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Özet 
 

Demiryolu üstyapısında beton kullanımı giderek önem kazanmakta, hem kentiçi raylı 

sistemlerde hem de şehirler arası demiryolunda rijit üstyapı yaygınlaşmaktadır. Balast 

tabakasının yerini burada beton veya betonarmeden oluşan tabaka almakta, bu tabaka 

yerinde dökme hazır beton olabileceği gibi prefabrike elemandan da oluşabilmektedir. 

Ayrıca  betonarme travers kullanımı giderek önem kazanmakta, hem kentiçi raylı 

sistemlerde hem de şehirler arası demiryolunda betonarme travers, ahşap  ve çelik 

traversin yerini almaktadır. Beton taşıyıcı tabakalarda, daha az bakım gerekliliği ve 

bakım maliyetinin balastlı üstyapıya göre oldukça düşük olması giderek önem ve 

yaygınlık kazanmasında etkilidir.  

 

Çalışmada, rijit üstyapı diye de adlandırılan betonarme üstyapı tipleri ve özellikleri, 

boyuna ve yanal stabilite sağlama açısından betonarme tabaka oluşturmada yapılan 

uygulamalar, beton ve donatı kullanım özellikleri, beton kalitesinin önemi gibi konular 

üzerinde durulmaktadır.  

 

 

Abstract 
 

Rigid superstructure is a type of railway superstructure that ballast as the load 

distributing is replaced by another material which has a stable position, such as 

concrete, reinforced concrete or asphalt. Although the high construction cost of the rigid 

permanent way, it is economically efficient against the ballasted track in tunnels, 

bridges, because cross-section is smaller and also it provides some important 

advantages. Due to lower maintenance requirement, rigid track has been gained 

importance and widespread. The necessary elasticity has to be provided by inserting 

elastic elements below the rail or the sleeper, as the concrete or asphalt layer is very 

stiff. There are different structures and installation types depending on railway type, 

substructure and characteristics of country. Different structures like  continues, 
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supported, embedded, laid-on, prefabricated, concrete in situ poured on site might be 

with sleeper or without sleeper.  

 

In this study, besides these subjects mentioned above, concrete and reinforcement usage 

in rigid track, importance of concrete quality, installation principles of reinforcement, 

implementation of some track types and their properties were explained.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Rijit üstyapı, balast yerine ondan daha az şekil değiştiren beton, betonarme ya da 

asfalttan yapılan taşıma tabakalarının kullanıldığı bir demiryolu üstyapısıdır. Kentiçinde 

karayolu araçları ile olan kesişmeler veya kısmen aynı üstyapıyı kullanma zorunluluğu, 

yönetimleri rijit üstyapıyı kullanmaya yöneltmiştir. Şehirlerarası demiryolunda ise 

tünel, köprü, viyadük gibi sanat yapılarının kesitlerinin ekonomik ve estetik  olabilmesi 

gibi nedenlerle yine betonarme üstyapı kullanılmakta ve balast tabakasının yerini beton 

veya betonarmeden oluşan tabaka almaktadır. Örneğin Japonya’da yeni hatların %96’sı 

beton döşemeli olarak yapılmaktadır. Demiryollarında  klasik balastlı üstyapı, 150 yıl 

önce Mc Adam tarafından geliştirilen ray ve traverslerin 3-6cm dane iriliğinde balast 

denilen kırmataş yatağı tarafından taşındığı yapım tarzıdır. Şu andaki demiryollarının 

çoğu klasik balastlı üstyapı tipi şeklindedir, fakat son zamanlarda balast yerine betonun 

kullanıldığı demiryolu uygulamaları daha fazladır. Demiryolu hatlarının 

projelendirilmesinde ömür boyu maliyet, inşaat süresi, elverişlilik ve durabilite  gibi 

faktörlerin önemi oldukça artmaktadır. Bu açılardan beton plaklı hatların bazı 

avantajları: 

-Tünellerde yapı yüksekliğinin azalması, 

-Daha az  bakım  ihtiyacından doğan elverişlilik, 

-Artan servis ömrü, 

-Trenlerde tilting (araçların kurblarda fazla dever gerekmeksizin yana yatması) 

teknolojisi ile birlikte hız artışlarına imkan veren yüksek yanal hat direnci,  

-Yüksek hızlarda balast sıçraması sorununun olmamasıdır. 

