağın hareketli çatlak uzunluğunun bir
miktar daha artmasına neden olmaktadır. Üzerinden geçen yük sayısı arttıkça, çatlak



hareketinin büyüklüğü ve böylece çatlak büyüme hızı giderek artmakta ve  takviye
tabakası içindeki bu yansıma çatlakları kısa süre sonra yüzeye çıkmaktadır.

Şekil 1 : Yansıma çatlağı oluşum mekanizmaları

Şekil 1b ‘de ise mevsimsel ve günlük sıcaklık değişimlerine bağlı olarak üstyapıda
oluşan gerilme dağılımı gösterilmektedir. Burada sıcaklık düşmesine bağlı olarak
çatlaklı eski kaplamada oluşan büzülme hareketi yeni takviye tabakasında çatlakların
bulunduğu kesimlerde yeni takviye tabakasında ilave gerilmeler getirmekte ve bu
noktalarda gerilme yoğunlaşması oluşturmaktadır. Yoğunlaşan gerilmelerin yeni
kaplamanın çekme dayanımını aştığı noktalarda ilk çatlamalar başlamakta ve çatlak
mekaniği ilkelerine göre çatlak uç bölgesi yukarıya doğru ilerleyerek yüzeye
çıkmaktadır.

Yansıma çatlağının oluşumunun teorisi çatlak mekaniğinin kurallarına göre
aşağıdaki gibi ifade edilir (1).
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         K : Çatlak ucundaki gerilme yoğunluğu artış faktörü
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Yukarıdaki bağıntıdan da görüldüğü gibi çatlak büyüdükçe kaplama kalınlığı
azalacağından, çatlak ucundaki gerilme yoğunluğu ve buna bağlı olarak çatlak büyüme
hızı giderek artacak ve yeni kaplama tabakasının altında çatlama başladıktan sonra hızla
yüzeye çıkacaktır.  Diğer taraftan, gerilme yoğunluğu faktörü azaldıkça çatlak büyüme
hızı da azalacaktır. Teorik olarak, çatlak uç bölgesine çatlak ucundaki
çekme gerilmelerini azaltan bir güçlendirme tabakası konularak bu azalma
sağlanabilmektedir (1). İşte yansıma çatlaklarının önlenmesinde ara tabakaların
kullanımı bu prensibe dayanmaktadır.

3.    YANSIMA ÇATLAĞINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN ARA TABAKALAR

3.1. Geotekstiller

Geotekstiller; bir yapı veya sistemin bir parçası olarak kullanılan, polyester,
polipropilen, polietilen, naylon veya polivinilklorid gibi sentetik hammaddelerden
örülerek veya özel makinalarda preslenerek, örgülü, örgüsüz olarak imal edilen tekstil
ürünleridir. Üstyapıda genellikle örgüsüz tip olanı kullanılmaktadır.  Eski asfalt
kaplama ile yeni takviye tabakası arasında bir bitümlü bağlayıcı ile birlikte
uygulandığında hem alttaki tabakaya suyun girişini engelleyerek aşınmasına engel olur
hem de takviye tabakası altında bir yastık tabakası (gerilme azaltıcı tabaka) olarak
davranarak yansıma çatlağı ve diğer çatlak oluşumlarını azaltır.

Geosentetik bir malzeme genellikle takviye tabakasının taşıma gücündeki bir
zafiyeti karşılamak üzere kullanılmaz. Bununla beraber, üstyapının servis kabiliyetini
artırarak yolun ömrünü artırır ve bakım maliyetini azaltır.

