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Özet 
 
Bu çalışma, beton yol yüzeylerinde yapılan enine yivlemenin sürtünmeye ve beton 
dayanımına etkilerini incelemiştir. Enine yivleme, beton yol kaplamalarına uygulanan 
yüzey doku işlemidir. Kayma ve kızaklamanın sebep olduğu yağışlı havalardaki 
kazaları azaltmak için kullanılmaktadır. Enine yivler için aranacak en önemli kriterler, 
yivler arası mesafe, yiv genişliği ve yiv derinliğidir. Bu ölçülere göre, değişik kayma 
dayanımları, kızaklama hızları ve ses seviyeleri elde edilmektedir. Bu çalışmada, yiv 
genişliklerinin beton yol yüzeyinin sürtünmesine etkisi incelenmiş, bunun için farklı 
genişliklerde, sabit aralık ve derinliklere sahip yivler için İngiliz sarkacı aleti ile kayma 
direnci değerleri ölçülmüştür. Yiv köşelerinin yuvarlatılmasının sürtünmeye bir etkisi 
olup olmadığı incelenmiş, yiv genişliklerinin artırılması ile daha büyük sürtünme 
değerleri elde edildiği, yiv köşelerinin yuvarlatılması ile de bu değerlerin düştüğü 
sonucu gözlemlenmiştir. İngiliz sarkacı aleti ile yapılan ölçümlerin, yüzeyin makro 
dokusundan etkilendiği görülmüştür. Bunun yanında, araç tekerleği altında, farklı beton 
sınıflarında,  betonun davranışını incelemek için tekerlek lastik kaplaması ile basınç 
dayanım testleri yapılmıştır. Lastik kullanılarak yapılan basınç dayanım testleri 
sonucunda, betonun normal basınç dayanım testine göre daha düşük değerlerde kırıldığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca test sonuçları, yiv genişliklerinin arttırılması ile elde edilen 
beton basınç dayanımlarının, tekerlek lastiği altında azaldığını ve oluşan kırılmaların ani 
yarılmalar şeklinde olduğunu göstermiştir. Yiv genişliklerinin artırılması ile kayma 
direnci değerlerinin arttığı, tekerlek lastiği altında beton basınç dayanım değerlerinin ise 
düştüğü gözlenmiştir. 
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Abstract     
 
This study investigated the effect of transverse tinings on friction and compressive 
strength at concrete roads. Transverse tining is a surface texturing treatment to concrete 
road pavements. It has been used to reduce wet-weather accidents caused by skidding 
and hydroplaning. For transverse tinings, the most important criterions to look for are 
spacing between tines, tine width and tine depth. According to these dimensions, 
different skid resistances, hydroplaning speeds and noise values are obtained. This 
paper reports the effect of tine width on concrete surface friction and skid resistance 
values were measured for different tine widths with constant tine spacings and tine 
depths by British pendulum device. It is researched if there is any effect of rounding 
tine corners on friction and bigger friction values were obtained by increasing tine width 
and these values were decreasing by rounding the corners. These findings implies that 
measurements done by British pendulum device are effected by surface makro texture. 
Compressive strength tests were done by tire rubber coverings to examine the behaviour 
of different types of concretes under the vehicle tire. After the compressive strength 
tests by using rubber, it was found that, concrete is broken at lower values than values 
for normal compressive strength tests. The test results also demostrated that, by 
increasing the tine width, concrete compressive strength decreases under tire rubber and 
crackings are formed as sudden splits. It is found that, by increasing tine width, skidding 
resistance values increases and compressive strength values decreases under the tire 
rubber. 

 
 

1. GİRİŞ 
 

Günümüzde, birçok ülkede uygulanmakta olan beton yollar üzerine yapılan çalışmalar 
yeni alternatifler sunmakta, uygulama sahalarına göre çeşitlilik kazanmaktadır. Trafik 
değerlerine göre, farklı tasarımlarda yol betonu üretilmektedir. Mühendislik yönünden 
bakıldığında, yeni yapılmış bir beton yolun kabulü veya serviste olan bir beton yolun 
yüzey özelliklerinin kontrolü aşamasında en öncelikli performans kriteri, beton yolda 
belirli bir seyir hızında olan taşıtın, tekerlek lastiği ile yol yüzeyi arasında oluşan 
kayma-sürtünme katsayısının belirli bir seviyede olup olmadığı, yani beton yolun 
güvenli olup olmadığıdır. Bundan sonra gelen öncelikli performans kriteri ise, sürüş 
konforudur [1]. 
        