 

Bu üstyapıda, ray ve travers arasında ve gerekirse travers altında  elastik elemanlar ve 

ray-travers bağlantısı için elastik bağlantı elemanları kullanılarak yeterli elastiklik 

sağlanmaktadır. Beton veya betonarme üstyapı kullanımında derzsiz, yüzeysel derzli 

veya derzli gibi farklı taşıyıcı tabakalar oluşturulabilmektedir. Plak kalınlığı ve donatı 

tespiti de uygulanan tabaka tipine göre değişmektedir. Betonarme tabaka, termal etki ve 

büzülmelerden kaynaklanacak ilave gerilmelere dayanabilecek şekilde tasarlanmaktadır, 

[1-2]. 

 

 

2. BETON ÜSTYAPI TİPLERİ 
 

Demiryollarında kullanılan rijit üstyapı tipi oldukça fazladır, bunun yanı sıra yeni 

üstyapı tipleri geliştirilmekte ve denenmektedir. Burada ana başlıklarla önemli üstyapı 

tipleri verilecektir. 
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2.1. Prefabrik Beton Plaklı Demiryolu Üstyapı Sistemi 

Özellikle 1972’den beri Japonya’da Shinkhansen Hatlarında standart üstyapı tipi olarak 

uygulanmaktadır. Burada 5 m uzunluk, 2.3 m en ve 16 cm kalınlıkta zayıf donatılı 

prefabrik tabakalar kullanılmaktadır. Tabakalar, boyuna ve enine yönde stabilite 

sağlayıcı silindirik beton elemanlarla (Ø=40cm) tutulur, bunlar da taşıyıcı plakanın 

konstrüksiyon betonuyla sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Betonarme tabakaların altına 4cm 

kalınlığında çimento-asfalt harcı  doldurulur. Son Shinkhansen  hatlarında tabaka 

kalınlığı 19 cm ye çıkarılmış enine ve boyuna yönde daha az bir ön gerilim verilmiştir. 

Ayrıca, son zamanlarda yerleşim bölgelerinde beton tabakanın altına 25 mm kalınlıkta 

bir lastik paspas konulmakta, bu prefabrik işletmesinde plakanın altına 

yapıştırılmaktadır. 

Alman inşaat mühendisliği firması olan Max Bögl,  Rheda ve Züblin üstyapı 

sistemlerinde yerinde beton döküm gerekirken, kendi getirdiği çözümde prefabrike 

elemanlar kullanarak yeni bir sistem geliştirmiştir. FF-Bögl sisteminin deneme 

sonuçlarından sonra,  Alman Demiryolları 300 km/sa hıza kadar olan hatlarda bu 

sistemin  kullanılmasını  benimsemiştir. Birbirine  kenetlenen ön döküm beton 

panellerle   yerinde dökülen betona göre  hat işletmeye daha hızlı bir şekilde 

açılabilmekte ve döşemeler kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 

 

Max Bögl’in ön döküm döşeme  sisteminin ilk denemesi 1977 yılında Karlsfeld 

yakınlarında 160 km/sa hıza uygun 430 m.lik bir  hat kısmında  yapılmıştır. Ön 

gerdirmeli 4.76m boyundaki ön döküm paneller  boyuna doğrultuda birbirine 

kenetlenmektedir. FF-Bögl panelleri 200mm yüksekliğinde ve 6.45m uzunluğunda  ön 

gerdirmeli elamanlardır. Üretim aşamasında hat  özelliği doğrultusunda değişiklikler 

dikkate alınır ve ray bağlantıları monte  edilebilir. Döşemelere monte edilen  ayar   

aletleri  ile hattın yatay ve düşey konumu ayarlanabilir. Max Bögl, bu sistemde bir 

günde 650m yol yapmanın mümkün olduğunu hesaplamıştır. Hat düzgün bir şekilde  

ayarlandıktan 2 saat sonra işletmeye  açılabilmektedir. 