Gerilme azaltıcı ara tabakalar eski üstyapıdaki çatlağın oluşturduğu gerilmeyi
absorbe ederek yansıma çatlağının oluşumunu geciktirir. Gerilmeler, takviye
tabakasında önemli bozulmalar görülmeden geosentetik tabaka içinde küçük hareketlere
müsaade edilerek karşılanır. Çünkü gerilme azaltıcı geosentetik tabaka eski üstyapı ile
takviye tabakası arasındaki kayma gerilmesini azaltmasının yanı sıra takviye
tabakasının eski üstyapıdaki hareketlerden bağımsız bir serbestlik derecesi veren
tampon bir bölge oluşturur. Geotekstil aynı zamanda takviye tabası içindeki gerilmeleri
de azaltarak, takviye tabakasının yorulma ömrünü, yaşlanma ömrünü büyük ölçüde
artırır. Bir gerilme azaltıcı tabaka su geçirimsizliği sağladığından çatlak oluşsa bile
suyun üstyapıyı üstyapıyı daha da kötüleştirmesine izin vermez.

3.2.  Geogridler

Geogridler çatlakları bir arada tutan ve çatlak oluşturan gerilmeleri uzunluk
boyunca yayan donatı görevini görürler. Ayrıca, geogridler takviye tabakasının
rijitliğini ve taşıma kapasitesini artırmasının yanında, geogridin rijitliği ve asfalt betonu
ile kenetlenme özelliği dinamik yükler altında takviye tabakasının ömrünün artmasına
neden olmaktadır.

Geogridler tipik olarak yüksek modüllü cam fiber filamentlerinden yada  çekilmiş
polimerlerden (poliester, polipropilen) oluşmaktadır. Normal servis sıcaklıklarında
bitümlü sıcak karışımlardan daha yüksek rijitliğe sahiptirler ve çatlak oluşumunu



yavaşlatması için takviye tabasındaki gerilmeleri azaltmak amacıyla dizayn edilirler.
Üstyapının çok küçük oranda deformasyonuna müsaade edecek şekilde çekme dayanımı
özelliğine sahiptirler.

Gridin doğru seçilmesi ve yerleştirilmesi uygulamanın performansı açısından çok
önemlidir.  Grid ne kadar yeni, esnek ve yapışma özelliği olursa uygulama da o kadar
başarılı olmaktadır. Yeterli yapışmanın sağlanamaması halinde ağır trafik yükü etkisiyle
takviye tabakasının grid arayüzü üzerinde kayması teker izi boyunca uygulanan cam
gridin ufalanmasına neden olmaktadır.

3.3.   Geokompozitler

Geokompozitler nispeten yeni olup yansıma çatlaklarının önlenmesinde 1990
yılların itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Geokompozitler geçirimsiz asfalt emdirilmiş
tekstil ve gridden oluşan kompozit malzeme hem geogrid ve hem de geotekstilin
görevini yerine getirmektedir. Ayrıca, sert geogridlerin serim sırasında kabarma ve
serme makinasının altına takılması nedeniyle meydana gelen bükülmeler, tekstil
eklenerek oluşturulmuş geokompozitlerde giderilerek serim ve uygulama kolaylığı
sağlamaktadır.

Genellikler, üreticiler geokompozitleri yeterli bitüm tutma ve düşük
deformasyonlardaki yüksek tanjant modülünü sağlayacak şekilde imal etmektedirler.
Geokompozitlerin hem tekstilin hem de geogridin özelliklerini gösterdiklerinden
yansıma çatlaklarını geciktirmede daha etkili olması beklenir.

3.4.  Çelik gridler

Çelik gridler yüksek çekme dayanımı ve rijitliği nedeni ile hem yansıma
çatlaklarının oluşmasını önlemek hem de BSK tabakasının taşıma gücünü artırmak ve
tekerlek izinde oturma şeklinde bozulmaların önüne geçmek için kullanılabilmektedir.
Çelik gridler uygulamada çok iyi performans göstermesine karşılık, maliyetinin yüksek
olması, uygulama zorluğu ve asfalt malzemenin yeniden kullanımına (recycling) uygun
olmaması gibi dezavantajları vardır.  Çelik gridler değişen boyutlarda çift sarılmış çelik
tellerin altıgen şekilli bir örgü şeklinde yan yana getirilmesinde oluşmaktadır. Çelik
gridler kaplama yüzeyine çivi ile ve/veya slurry seal tipinde bir kaplama ile
sabitlenmektedir. Slurry seal kullanılmasının çelik gridi eski kapamaya sabitlemek
dışında; geçirimsizliğini sağlamak, çelik grid ile takviye tabakası arasında iyi bir bağ
oluşturmak ve takviye tabakasının serimini kolaylaştırmak gibi faydaları da vardır.