Bu çalışmanın temel amacı, beton yol yüzeyi üzerinde gerçekleştirilen enine 
yivlemenin, İngiliz sarkacı testi kullanılarak bulunan kayma direnci değerlerine etkisini 
saptamak ve farklı yiv genişliklerinin tekerlek lastiği altında beton basınç dayanımına 
etkisini incelemektir. Bunun yanında, enine yivlemenin kızaklama hızına ve oluşan ses 
üzerine etkisinden kısaca bahsedilmiştir. 
 
 

2. KAYMA DİRENCİ 
 
Kayma direnci, araç tekerleği ve kaplama yüzeyi arasındaki sürtünme ölçümüdür. 
Kayma direnci, mevcut ıslaklık ve film kalınlığının yanında, hem yüzeydeki agreganın 
mikrodokusuna hem de yüzeyin makrodokusuna bağlıdır [2]. Beton yol yüzeyinin 
mikrodokusu, beton yol yüzeyindeki su filmini parçalayarak, tekerlek lastiğinin agrega 
ile temasını sağlamaktadır [3].  
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Beton yol yüzeyinin makrodokusu ise beton yol yüzeyi üzerinde biriken suyun drene 
olmasını sağlayarak, su yastığı oluşmasını önlemekte ve yüksek taşıt hızlarında yeterli 
seviyede kayma-sürtünme katsayısına ulaşılmasını sağlamaktadır [4].   
        
Yol yüzey profilinin kayma direncine etkisi üzerine yapılan teorik ve deneysel 
araştırmalar sonucunda, tekerlek lastiği ile yol yüzeyi arasında temasın oluştuğu 
bölgedeki en yüksek su drenajının, yol yüzeyi profilinin (girinti ve çıkıntılarının) dalga 
boyunun 8-16 mm olduğu (makrodoku bölgesi) kısımlarda oluştuğu görülmüştür [1]. 
        
Kaplama sürtünmesi, araç tekerleği ve kaplama yüzeyi arasındaki relatif harekete karşı 
koyan kuvvettir. Bu direnç kuvveti, tekerlek kaplama yüzeyi üzerinde dönerken veya 
kayarken meydana gelmektedir (Şekil 2.1.) [5]. Direnç kuvveti hesaplaması, (2.1.) 
eşitliğinde gösterildiği üzere, birimsiz kayma sürtünme katsayısı olan µ  ile ifade 
edilmektedir [5].  
 

µ = 
Fw

F
           (2.1.) 

 
Burada F, lastik tekerlekle yüzey arasındaki teğetsel kuvvet olup, Fw ise, dikey 
kuvvettir. 

 
                    

Şekil 2.1. Dönen tekerleğe etkiyen kuvvetler  
 
Özellikle yağışlı havalarda, kaza oranları fazla olmakta ve bu durumlarda, yol yüzeyi 
sürtünmesi önemli bir görev üstlenmektedir. İngiltere’ de yapılan bir araştırmada, 
sürtünme katsayısının azalması ile kazaların arttığı tespit edilmiştir [6]. FN sürtünme 
değeri (2.2) eşitliği kullanılarak bulunmaktadır. 
        

FN = 100 x µ           (2.2.) 
 

µ = Sürtünme Katsayısı 
 
Kayma direncini bulmak için Laboratuar testleri genellikle İngiliz pendulum (sarkaç) 
aleti (ASTM-E303) kullanılarak yapılmaktadır.              
 
Test yüzeyi daha önceden temizlenmekte ve testten önce ıslatılmaktadır. Test, beş kez 
yapılmakta ve sürtünme sayısı, bu testlerin ortalaması olarak kaydedilmektedir [7]. 
İngiliz sarkacı testi kullanılarak elde edilen kayma direnci değeri, BPN ile 
gösterilmektedir.                  
        

Ağırlık, Fw 

Hareket Yönü 

Sürtünme Kuvveti, F 

Dönme 
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BPN ile F60 arasındaki bağıntı, makrodoku da dikkate alınarak, (2.3.) eşitliğinden 
faydalanılarak (2.4.) eşitliği ile, S0 hızındaki yol yüzeyinin ıslak haldeki kayma 
sürtünme katsayısı ise (2.5.) eşitliği ile bulunabilmektedir [8]: 
 

Sp (km/saat) = 9.74 + 104.71 MPD       (2.3.) 
 
MPD = ortalama doku derinliği (makrodoku) (mm) 
Sp = Araç lastiğinin kayma hızı (km/saat)  
 

F60 = 0.0436 + 0.0095 BPN exp [-50/Sp]      (2.4.) 
 
