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Özet 
 

Üstyapılar başlıca esnek ve rijit üstyapılar olmak üzere iki çeşittir. Rijit üstyapıların 

kaymaya karşı dirençlerinin yüksek, harekete karşı dirençlerinin az, sürtünme 

katsayılarının yüksek ve inşaat mevsimlerinin daha uzun olması gibi üstünlükleri 

bulunmaktadır. Bu üstünlükler son yıllarda dikkatleri beton yollara çekmiştir. Beton 

yolların incelenmesi gereken özelliklerinden biri de yüzey özellikleridir. Çalışmada, 

farklı pürüzlendirme teknikleri ile oluşturulan beton kaplamaların yüzey dokuları kum 

yama ve lazer tarama yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca kaplamaların sıcaklık 

parametresinin değişimine bağlı olarak güvenli şekilde frenleme ve duruş özellikleri 

üzerinde etkili olan 60 km/h’lik hıza karşılık gelen sürtünme endeksleri, dinamik kayma 

ölçer (DFT) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, farklı pürüzlendirme 

yöntemleriyle üretilen beton plaklar ile asfalt kaplama karşılaştırılmıştır. 
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Abstract 
 

Highway pavements are divided into two main categories; flexible and rigid. There are 

various advantages of rigid pavements such as higher skid resistance, lower resistance 

to rolling, higher coefficient of friction, longer construction season and etc. Nowadays, 

these advantages have attracted attention to the concrete pavements. One of the most 

important properties of concrete pavements requiring further investigation is surface 

texture. In this study, concrete specimens were prepared using various texturing 

methods. Texture properties of the specimens were studied using sand patch method and 

laser scanning. Also, to estimate a secure time of breaking and stopping distances at 

different temperatures, data for friction coefficient indexes at 60 km/h speed were 

determined by using Dynamic Friction Tester (DFT). Finally, comparisons were made 

between the concrete specimens prepared by various texturing methods with an asphalt 

specimen. 

 

 

1. GĠRĠġ 
 

Ülkelerin ulaşım ağının yeterli düzeyde ve standartta olması, gelişmişliğin bir göstergesi 

olarak görülmektedir. Ülkemizde ağır taşıt trafiği her geçen gün daha da artmakta ve bu 

durum yol üst yapısında önemli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle, bir karayolu yatırımının proje ve inşaat aşamalarında uygun çözümlerin 

üretilmesi gereklidir [1]. 

 

Kaplama, kaplandığı yüzeyi ve altındaki tabakaları dış etkilerden korumak, iyi ve 

estetik bir görünüm, yol güvenliği ve yeterli konfor sağlamak için yapılmaktadır. Yol 

kaplamaları, trafik ve çevre etkilerine karşı koyan ve trafik yüklerini alt tabakalara 

ileten yapılardır. Dolayısıyla kaplamanın temel amaçları; taşıtlar için sürüş konforu ve 

sürüş emniyeti sağlamak, trafik yüklerini emniyetle alt tabakalara iletmek, trafik, iklim 

ve çevre etkilerine karşı dirençli ve dayanıklı olarak özetlenebilir. Yol üstyapıları, 

kaplama tabakasında kullanılan malzemelerin özelliklerine ve yapım metotlarına göre; 

rijit (beton) üstyapılar, esnek üstyapılar ve bu ikisinin birlikte kullanıldığı kompozit 

üstyapılar olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir. Rijit kaplamalarda bağlayıcı 

malzeme olarak Portland çimentosu (PC), esnek kaplamalarda ise asfalt çimentosu (AC) 

kullanılmaktadır. 

 

Beton yollar, gelişmiş ülkelerde geniş bir kullanım alanına sahip olmasına karşın 

Türkiye’de henüz deneme aşamasındadır. [1]. Bu amaçla, Türkiye Çimento 

Müstahsilleri Birliği’nin desteği ile 2 km uzunluğunda ve 12 m genişliğinde yapılan 

beton yol, Afyon-Emirdağ Karayolu üzerinde Afyon’a 5.7-7.7 km mesafedeki 

bölünmüş yolun Afyon’a gidiş yönünde inşa edilmiştir. Bakım giderleri çok az olan ve 

daha uzun süre hizmet veren beton yollar, günümüzde asfalt yollara oranla daha 

ekonomik bir çözüm getirmektedir [2, 3]. Ayrıca rijit bir yol üst yapısı olan beton yolun 

birçok bakımdan asfalt yollara göre daha iyi performansa sahip olduğu bilinmektedir 

[4]. Beton yol yapımında kullanılacak olan betonun tasarımı, standartlara uygun olarak 

yapılsa bile çevre koşullarına ve uygulamaya göre değişebilmektedir. Beton yolların 

tasarımında beton kalitesi basınç dayanımından daha çok dayanıklılığına (durabilite) 

göre belirlenmelidir. Durabilite kavramı içerisinde, taşıtların yolda kaymalarını 