3.5   Ara tabakaların inşaatı

Nerede kullanılırsa kullanılsın, bir ara tabaka uygulamasının başlıca dört aşaması
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; yüzey hazırlaması, yapıştırıcı uygulaması, ara tabaka
malzemesinin yerleştirilmesi ve en sonunda takviye tabakasının serilmesidir.

Ara tabakanın yerleştirileceği yüzey öncelikli olarak her türlü kir, su, yağ, bitki ve
diğer yabancı maddelerden temizlenmeli, yol yüzeyindeki gevşek malzemeler, köşeli



keskin sökülmeler kaldırılarak, gerekli ise çatlaklar çatlak dolgu malzemesi ile
doldurularak hazırlanmalıdır.

Bundan sonra bitümlü yapıştırıcı kullanılır. Yapıştırma tabakası geotekstilin
sızdırmaz hale getirilmesini ve aynı zamanda mevcut yol kaplaması ile takviye
tabakasının birbirine yapışmasını sağlayan malzemedir.  Yapıştırma tabakasının uygun
bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Aksi taktirde takviye tabakasının çok erken
bozulmasına neden olabilmektedir.  Takviye tabakası için coğrafik bölgenin iklim
koşullarına uygun olarak belirlenen penetrasyondaki bitümün yapıştırıcı olarak
kullanılması, çoğu zaman en ekonomik ve uygun çözüm olmaktadır. Yapıştırıcı üniform
bir püskürtme sağlayacak ve geosentetiğe zarar vermeyecek şekilde 140 oC - 160 oC
sıcaklığı arasında uygulanmalıdır. Yapıştırıcı genişliği, uygulanacak geosentetik
genişliğinden 150 mm daha fazla olacak şekilde uygulanmalıdır.

Geotekstil yapışma tabakası soğumadan ve yapışkanlığını kaybetmeden
uygulanmalıdır.  Geotekstil düz tarafı üste, tüylü tarafı alta gelecek şekilde katlanma ve
kıvrılma yapmadan elle veya mekanik bir şekilde serim yapabilen ekipmanlarla
serilmelidir. Tekstilin kıvrılmasını en aza indirmek için serim sırasında tekstile bir
miktar çekme uygulanabilir. Ancak tekstilin kalınlığını düşürüp, bitüm tutmasını
değiştirdiğinden tekstil gereğinden fazla gerilerek uzatılmamalıdır. Çünkü, çok az
çekme kıvrılmaya neden olurken, çok fazla çekme aşırı miktarda uzama nedeniyle
tekstilin incelmesine neden olmaktadır.  Bu durumda tekstil yapıştırma tabakasındaki
bitümü yeterince absorbe edecek kalınlığa sahip olmadığından fazla olan bitüm takviye
tabakasında sıcak mevsimlerde kusmaya neden olabilmektedir. Ayrıca; kıvrılma ve
bindirmeler serim sırasında düzeltilmezse takviye tabakasında çatlamalara neden
olmaktadır.

Geotekstilin üst üste geldiği bindirmelerde ve bütün bindirme yapan bükülmelerde
ilave yapıştırıcı uygulamak gerekmektedir.  Bu hem tekstilin bitüme yeterince
doymasını sağlar hem de bindirme yapan tekstiller arasındaki yapışmayı temin eder.
Aksi durumda, bindirme alanlarında kayma meydana gelerek asfaltın tekstilden
ayrılmasına neden olabilir.

Geogridler ise üzerinden serim ekipmanları geçerken kabarmaması için ya
yapıştırıcı kullanarak ya da mekanik olarak eski yol üstyapısına zımbalanarak
tutturulmalıdır. Geotekstil ve geogridden oluşan geokompozit serilirken ise tıpkı
geotekstilde olduğu gibi yapıştırıcı tabaka uygulanmalıdır.