F60 = 60 km/saat deki kayma sürtünme katsayısı 
 

F(S0) = F60 exp [(60-S0)/Sp]        (2.5.) 
 
F (S0) = S0 hızındaki kayma sürtünme katsayısı 
 
 

3. BETON YOLLARDA ENİNE YİVLEME 
      
Beton yol üzerinde, enine yivleme işlemi, yol yüzeyinde gerekli sürtünme, ses seviyesi, 
kızaklama, seyir halindeki aracın su sıçratması gibi konularda istenilen sonuçları almak 
için başvurulan bir tekniktir.  

 
Karayollarında uygulanan enine yivleme işlemi, deneyimlere yada raporlanan deneysel 
kanıtlara dayanmaktadır. Yiv boyutları (genişliği, derinliği, aralığı) seçimi hakkında, 
değişik uygulama şartlarında ihtiyacı karşılayacak net bir kriter bulunmamaktadır. Enine 
yivleme, sabit aralıklı veya değişken aralıklı şekilde yapılabilmektedir. 
        
Enine yivleme, Kuzey Amerika’ daki karayolu kaplamalarında ve yüksek hızlı yollarda 
en fazla kullanılan uygulamadır. Bu işlem, yiv başlıklı (metal tırmık) bir ekipmanın 
(Şekil 3.1.) [9], kaplama yüzeyinde enlemesine hareket etmesiyle veya küçük alanlar 
için el tırmığıyla yapılır. En uygun ölçüler, değişken yivler için, 50% si 25 mm yi 
geçmemek üzere, 10-40 mm arasında değişen aralıklardan, 3-6 mm arasında değişen 
derinliklerden ve 3 mm yiv genişliğinden oluşmaktadır [9].  
 

                     
                       

Şekil 3.1. Yiv başlıklı (metal tırmık) ekipmanla enine yivleme                    
 

1976 AASHTO Rehberinde, yivleme değişken aralıklı yapılacağı zaman, minimum 
aralığın 10 mm, aralıkların %50 sinin 25 mm yi geçmemesi kaydıyla, maksimum 
aralığın ise 40 mm olması tavsiye edilmektedir. En doğru yiv genişliğinin 3 mm (+/- 0.5 
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mm), minimum derinliğinin 3 mm ve maksimum derinliğinin 6 mm olduğu 
belirtilmektedir 
 
New York Eyaleti Ulaştırma Bölümünün, 4 Mayıs 2006 tarihinde yayımladığı Standard 
Şartnamede de, değişken aralıklı yiv araları mesafesinin, 1976 yılı AASHTO 
Rehberinde belirtildiği gibi,  
 
16/25/22/16/32/19/25/25/25/25/19/22/25/22/10/25/25/25/32/38/22/25/22/25 mm  
 
olması  gerektiği vurgulanmıştır [10]. 
        
Bunun yanında, Amerikan Ulaştırma Bölümü Federal Karayolları İdaresi’ nin, 2005 
yılında yaptığı çalışma neticesinde, yivler arasındaki değişken aralıkların, ortalama 13 
mm veya 26 mm arasında değişmesi gerektiği tavsiye edilmiştir. 13 mm değişken yiv 
aralıklarının, aşağıdaki sıralamayı izlemesi belirtilmiştir: 
 
10/14/16/11/10/13/15/16/11/10/21/13/10 mm 
 
26 mm değişken yiv aralıklarının ise, 24/27/23/31/21/34 mm sıralamasını izlemesi 
gerektiği vurgulanmıştır [11]. 
 
3.1. Enine Yivlemenin Kızaklama Hızına, Ses Üzerine ve Sürtünmeye Etkisi 
 
Üç boyutlu sonlu hacim modeli olan sayısal kızaklama simülasyon modeli üzerinde 
çalışmalar yapılmış, enine yivlemenin, kayma dayanımı ve kızaklama bakımından 
analitik olarak incelenip boyutlandırılması incelenmiştir. Simülasyon modeli 
sonucunda, daha büyük yiv genişliklerinin, daha büyük yiv derinliklerinin ve daha kısa 
yiv aralıklarının kızaklama hızını arttırdığı görülmüştür [12]. 
        
Aracın üzerinden geçtiği temas yüzeyindeki her bir noktada, tekerlek üzerine etkiyen bir 
basınç vardır. Tekerlek-beton ara yüzeyindeki basınç ne kadar fazla olursa, oluşacak ses 
de o kadar yüksek olmaktadır [13]. 
        