2.2. Beton Traversli Betonarme Demiryolu Üstyapı Sistemi 

Bu çözümde genellikle, prefabrik traversler ya elastiki ya da sıkı bir şekilde beton 

taşıyıcıya plakaya bağlanırlar. Beton döşemeli üstyapının çeşitli inşa tipleri arasında 

kullanılan traverslerin taşıyıcı tabaka üstüne serbest yerleştirilmeleri ya da gömülmeleri,  

hat çerçevesinin kolayca monte edilmesi imkanını sağlar. Travers kullanımının avantajı, 

iki ray dizisi arasındaki açıklık ve ray eğiminin travers fabrikasında büyük  hassasiyetle 

imal edilebilmesidir. Karayolu ve havaalanı inşaatlarında edinilen deneyimlere  

dayanarak, çabuk priz alan beton kullanıldığı takdirde, taşıyıcı  plakanın montajından 3-

4 saat sonra yolun ulaşıma açılması mümkün olmaktadır. 

   

2.2.1. Stedef sistemi  

 

Bu sistem ülkemizde İstanbul Taksim-4.Levent arası metro hattında kullanılan, Stedef 

V.S.B beton döşemeli  üstyapı tipidir. Fransa’da ve İsviçre’de tünellerde  Stedef  sistemi 

kullanılmaktadır. Traverslerin ve rayların birinci olarak dökülmüş beton tabakası 

üzerine döşenmelerinde kot, eksen ve yol açıklığı ayarında kolaylıklar bulunmaktadır. 

Hazırlanmış tünel temeli veya 1.ci tabaka beton taban  üzerine, beton traversler verilen 

aks noktalarına göre yerleştirilir. Beton travers bloklarını kavrayan ve içlerinde 
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elastomer yastık bulunan lastik torbaların, taban üzerindeki beton blok altında  

kaymaması için, her bir torba, beton travers bloğuna iki tarafından iki lastik şeritle 

çemberlenmiştir. 

 

2.2.2. Rheda Sistemi 

 

Alman Demiryollarında, esnek ray bağlantılı bir germe beton traversinin kullanıldığı 

çözüm özellikle geçerlilik kazanmıştır. Bu yapı tarzı ilk kez   1972 yılında Rheda 

İstasyonundaki 850m uzunluktaki deneme hattında gerçekleştirilmiştir. Münih Teknik 

Üniversitesi ‘Yol İnşası Test Dairesi’ tarafından geliştirilen Rheda üstyapısında, bugüne 

kadar ray taşlaması dışında  hiç bir bakım ihtiyacı olmamıştır. Yürütülen ölçümler, 250 

km/saat’e kadar çıkan hızlarda deformasyon davranışının bugüne kadar değişmediğini 

göstermiştir. Daha sonra 2800 m uzunluğunda çift hatlı Sengeberg Tünelinde kullanılan 

bu sistemde, sağlam zemin üzerinde hazırlanan betonarmeye kısmen gömülü, gerdirimli 

beton traversler yerleştirilmekte ve yol hep birlikte beton dökümüne tabi tutulmaktadır. 

Yerinde dökülecek 26.5 cm lik  taşıyıcı betonarme  plak üzerine döşenen gerdirimli 

beton traverslerin altında en az 14 cmlik bir et kalınlığı bırakılmaktadır. Bu tabakada alt 

kısımda boyuna direnci sağlayacak donatı bulunmaktadır. Hat çerçevesi ile taşıyıcı 

sistem arasındaki kuvvet bağlantısı, beş uzunlamasına delik içinden ve beton traversten 

geçirilen, germe civataları üzerinden beton taşıyıcı plakaya tutturulan boyuna demir 

çubuklarla sağlanmıştır. Yol döşenmesi tamamlandıktan sonra, traverslerin aks ve kot, 

yani yatay ve düşey düzeltmeleri traverslerin sonlarında bulunan deliklerden geçebilen 

ve ayar edilebilen özel miller vasıtasıyla yapılmaktadır.  