Çelik gridlerde çoğu zaman gridin mevcut kaplama yüzeyine iyice yapışmasını
sağlamak için harç tipi ince yüzey kaplaması (slurry seal) tipinde bir kaplama yapmak
gerekli olmaktadır. Bu tabakanın üzerine de yeni takviye tabakası getirilir.

Asfalt betonu takviye tabakası, ara tabaka serildikten hemen sonra  serilerek bütün
alan aynı gün içerisinde kaplanmalıdır. Silindirleme farklı tabakaların birlikte
yapışmalarını temin edebilmek için sıcak karışımın seriminden hemen sonra
yapılmalıdır.

Sıcak karışım takviye tabakasının serim sıcaklığı geotekstile zarar vermemesi için
de 160 oC ‘yi geçmemelidir. Serim sırasında hava sıcaklığı minimum 10 oC olmalıdır.
Böylece hem takviye tabakasının sıcaklığı, hem de silindir basıncıyla eski kaplama,
geosentetik ve takviye tabakası arasında sıkı bir yapışma sağlanmış olmaktadır. Eğer
silindirleme sırasında yeterli sıcaklık yoksa yapışma süreci durmakta ve sonunda



takviye tabakasının geosentetik üzerinde kayması ve bozulmasıyla sonuçlanmaktadır.
Takviye tabakasının kalınlığı 40 mm ‘den az olmamalıdır.

 Şekil 2 : Ayırıcı ara tabaka kullanımı uygulama aşamaları

4.    ANADOLU OTOYOLU ARA TABAKA UYGULAMASI

Türkiye’de geosentetik malzemeler ve çelik gridlerin üstyapıda kullanımı ile ilgili
uygulamalar nispeten yeni olup, bu malzemelerin performansı ile ilgili dokümante
edilmiş bir kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki bu ihtiyacı gidermek
amacıyla Anadolu Otoyolu, İzmit-Adapazarı Kesimi Km:95+000-130+000 arasında
yapılan üstyapı iyileştirmesi işi kapsamında güzergah boyunca yer alan tüm çatlaklar
üzerine yansıma çatlak oluşumunu geciktirmek için farklı türlerde ara tabakalar
uygulanmıştır.

Yapımı 1980’li yılların sonlarına doğru tamamlanan söz konusu yol kesiminde yol
üstyapısı çimento bağlayıcılı granüler temel (ÇBGT) üzerine inşa edilmiş bitümlü sıcak
karışım (BSK) tabakasından oluşmakta ve mevcut kaplama yüzeyi rijit bir davranış
gösteren ÇBGT tabakasında oluşan çatlakların yüzeye çıkması ile sık aralıklarla ve
çoğunlukla tam platform kesiti boyunca görülen enine çatlaklar şeklinde bozulmuş
durumda bulunmaktaydı.

Söz konusu iş kapsamında, üstyapı iyileştirmesini yapmak için öncelikle
güzergahta bulunan çatlaklar, çatlağın her iki tarafında en az 1 m olacak şekilde ve tüm
çatlak boyuca, yaklaşık 7-8 cm kazılmış ve kazılan pürüzlü yüzey 1-2 cm kalınlığında
ince gradasyonlu bir sıcak karışım tabakası ile düzeltilmiştir. Düzeltme tabakası
üzerine, kullanılan ara tabakanın cinsine ve üretici firmanın ürün kullanım talimatına
uygun olarak, önce yapıştırıcı püskürtülmüş, geriye kalan kazılmış derinlik aşınma
tipinde bir bitümlü sıcak karışım malzemesiyle doldurularak serilip sıkıştırılmıştır.
Daha sonra bu yüzey üzerine de yapıştırıcı püskürtülerek tüm platform boyunca 5 cm
modifiye bitümlü aşınma tabakası getirilmiştir. Uygulama Şekil 2‘de belirtilen değerlere
uygun olarak yapılmış olup, uygulamanın tipik bir en kesiti Şekil 3‘de verilmiştir.