Enine yiv aralığının artırılması, genelde oluşan ses miktarını artırmaktadır. Bu 
durumdan, sesin oluştuğu frekans da etkilenmektedir. Enine yiv aralığının daraltılması, 
genelde oluşan sesin yüksek spektral frekans içeriğini artırmaktadır.  
        
Yiv işleminin en rahatsız verici tarafı, yüzey dokusu olarak sabit aralıklı enine yivler 
kullanıldığında oluşan ses gürültüleridir. Enine yiv aralıklarının değişik mesafelerde 
tutularak uygulanması, enerjiyi büyük frekans aralıklarına yayması sebebiyle ses 
gürültüsünü kaldırsa da, aralık etkisi yine de aynıdır. Dar aralıklar, sesin yüksek 
frekansta olmasına sebebiyet verirken, geniş aralıklar ise sesin daha düşük frekansta 
oluşmasını sağlamaktadır. 
        
Yapılan bir çalışmada, 165 Kpa lık yolcu araç lastiği için kaydedilmiş, 132 değişik yiv 
ölçü tasarımına göre sürtünme katsayı değerleri saptanmış, bu değerler ışığında 
aşağıdaki eşitlik elde edilmiştir [14]:   
 
ln µ  = -1.05 – 0.185 s + 0.488 w + 0.214 d + 0.00455 s² - 0.0111 w² - 0.0101 d² - 
0.00698 sw + 0.00881 wd – 0.00383 sd             (r² = 0.976)                     (3.1.) 
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µ , sürtünme katsayısı; s, yivler arası mesafe (mm); w, yiv genişliği (mm); d, yiv 
derinliğini göstermektedir. Bu eşitlik, 5 mm < s < 25 mm, 2 mm < w < 10 mm ve 1 mm 
< d < 10 mm ( bütün w<s ) için geçerlidir.      

 
 

4. DENEY 
 
C30 ve C40 sınıfı beton numuneler üzerinde kayma dirençlerini ölçmek için yivli 
numuneler meydana getirilmiştir. Elde edilen yivli beton numunelerin yiv aralıkları ve 
derinlikleri sabit tutulmuş, yiv genişlikleri giderek artırılmıştır. Yiv köşeleri 
yuvarlatılarak da değişik yiv genişliklerinde numuneler elde edilmiştir. Numune 
yüzeylerinin kayma dirençleri ölçüldükten sonra, her bir numune için kamyon lastik 
kaplaması altında basınç dayanım değerlerine bakılmış ve deneyler sonucunda elde 
edilen bu değerler birbirleri ile karşılaştırılmıştır.   
 
4.1. İngiliz Pendulum (Sarkaç) Aleti ile Sürtünme Testi 
 
Deneyimizde, farklı boyutlarda hazırladığımız enine yivli beton numunelerimizin 
kayma dirençlerini bulmak için, İngiliz sarkacı aleti kullanılmıştır.       
        
Numunelerin yüzeyleri, gidiş yönü de dikkate alınarak test edilmişlerdir. Sarkaç, enine 
yivlemenin beton yüzeyinde sürtünmeye etkisini bulmak amacıyla, yivlere dik gelecek 
şekilde yerleştirilmiştir. İngiliz sarkacı aletinin, sarkacın düşük hızından dolayı, yüzey 
mikrodokusunun kayma direnci üzerine etkisini belirlemede yardımcı olduğu [15], bu 
aletle kayma direnci üzerine yüzey makrodokusu etkisinin tespit edilmesinin 
beklenmediği görüşü bazı kaynaklarca belirtilse de, yapılan çalışmalar sonucunda, 
İngiliz sarkacı aletiyle ölçülen düşük hızdaki kayma direnci değerlerinin, yüzeyin 
makrodokusundan önemli bir şekilde etkilendiği tespit edilmiştir [16].  
       
15 cm’ lik küp numunelerden oluşan, C30 ve C40 sınıfı yivli beton yüzeyler üzerinde 
yapılan sürtünme testleri sonucunda, 2 mm’ den 6mm’ ye kadar 1 mm artışlarla 
genişleyen keskin köşeli ve yuvarlatılmış köşeli yivlerin, sürtünme üzerinde etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Keskin köşeli yiv genişliklerinin artırılması ile, daha büyük 
sürtünme değerlerine ulaşıldığı gözlemlenmiştir.  
        
Yuvarlatılmış köşeli yivli numunelerdeki kayma direnç değerlerinin, keskin köşeli yivli 
numunelerde okunan değerlerden az çıkabildiği, fakat hiçbir yiv genişliğinde fazla 
çıkmadığı görülmektedir. 
 