önlemek, tekerlek lastiğinin beton yol yüzeyi ile iyi temasını sağlamak için, her türlü 

yol kaplamasında olduğu gibi beton yol yüzeyinin belirli bir pürüzlülüğe sahip olması 
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gerekmektedir. Bu nedenle, beton yolun yapımı sırasında, yapım sonrasında ve yol 

trafiğe açılıp belirli bir süre kullanıldıktan sonra onarım amacı ile çeşitli yöntemlerle 

pürüzlendirme işlemleri uygulanmakta ve böylece yol yüzeyinin yuvarlanma sürtünme 

katsayısı arttırılmaksızın kayma sürtünme katsayısının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Mühendislik yönünden bakıldığında, yeni yapılmış bir beton yolun kabulü veya 

kullanılmakta olan bir beton yolun yüzey özelliklerinin belirlenmesi sırasında en 

öncelikli performans ölçütü, beton yolda belirli bir hızda hareket halinde olan taşıtın, 

tekerlek lastiği ile yol yüzeyi arasında oluşan kayma sürtünme katsayısının belirli bir 

seviyede olup olmadığı, yani beton yolun güvenli olup olmadığıdır. Çalışmada, bu 

güvenlik ölçütlerini belirleyebilmek için farklı pürüzlendirme yöntemleri ile 

pürüzlendirilmiş beton kaplamaların yüzey dokuları ve sıcaklık parametresine bağlı 

kayma sürtünme katsayıları belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

2. BETON YOLLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠ 
 

Yol yüzey özellikleri, yol yüzeyinden olan sapmaların dalga boyuna (λ) bağlı olarak, 

yol yüzey dokusu ve geometrik düzgünlük olmak üzere iki ana kısma ayrılmıştır [5]. 

Çalışma kapsamında yol yüzey dokuları incelenmiştir. 
 

Mikrodoku, λ<0.5 mm’den küçük dalga boylu girinti ve çıkıntılar mikrodoku olarak 

incelenir. Mikrodoku, karışımdaki agregaların yüzeyine bağlıdır ve mineral agrega 

petrografisinden etkilenir. Mikrodoku, kaplama agregası ile tekerlek lastiğinin 

temasının kalitesini etkiler. Makrodoku ise bu teması garantiler. Mikrodoku, yol 

kaplaması ile tekerlek lastiği arasındaki su filminin parçalanmasını ve lastikle yol 

arasında kuru temas olmasını sağlar. Trafik altında cilalanmayan kenarlı agregaların 

kaplamaya kazandırdığı bir özelliktir [6].  

 

Makrodoku 0.5 mm< λ <50 mm arasındaki dalga boyundaki girinti ve çıkıntıları ifade 

eder. Agreganın dane boyutuna bağlı bir parametredir (Şekil 1). Makrodoku, 

kaplamanın ortalama geometrik pürüzlülüğünü, dolayısı ile su drenajı kapasitesini 

belirtir. Makrodoku, agregaların boyutuna bağlıdır ve bu boyut büyüdükçe makrodoku 

artar. Bütün hızlarda, taşıtlara yeterli bir kayma direnci sağlamak için kaplamanın hem 

pürüzlü (makrodoku) hem de dişli (mikrodoku) olması gerekir. Yüksek hızlarda, 

mikrodoku, güvenliği sağlamak için yeterli olmaz. Bu nedenle, gürültü ve yakıt 

tüketimini arttırmasına rağmen trafikteki hızlara uygun yeterli bir makro doku 

oluşturmak gerekir [6]. 

 

 
Şekil 1: Mikrodoku ve makrodoku 
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3. DENEYSEL ÇALIġMALAR 
 

3.1 Deneyde Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 

 

Deneysel çalışmalarda kullanılan kalker, Dere Madencilik A.Ş İzmir ocağından temin 

edilmiştir. Bu agregada yapılan kimyasal analiz sonucu Çizelge 1’de ve bazı fiziksel 

özellikler Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1: Beton karışımlarında kullanılan agreganın kimyasal analizi 

 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 k.k* Kalıntı 

Kalker 0,1 0,4 0,3 54,9 0,5 0,2 - - 42,9 1,0 
*k.k:kızdırma kaybı 

 

Çizelge 2: Agrega fiziksel özellikleri 

 

Özellik 
Ġnce Agrega 

(0-5) 
Ġri Agrega 

Deney Standardı 
5/15 15/25 

Kuru-yüzey doygun tane 

yoğunluğu (kg/dm
3
) 

2,68 2,69 2,70 TS EN 1097-6 

Su emme (%) 0,95 0,18 0,19 TS EN 1097-6 
İnce malzeme (%) 9 - - TS 3527 
Organik madde yok yok yok TS 3673 
Dona dayanıklılık (NaSO4) 