Rheda 2000 sisteminde 10 saat içinde  200m.lik bir hattı yapmak mümkündür. Buna 
karşın,  yerinde dökülen betonun son dayanımını alması için 28 günün geçmesi gerekir. 

Pfleiderer’e göre Rheda sistemlerinin ortalama ömrü 50-60 yıl arasındadır ve 

günümüzde bu sistemlerde UIC 60 rayı ve Vossloh-300 bağlantı sistemi 

kullanılmaktadır. Bu servis ömrünü sağlamak için, yeterince kusursuz ölçüm yapmak ve 

kullanılan inşa malzemesine uygun bir konstrüksiyon uygulamak, sıkı bir zemin üstüne 

dona karşı güvenli bir temel ile iyi işleyen bir drenaj sistemi gerekmektedir. 

2.3. Sürekli Gömülü Üstyapı 

Bu tipte, içine simetrik ve derzsiz dikdörtgen kesitli iki çukur açılan, yaklaşık 0,40 m 

kalınlığında donatılı beton taşıma tabakası kullanılmaktadır. Raylar bu çukurlar içine bir 

mantar taban levhası üzerine, PVC boruları ile birlikte yerleştirilir. Bu borular olası 

yanal deplasmanlarını önleyici ve azaltıcı görev yapmaktadırlar. Geriye kalan boş 

kısımlar  dayanıklı elastik malzeme ile doldurulur. Her tarafında n sönümleyici 

karakterde olan bu yapı, özellikle gürültü ve titreşime duyarlı çevre koşulları için 

uygundur. Bu yol tipi ilk kez Hollanda’da Edilon adı ile 1973’de geliştirilmiş, tünel ve 

köprülerde başarıyla kullanılmıştır. Daha sonra geliştirilen yeni modelin adı Infundo 

olup, tramvay yollarında ve kentler arası demiryollarında başarılı olmuştur. Hollanda’da 

10 km  yüksek hızlı hat, hafif raylı sistemler ve Madrid Metrosu önemli uygulama 

sahalarıdır. Almanya’da denenen beton döşemeli üstyapı tipleri arasında en iyi sistem 

olarak seçilmiştir. 
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3. BETON ÜSTYAPI UYGULAMA ESASLARI 

Beton tabaka kalınlıkları, kullanılacağı yerlere (zemin, tünel, köprü, viyadük) göre    

değişmektedir. Beton taşıma tabakası dikdörtgen veya tekne kesitli olabilmekte, 2mm 

profil toleransı ile yapılmaktadır. Beton  tabakası üzerinde araçların seyredebilmesi için 

basınç mukavemetinin 12 N/mm2 olmasına dikkat edilmelidir. Beton taşıma tabakası, 
yerinde dökümün dışında, plak ya da çerçeve şeklinde prefabrik olarak da üretilebilir. 

Enine kuvvetlerin aktarılması için prefabrik elemanların birbirine bağlanması gerekir. 

Genel olarak bir betonarme üstyapının uygulanabilmesi için önkoşullar, laboratuarda 

test edilmiş ve 5 yıl işletme hattında denenmiş yapının yanında, kaliteli ve tecrübeli 

personel ihtiyacıdır.  

Önemli uygulama esasları:  

-Beton taşıma tabakası donatısız ve derzli, zayıf donatılı ve yüzeysel derzli, sürekli 

boyuna donatılı ve derzsiz olarak imal edilebilir. Tabaka kalınlıkları kullanılacağı yere 

göre değişir. 

-Priz sırasında sıcaklık etkisiyle deforme olmaması için donatı yüzdesi, beton kesitin en 

az % 0,8-0,9’u oranında olmalıdır. Tabaka ortasına konulan boyuna donatıya bağlı enine 

donatılar ile birlikte tabaka üst yüzeyindeki çatlak genişlikleri 0,5mm ile 

sınırlandırılabilmekte, böylece donatı korozyonu da önlenebilmektedir. 