Adım 1 : Yüzeyin  Hazırlanması
yüzey temizliği, çatlak dolgusu, yama

Adım 2 : Yapıştırma Tabakası
Geogrid     : 0.25 kg/m2

Geotekstil :1.2 kg/m2,

Adım 3 : Uygulama
Geogrid

Geosentetik
Çelik grid

Adım 4 :Ara Tabaka
Çelik grid   :16 kg/m2 slurry seal

Adım 5 :Takviye Tabakası



Şekil 3 : Ayırıcı ara tabaka uygulama tip kesiti

 Fotograf 1 :7 ve 8 Nolu gözlem noktası ve gözlem noktasından alınan karot numuneleri

Üstyapı onarımı kapsamında 3 farklı tipte geokompozit, 1 çeşit geogrid (cam grid)
ve 1 çeşit de çelik grid kullanılmıştır. Yapım çalışmaları 2006 çalışma sezonunun güz
döneminde tamamlanmış olup, bu tarihten itibaren belirli aralıklarla gözlem yapılarak
çatlak oluşumlarının gelişimi takip edilmiştir.  Bunun için 17 tane gözlem noktası
seçilmiştir. Bunlardan 15 tanesi her bir farklı malzeme temsil edilecek noktalardan  2
tanesi de karşılaştırma yapabilmek için hiç ara tabaka kullanılmayıp doğrudan çatlak
onarımının üzerine takviye tabakasının getirildiği kesimlerden seçilmiştir.  Bu
noktalarda yapılan gözlemsel incelemeler yanında karotlar da alınarak, hem ara tabaka
malzemesinin özellikleri kontrol edilmiş hem de yansıma çatlağı gelişimi belirlenmiştir.
Gözlem noktaları, malzeme özellikleri ve gözlem tarihlerine göre çatlak gelişim süreci
aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir.

Çimento Bağlayıcılı
Garnüler Temel

Mevcut BSK
2 m

1-2 cm

6-8 cm

Düzeltme Tabakası

Aşınma Tabakası

Takviye Aşınma (≈5 cm)



 Tablo 1 : Gözlem noktaları ve malzeme özelliklerine göre çatlak gelişimi özet tablosu

Şekil 4: Malzemelere ait zaman-çatlak sayısı grafiği
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1 129+201 Kuzey 117 24 Kompozit-3 30*30 2*2  - - - - - -
2 128+908 Kuzey 97 8 Kompozit-3 50*50 3*3  - - - - B1 B1
3 109+942 Kuzey 133 - Kompozit-2 50*50 3*3  - - - E1 E1 E1
4 109+542 Kuzey 116 12 Kompozit-2 50*50 3*3  - - - - - -
5 101+993 Kuzey 117 11 Kompozit-2 30*30 2*2 B1 B1 B1 B2 B2E1 B2E1
6 101+720 Kuzey 117 10 Kompozit-1 50*50 2*2 B1 B1 B1 B1 B1 B1
7 113+368 Güney 104 20 Kompozit-2 35*35 1*1 E1 E1 E1 E1 E1 E4
8 113+224 Güney 103 18 Geogrid 10*10 1*2  - - - E1 E1B1 E1B2
9 107+484 Kuzey 112 - Çelikgrid - - - - - - - -
10 116+635 Güney 78  - Yok** - - E3 E3 E3 E3 E3 E3
11 122+980 Güney 90  - Yok** - - E3 E3 E3 E3B1 E4B1 E4B2*
12 122+709 Kuzey 95 10 Kompozit-3 30*30 2*2  - - - - - -
13 120+957 Kuzey 115 10 Kompozit-3 30*30 2*2  - - - - - E2
14 107+616 Kuzey 120 - Çelikgrid - - - - - - - -
15 107+519 Kuzey 120 - Çelikgrid - - - - - - - -
16 112+056 Güney 190 - Geogrid - - - - - - - -
17 112+722 Güney 120 - Geogrid - - - - - - - -