(%) 
- 1,65 1,47 TS 3655 

Los Angeles aşınma %’si 
100 devir, (%) 
500 devir, (%) 

 
- 
- 

 
6 

28 

 
TS EN 1097-2 

 

 

Deneysel çalışmada CEM I/42,5 R tipi çimento kullanılmıştır. Karışım suyu olarak TS 

EN 1008’e uygun şehir şebeke suyu kullanılmıştır. Beton karışımları yatay milli mikser 

kullanılarak hazırlanmıştır. Karışımlar önce iri ve ince agrega ardından çimentonun 2 

dakikalık kuru karışımı, ardından 2/3 su ilavesi ile 2 dakika ve 1/3 su ilavesi toplam 5’er 

dakikalık karışım sürelerinde hazırlanmıştır. İncelenen taze ve sertleşmiş beton 

özellikleri Çizelge 3’de verilmiştir. Basınç deneyleri 3 adet, bir kenarı 15 cm olan küp 

örnekler üzerinde, 28 günlük standart kür işlemi sonunda ELE marka Autotest 3000 

model, 300 ton kapasiteli hidrolik beton presi ile 6,8 kN/s yükleme hızında yapılmıştır. 

 

Çizelge 3: Taze ve sertleşmiş beton özellikleri 

 

Beton özelliği Deney yöntemi Deney sonucu 

Beton sıcaklığı, 
o
C Termometre ile ölçüm 26 

İşlenebilirlik, cm Çökme (Slump) 4 

Taze birim hacim 

ağırlık, kg/dm
3 

8 litrelik kabın birim 

hacim ağırlığı 
2,40 

Hapsolmuş hava %’si Basınçlı kap 1,9 
Terleme Kalıp yüzeyi gözlemi yok 
Basınç Dayanımı, mPa TS EN 206 37  
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DFT deneyinin rahat bir şekilde yapılması açısından deney cihazının boyutları dikkate 

alınarak numune boyutları 50x50x10 cm olarak seçilmiştir Üretilen düşük çökme 

değerine sahip taze beton, hazırlanan 4 adet ahşap kalıp içerisine dökülmüş, vibrasyon 

uygulanarak yerleştirilmiş ve taze beton yüzeyleri mastarlanmıştır. Daha sonra beton 

numune yüzeyleri, farklı yüzey dokuları elde etmek amacı ile biri tek yönde (enine), biri 

çift yönde (enine ve boyuna) beton yol fırçası (kıl fırça) ile pürüzlendirilmiş, bir 

numune hiç pürüzlendirilmemiş ve bir numune de beton prizini almaya başladıktan 5 

saat sonra yüzeyine basınçlı su püskürtülerek agregaların yüzeyde görünür hale gelmesi 

sağlanmıştır. Fırça ile pürüzlendirmeler normal basınç altında ve fırça dik konumda 

tutularak beton üzerine uygulanmıştır. Yıkanmış beton yönteminde ise su basıncı, suyun 

püskürtme açısı ve zaman kontrolü ile istenilen yüzey dokusu elde edilmiştir. 

Uygulamada iri agregaların beton yüzeyinden ayrılmamasına dikkat edilmiştir. 

 

Üretilen beton plakların yüzey dokuları Kum yama (ASTM E 965) ve Lazer tarama 

yöntemi ile sürtünme katsayıları ise DFT (ASTM E 1911) yöntemi ile belirlenmiştir. 

Farklı yüzey dokularına sahip beton ve asfalt yol yüzeylerinin makrodoku ve sürtünme 

katsayısı değerlerini karşılaştırabilmek amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Otoyol 

Kampüs girişine 2009 yılında yapılan ve Yollar Fenni Şartnamesi Aşınma Tip I 

granülometrisine göre hazırlanan asfalt betonu kaplamasının, trafik etkilerine maruz 

kalmadığı kabul edilen dönel kavşak dışındaki banketi üzerinde aynı deneyler 

yapılmıştır.  

 

3.2 Kum Yama Deneyi ve Sonuçları 

 

İngiltere’de geliştirilen ve ASTM E 965 standartında tanımlanan bu deneyin amacı 

kaplamanın makro dokusunun boyutunu belirlemektir. Standart boyutlardaki (75µm) 25 

cm
3
 cam küreciği, kaplamanın girintilerini dolduracak ve çıkıntılarını aşmayacak 

şekilde bir kauçuk yardımıyla yüzey üzerine dairesel olarak yayılır. Dairenin ortalama 

çapı (D) en az üç farklı yönden ölçülür. Kumun hacminin (V) daire alanına oranına 

“Ortalama doku derinliği” (MTD-Mean Texture Depth) denir  

 

         [1] 

 

Beton plaklar ve asfalt kaplamada yapılan kum yama deneyi sonuçları Çizelge 4’de 

verilmiştir. 