-Traverssiz yapılan tiplerde çatlakların, tabaka içine ray bağlantısı yapmak amacıyla 

açılan deliklerin, yerleştirilen dübel veya civataların bulunduğu yerlere ulaşmamaları 

için çatlak oluşumu kontrol altında tutulmalıdır. Bunu sağlamak üzere, beton son 

sertliğine ulaşmadan önce, üst yüzeyinde yaklaşık her üç mesnette bir, mesnetlerden  

sonra yaklaşık 5 cm derinliğinde ve 2-3 cm genişliğinde yarıklar oluşturulur.  

-Beton taşıma tabakası üzerinde araçların seyredebilmesi için, beton kalitesi en az C20 

(BS20), karakteristik basınç dayanımları ise, silindir basınç dayanımı 20 N/mm2, küp 

basınç dayanımı 25 N/mm2 olması gerekir. (küp kenar uzunluğu 20 cm, silindir çapı 15 

cm, yüksekliği 30 cm). 

-Balastsız üstyapıda taşıyıcı beton plağın emniyet gerilmesi öncelikle betonun dozajına 

bağlıdır. Bu tip üstyapıda 350 dozlu beton kullanımı önerilmekte ve eğilme-çekme 

mukavemeti 550N/cm2 olarak ölçülmektedir. Kış aylarındaki çekme gerilmeleri dikkate 

alınarak, bu değerin %40’ı alınmalıdır. 

-Bazı balastsız üstyapılarda donmaya karşı koruyucu olarak teşkil edilen plastik 

köpüklü beton tabakada 100 N/cm2 lik bir eğilme-çekme mukavemeti saptanmış olup, 

emniyet gerilmesi olarak 50 N/cm2 olması istenir.  

-Plastik köpük izolasyonlu beton tabakada elastikiyet modülü 100.000 N/cm2 olarak 

ölçülmüştür. 

-Çimento enjeksiyonu ile sertleştirilmiş ve taşıma gücü arttırılmış tabakada ise çekme 

mukavemetinin 150 N/cm2 ye kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Sertleştirilmiş taşıyıcı 

tabakada çekme emniyet gerilmesi olarak çekme mukavemetinin yarısı yani 75 N/cm2 

kabul edilir.Bu tabakada elastikiyet modülü ise çimento enjeksiyon miktarına bağlı 

olarak 600.000-800.000  N/cm2 arasında değerler almaktadır, [2-3]. 
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3.1. Beton Tabakanın Optimizasyonu 

 

Beton döşeme içindeki donatıların nötr eksende çatlak kontrol amacı için 

kullanılmaktadır. Alternatif bir tasarım olarak, Rheda 2000 tasarımında olduğu gibi, 

döşemenin üst ve alt tarafında çift sıra donatı serilerek çatlak kontrolü dışında eğilme 

mukavemetini arttırmak amaçlanmıştır. Çift sıra donatı ile döşemenin eğime rijitliği 

arttığı için, zemine iletilen gerilmeler azalmakta ve bu sayede daha az bir zemin 

iyileştirme yeterli olmaktadır. Genelde iyileştirilmiş yüksek kaliteli zeminli beton 

hatlarda beton kesitin %1 oranında donatı kullanılmaktadır. Ancak bu sistem Alman 

standartlarına göre orta veya kötü kaliteli zeminli hatlarda uygulanamamaktadır. 

Modifiye edilen yeni tasarımda donatı oranı %1.2-1.5 oranında seçilir, [3]. 

 

 
 

Şeki1 1. Önemli parametrelerin değişimleri 
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Şekil 1’de betonarme üstyapıda önemli dizayn parametrelerinin değişimi görülmektedir. 

Balastsız yolda beton taşıma tabakasının döşeme profil toleransı 2mm dir. Beton 

kalitesinin B35 ve don mukavemetinin yüksek olması istenir, beton içindeki çimento 

dozajının 3500-3700 N/m3 arasında olması gereklidir. Beton çatlaklarının limitler 

dahilinde kalması için donatı oranının beton kesitinin %0.8-0.9 arasında olması gerekir. 