a
b

x: x yönündeki lif sayısı

y: y yönündeki lif sayısı

*    4 şeritte enine, 2 şeritte boyuna çatlak var
     (3 trafik şeridi ve 1 emniyet şeridi)
** Bu kesimde herhangi bir malzeme kullanılmayıp
      Doğrudan takviye tabakası getirilmiştir.
E1 : Enine yönde 1 çatlak, B2 : Boyuna yönde 2 çatlak
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Şekil 4‘den de görüldüğü gibi çatlak önleyici malzemeler içerisinde çelik gridlerin
en iyi performansı gösterdiği, uygulanmasında 47 ay (yaklaşık 4 yıl sonra) sonra hiçbir
çatlağın oluşmadığı görülmektedir. Geogridlerin bulunduğu 3 gözlem noktasından
2’sinde hiç çatlak oluşmadığı, sadece bir tanesinde 30 aydan itibaren ağır taşıt
şeridinden başlayan çatlakların oluştuğu görülmüştür. Farklı tipteki 3 tane geokompozit
malzemesi ise oldukça değişken performans göstermiştir. 1 Nolu geokompositin olduğu
kesitte 20. aydaki ilk gözlem tarihinde boyuna çatlaklar bulunmakta olup, daha sonra
her iki yönde çatlaklar ilerlemiştir. Bunun yanında, 2 No.lu geokompositin değişken
özellik gösterdiği, 3 Nolu gözlem noktasında çatlak oluşumu görülmezken, 4 Nolu
gözlem noktasında 30. aydan itibaren enine çatlakların başladığı, her iki yönde sadece
bir lif sayısına sahip olan 7 Nolu kesitte ise 20. ayda enine çatlakların oluştuğu
görülmüştür. 2 Nolu geokomposit ise genel olarak iyi bir davranış sergilemiş olup, 1. ve
12.  kesitlerde çatlak bulmazken, 2. ve 13. kesitlerde 39. aydan itibaren  ağır taşıt
şeridinde boyuna çatlamaların başladığı görülmüştür.

5.     SONUÇ

Bozulmuş üstyapıların onarımında sıklıkla kullanılan takviye tabakalarında
karşılaşılan en yaygın problemlerden birisi eski kaplamalardaki çatlakların trafik ve
sıcaklık koşullarına bağlı gerilme yoğunlaşması nedeniyle  yansıma çatlağı şeklinde
yüzeye çıkmasıdır.  Yansıma çatlaklarına karşı alının diğer önlemlerin yanı sıra eski
kaplama ile takviye tabakası arasına yerleştirilen ara tabakaların da güçlendirici, gerilme
sönümleyici ve geçirimsizlik sağlayıcı özellikleri nedeniyle yansıma çatlaklarının
önlenmesinde sıklıkla kullanıldıkları bilinmektedir. Bu çalışmada bir deneme yolu
olarak Anadolu Otoyolu İzmit Adapazarı arasında kullanılan geokompozit, geogrid ve
çelik gridlerlerin yansıma çatlaklarındaki performansı araştırılmıştır. Bu amaçla, 17 adet
noktada periyodik olarak yapılan incelemelerde çelik gridin en iyi performansı
gösterdiği, buna karşılık geogrid ve geokompozitlerin malzeme cinsine ve uygulama
şekline bağlı olarak değişen aralıklarda performans gösterdiği  tespit edilmiştir. Bununla
birlikte ortalama değerler bakımından georid, geokompozitten daha iyi performans
göstermiştir. Ancak, her durumda bütün ara tabaka malzemeleri hiç malzeme olmaması
durumuna göre en az % 60 oranında çatlak oluşumunu azaltmış yada geciktirmiştir. Bu
oran 47 ay sonunda, geokompozitlerde %67, geogridlerde %77, çelikgridlerde ise %100
olarak belirlenmiştir.
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