Şekil 4.1 (a) ve Şekil 4.1. (b)’ de, C30 ve C40 sınıfı beton numunelerinde 14 mm sabit 
yiv aralığında, yiv genişliklerinin artırılması ile birlikte İngiliz sarkacı aletiyle okunan 
kayma direnci değerleri gösterilmektedir. 
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Şekil 4.1. Keskin köşeli ve yuvarlatılmış köşeli yiv genişliklerinin artması ile elde 
edilen BPN değerleri (a) C30 sınıfı, (b) C40 sınıfı 
       
4.2. Yivli Beton Numunelerin Basınç Dayanım Testi 
 
İngiliz sarkacı aleti ile küp numuneler test edildikten sonra, her bir numune basınç 
dayanım testine tabi tutulmuştur. Yivli numunelerin yanında, C30 ve C40 sınıfı 
betonlardan yivsiz numuneler de üretilerek, hem yivli numuneler kendi aralarında 
karşılaştırılmış, hem de yivsiz halleriyle karşılaştırma yapılmıştır. 28 günlük C30 sınıfı 
yivsiz beton numunelerinde basınç dayanım testinde elde edilen değerler 44,11; 44,66; 
44,12; C40 sınıfı yivsiz beton numunelerinde basınç dayanım testinde elde edilen 
değerler ise 52,83; 54,63; 52,83 olarak bulunmuştur.     
        
Basınç dayanım testinde, yol şartlarını sağlaması amacıyla kamyon lastik kaplaması da 
kullanılmış, basıncın araç tekeri altında uygulanması durumunda beton 
numunelerimizden alacağımız değerlerle, lastik kullanılmadan yapılan basınç testinde 
alacağımız değerler karşılaştırılmıştır. Yivsiz numunelerde yapılan deneyler sonucunda 
elde edilen değerlere bakıldığında, yükleme tekerlek lastiği aracılığı ile olduğunda, 
beton basınç dayanım değerleri yaklaşık olarak 5-6 MPa daha az çıkmaktadır. 
        
Yapılan deneyler sonucunda, yüklemenin lastik kaplama altında yapılması durumunda 
basınç dayanım değerleri düşmekte, yiv genişliklerinin artırılması ile de bu değerler 
daha azalmaktadır. Şekil 4.2. (a) ve Şekil 4.2. (b)’ de sırası ile 28 günlük C30 ve C40 
sınıfı yivli beton numunelerinde, kamyon lastik kaplaması altında elde edilen basınç 
dayanım değerleri gösterilmektedir. 
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Şekil 4.2. Kamyon lastik kaplaması altında, keskin köşeli ve yuvarlatılmış köşeli yiv 
genişliklerinin artması ile elde edilen basınç dayanım değerleri (a) C30 sınıfı, (b) C40 
sınıfı 
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Buna ek olarak düz yüzeyli numunelerin aksine, yivli numunelerin tekerlek lastiği 
altında basınç dayanım testindeki kırılmaları, betonun ani bir şekilde yarılması ile 
olmaktadır.  

 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Beton yol yüzeylerinde enine yivleme yapılarak kızaklama hızı arttırılabilmekte, kayma 
dirençleri arttırılabilmekte, yiv ölçülerinde ve aralıklarında değişiklikler yapılarak ses 
seviyesinde azaltmalar yapılabilmektedir. 
        
Yapılan deneyler sonunda, beton yollar üzerinde yiv boyutlarının değiştirilmesi ile 
yüzey kayma direncinin ve tekerlek lastiği altında beton basınç dayanım değerlerinin 
farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.  
        
İngiliz sarkacı aleti ile yapılan testlerde, yiv genişliklerinin artırılması ile kayma direnç 
değerlerinin arttığı, bu sonucun önceden yapılan çalışmaları desteklediği 
gözlemlenmiştir. İngiliz sarkacı aletiyle okunan kayma direnç değerlerinin yüzeyin 
makrodokusundan etkilendiği görülmüştür. 
        
C30 ve C40 sınıfı beton numunelerle basınç dayanım testleri, hem standart şekilde, hem 
de yol betonu üzerinde araç tekerleği aracılığı ile yükleme yapılacağı düşünülerek, 
kamyon lastik kaplaması ile yapılmıştır. Yükleme tekerlek lastiği altında yapıldığında, 
okunan basınç dayanım değerleri azalmakta, yiv genişlikleri arttıkça da bu değerler daha 
fazla düşmektedir.  
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