Beton tabakasının tipik yüksekliği 20cm kadar olup, traverssiz beton döşemelerde 2m 

ara ile derz bırakılması önerilmektedir. Beton döşemenin yük taşıyabilmesi için betonun 

sertleşmesi ve en az 12 Mpa (N/mm2) basınç mukavemetine sahip olması gerekir. Beton 

tabaka kalınlığı artarsa, daha yüksek eğilme yüklerini taşıyabilir ve en düşük kalınlık 

genelde  18cmdir.  
   

Dinamik tren yükleri altında farklı kalınlıklarda beton döşemeleri için beton 

döşemedeki ve zemindeki gerilmeler hesaplanmıştır. Beton döşemenin dinamik 

davranışı ‘Rail-sonlu elemanlar programı’ ile analiz edilmiş ve optimizasyon 

yapılmıştır. 30-35cm kalınlıkta beton döşeme ve %1.2 donatı oranı için iyi bir zemin 

iyileştirmesi gereklidir. Zeminin yatak modülü>0.11 N/mm3 veya Ev2>100 N/mm2 

olmalıdır. Eğer beton kalınlığı 40-50cm seçilirse, orta ve zayıf zeminlerde bu (ya tak 

modülü> 0.05 N/mm3 veya Ev2>30 N/mm2) mümkün olmaktadır, bunun yerine donatı 

oranı %1.5 seçilirse beton kalınlığı 30cm’ye düşebilir. 

 

3.2.Yumuşak Zemin Üzerindeki Beton Üstyapı 

Bir hattın deformasyon oranı ilk yapım kalitesine, özellikle hat geometrisine, altyapının 
homojenliğine ve taşıma dayanımına bağlıdır. Beton döşemeli üstyapının az bakım 

özelliğinden faydalanabilmek için altyapı tabakalarının homojen ve yükleri taşıdığından 

emin olmak gerekir. Altyapı çökmelerini önlemek için, taban zeminin özell iklerine, 

iklim ve çevre koşullarına, trafik yüklerine ve kullanılacak beton döşemeli üstyapı 

tipine bağlı olarak taşıma tabakası altında hidrolik ya da bitümle bağlı koruma tabakası 

gerekir. Hidrolik koruma tabakasının elastisite modülü 1000000N/cm2 ve basınç 

gerilmesi 500-600 N/cm2 arasında olmalıdır. Dona karşı  hassas zeminlerde don 

kabarması ile hat doğrultusu bozulmaktadır. Bunun için hidrolik koruma tabakasının 

altına ısı yalıtımı sağlayacak bir tabaka eklenir. Karayolu yapım deneyimlerine 

dayanılarak en iyi ısı yalıtımı sağlayan ve  taşıyıcı olan tabaka örneğin strafor beton ya 

da sert köpük plakalar yerleştirilebilir, [4]. Dona karşı emniyetli bir yapım için 

karayoluna nazaran bu değerlerin 0.15-0.20 m kadar büyütülmesi tavsiye edilir, don  

kabarması oluşması ancak böyle önlenebilir.  

Son zamanlarda uygulanan plaklı yol sistemlerinin çoğu, rijit bir altyapı üzerindeki 

nispeten düşük eğilme rijitlikli plak prensibine dayanmaktadır. Zaman alıcı ve pahalı 

olup, yaygın zemin ıslah çalışmalarını gerektiren plaklı yolun altyapıdaki küçük, farklı 

oturmalara karşı uyumu nispeten azdır. Altyapı rijitliği ile ilgili olarak Alman geoteknik 

koşullarına göre, donmayı önleyici tabakanın üstündeki gerekli rijitlik Ev2=120 N/mm2 

iken, temel modülü K=0.15-0.20 N/m3 değerine eşittir. Bundan başka, farklı oturmaların 

riskini azaltan bir metod da zeminin ıslahı ve beton bir plak uygulayarak üstyapının 

eğilme rijitliğini arttırmaktır.   

 

Genelde, büzülme (rötre) gerilmeleri nedeniyle düzenli bir çatlak oluşturmak için 

plaklarda nötr eksende donatı uygulaması yapılmaktadır. Eğilme donatısı, plağın eğilme 

rijitliğini artırır ve bu trafik yüklerinin sebep olduğu dinamik eğilme gerilmeleri ile 

büzülme nedeniyle oluşan, uzun süreli normal gerilmelere dayanabilmelidir.  Yumuşak 
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zeminler üzerinde plak uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan önemli sorunlar  

donatının yorulması, plağın düşey sehimi ve zemin gerilmesinin seviyesidir. Bu 

faktörler, bir araştırma makalesinde incelenmiştir.  

 
 Şekil 2. Değiştirilmiş sistem 

 

Mevcut bir plaklı yol sistemi, zayıf zemin üzerinde uygulandığı düşünülerek 

değiştirilmiştir, Şekil 2. Değişik plak ve zemin rijitlikleri kullanılarak hesaplamalar 

yapılmıştır, en önemlisi, beton döşeme donatısının yorulmaya karşı dayanımı ortaya 

çıkarılmıştır, [4]. 

 

Donatı için, dinamik yüklemenin beklenen devir sayısına bağlı olan bir yorulma 

gerilmesi limiti uygulanmaktadır. Devir sayısı arttıkça, müsaade edilen gerilme seviyesi 

azalmaktadır. Tasarım gerilmesi, bu durumda çatlaktan sonra donatıdaki başlangıç 

gerilmesi olan sabit bir minimum gerilme seviyesinden (σs,d,min) ve dinamik yüklemenin 

sebep olduğu değişim eğilme gerilmesinden (∆σs,n,d) oluşmaktadır. Gerilmelerin 

toplamı, yorulma limiti olan σs,u(n) nin altında kalması gereken toplam gerilme 

seviyesini (σs,d,maks) vermektedir.  

 

B35 plağı için, çatlamadan sonraki başlangıç çelik gerilmesi (σ s,d,min) ve 2 milyon 

dinamik yükleme devir sayısı için yorulma limiti (σs,u(n)), eksantrik donatı yüzdesine 

göre Şekil 3’de verilmektedir. Plak, büzülme ve sıcaklık yüklemesinin sebep olduğu 

ilave gerilmelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

Boyalı kısım, başlangıç çelik gerilmesi (içsel çatlaklar) ile çeliğin yorulma limiti 

arasındaki farkı göstermektedir. Ayrıca bu, eğilme için geçerli olan gerilme miktarını da 

belirtmektedir. Yüksek eğilme rijitliği olan plaklar, eğilme momenti taşıyabilirler ve 

trafik yüklerini daha büyük olarak yol boyuna yayabilirler. Bu şekilde zemin üstündeki 

gerilmeler azalmaktadır. Plak, yol geometrisinde bozulma olmaksızın zayıf noktalar 

veya yerel çökmeler üzerinde köprü görevi yapabilir. 

 

Çeliğin yorulmasından başka önemli bir zorlama, Heukelom ve Klomp Denklemi (1) 

kullanılarak belirlenen, zemin üzerindeki maksimum izin verilebilir gerilmedir. 

Heukelom ve Klomp’un amprik bağıntısı, zeminin dinamik elastisite modülü Edin  ve 

tekrarlı yük değişim sayısı (yükleme sayısı) n i ye bağlı olan, maksimum izin verilen 

zemin gerilmesini σzem,maks verir. 

 

                                    σzem,maks=(0.006Edin) / (1+0.7log(ni))                                  (1) 
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Maksimum izin verilebilir zemin basıncını kullanarak, plağın izin verilen en büyük 

düşey sehimi umaks, aşağıdaki lineer Bağıntı (2)ye göre belirlenmektedir.  

 

                                                  umaks=σzem,maks / K                                                (2) 

 

Şekil 3’te değişik kalınlıklı beş adet plak tasarımının maksimum düşey çökmeleri 

(sehimleri), temel modülü K’ya göre gösterilmektedir. Yükleme durumu 2.50 m 

mesafede 225 kN luk iki statik dingil yükünden ibarettir, sehimler, Edyn ve K arasındaki 

ilişki ile sınırlandırılmaktadır.  

 

 
Slab height: Döşeme yüksekliği,  Foundation modulus: Temel modülü,  Vertical deflection: Düşey çökme 
 

Şekil 3.  Temel modülüne (K) göre izin verilen düşey çökme   

 

Şekil 3, bu beş plaktan birinin taşıyıcı tabakanın dinamik elastisite modülü Edyn nin en 

azından Edin > 25 N/mm2 olması, bütün altyapının temel modülünün en azından K>0.01 

N/mm3 olması durumunda, maksimum sehime karşılık gelen gereksinimleri 

karşılayacağını göstermektedir. Belirli sehim seviyelerinin üstünde, sürekli zemin 

deformasyonu Çizelge 1’de gösterildiği gibi oluşacaktır. 

 

Çizelge 1.  Farklı zemin karakteristiklerinin değerleri 

 

 

Zemin Tipi 

Zemin em.ger. 

      (konik) qc 

Temel modulü 

           K1) 

Elastisite mod 

        Edin 

 CBR  2) 

 N/mm2 N/mm3 N/mm2 % 

Turba 0.1-0.3 0.01-0.02 10-35 1-2 

Kil 0.2-2.5 0.02-0.04 15-60 3-8 

Killitoprak 1.0-3.0 0.03-0.06 50-100 5-10 

Kum 3.0-25.0 0.04-0.10 70-200 8-18 

Çakıl/kum 10.0-30.0 0.08-0.13 120-300 15-40 
1)

 Eşit yayılı yükleme durumunda, K değeri en az 3 kat küçüktür (K/3) 
2)

 CBR : California taşıma oranı 
 

Araştırmalar, zayıf zemin üzerinde eğilme donatılı sürekli beton plakların 

uygulanmasının mümkün olduğunu göstermiştir. %1 lik düzenli donatı miktarı yeterli 
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olmamaktadır. Gerekli oran, yani üstte ve altta yayılı olan donatı tabakasının oranı 

%1.5’a kadar çıkacaktır. 

 

Yüksekliği 350 mm olan B35 beton plak, temel modülü K>0.01 N/mm3 olan zayıf 

zeminde ve en azından %1.35 donatı oranlı, zayıf şekilde modifiye edilmiş geleneksel 

beton plak yol tasarımı olarak uygulanabilmektedir. 

 

4. SONUÇLAR 

Yapım masrafları daha fazla olmasına karşın, bakım masraflarının önemli ölçüde düşük 

olması ve daha küçük kesitli sanat yapılarının yeterli olması balastsız  üstyapının önemli 

üstünlükleridir. Kent içi raylı sistemlerde, yüksek hızlı hatlarda, tünel ve viyadüklerde 

balastsız üstyapı yapılması çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu avantajlarına karşı inşa 

maliyetinin yüksek olması ve yer hareketlerinden fazla etkilenmesi önemli 

dezavantajlarıdır. Hattın yapım kalitesi, altyapının homojen olması ve taşıma gücü hat 

deformasyonunu en fazla etkileyen faktörlerdir. Altyapı çökmelerini önlemek için, taban 

zemininin özelliklerine, iklim ve çevre koşullarına, trafik yüklerine ve kullanılacak beton 

döşemeli üstyapı tipine bağlı olarak taşıma tabakası altında hidrolik ya da bitümle bağlı 

koruma tabakası oluşturulmakta, ayrıca dona karşı  hassas zeminlerde don kabarmasını 

önlemek en iyi ısı yalıtımı sağlayan ve  taşıyıcı olan tabaka strafor beton ya da sert köpük 

plakalar kullanılmaktadır. Değişik yatak elemanları kullanılarak değişik tip ve şekillerde 

balastsız üstyapı uygulamaları yapılmaktadır. Bunların uygulanma prensipleri, beton 

özellikleri, donatı oranı, tasarım şekilleri ve uygulanma özellikleri incelenmektedir.  
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