 

   Çizelge 4: Kum yama deneyi sonuçları 

 

Kaplama Yüzeyi Ort. Yayılma Çapı (cm) MTD (mm) 

Düz 40,67 0,19 

Tek yönlü 

pürüzlendirme 
13,50 1,75 

Çift yönlü 

pürüzlendirme 
12,67 1,98 

Yıkanmış beton 15,33 1,35 

Asfalt 21 0,72 

 



 207 

Tek yönde pürüzlendirilen beton yüzeyi, asfalt beton yol yüzeyinden 2 kattan daha fazla 

doku derinliğine sahiptir. Şartnameye (ASTM E 965) göre; pürüzlendirilmemiş düz yol 

yüzeyi için yol trafiğe kapatılmalıdır. Tek yön ve çift yönde pürüzlendirilen ve yıkanmış 

beton yüzeyler tehlikeli yol kesimlerinde kullanılabilir. Asfalt yol yüzeyi için ise 

kullanıldığı yolun sınıfına göre 80<Hız<120 km/h arasında hız limitinin konulması 

gerektiği sonuçları elde edilmiştir [6]. 

 

3.3 Lazer Yüzey Tarama Yöntemi 

 

Lazer ile yüzey tarama oldukça yeni ve teknolojik açıdan üstün bir yöntemdir. 

Hazırlanan beton plak numuneleri üzerinde 28 günlük standart kür işleminden sonra 

yüzey mikro ve makro dokusunu ifade eden Ortalama Profil Derinliği (MPD-Mean 

Profile Depth) değerlerinin elde edilmesi için lazer tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde 

edilen 40 düşey kesit boyuna doğrultuda 10 cm’lik 3’er dilime ayrılarak (120 Adet) 

ASTM E-1845 standardına uygun olarak analiz edilmiş ve değerlerin ortalaması 

alınarak her bir kaplama yüzeyi için ayrı ayrı MPD değerleri elde edilmiştir (Şekil 2). 

 

 
 

 Şekil 2: Lazer tarama yöntemi sonuçları 

 

Tek yönde pürüzlendirilen beton yüzeyi, asfalt beton yol yüzeyinden 2 kattan daha fazla 

profil derinliğine sahiptir. Bu durum, kum yama deneyi sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. MTD ve MPD sonuçlarının birbirleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

 

3.3 Dinamik Sürtünme Ölçer (DFT) 

 

ASTM E 1911’de tanımlanan deney yönteminin temel prensibi Kolomb’un sürtünme 

yasasına dayanır. Kauçuk lastikler yol yüzeyine dik bir şekilde etkiyen W sabit yükü 

altında ve doğrusal bir F kuvveti ile V hızında döner. F kuvveti kaplama ile kauçuk 

lastikleri arasındaki sürtünme kuvvetidir (Şekil 3). 

F ile W arasında aşağıdaki gibi bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki sonucunda sürtünme 

katsayısı (μ) bulunur: 

                 [2] 
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     Şekil 3: DFT cihazında dönen diske etkiyen kuvvetler 

[2] nolu denklemde W değeri sabit tutularak, 1/W yerine (bir oran sabiti olan) K 

getirilirse aşağıdaki denklem elde edilir: 

                           [3] 

 

Denklemden de anlaşılacağı gibi μ katsayısı, F kuvveti ile doğru orantılı olarak 

değişkenlik gösterir. 20, 40, 60 ve 80 km/saat hız değerlerinde pik sürtünme ölçüm 

değerlerleri alınabilmektedir. Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin kaplamaların sürtünme 

katsayısına etkilerinin belirlenmesi için farklı sıcaklık derecelerinde DFT deneyleri 

uygulanmıştır. Farklı hava sıcaklığı derecelerini yakalamak için ölçümlere kış 

mevsiminde başlanmış ve hava sıcaklıkları takip edilerek yaz mevsimine kadar devam 

edilmiştir. Farklı kaplama türlerinde farklı sıcaklık dereceleri için elde edilen 

Uluslararası sürtünme indisi (IFI) F(V) katsayıları 60 km/h hız için Şekil 4’de 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4: Asfalt ve beton kaplama yüzeylerinin sıcaklığa bağlı sürtünme katsayıları 

 

Herhangi bir kaplamaya ilişkin o kaplamanın sürtünme özelliklerini dinamik sürtünme 

cihazı kullanarak hıza bağlı olarak karakterize eden IFI çalışmaları kapsamında ele 

alınan bağıntı aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

Sp

V

eDFTBAVF

20

20.)(                              [4] 
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Burada; F(V): IFI’e ilişkin taşıt hızına bağlı sürtünme değeri, FT20: 20 km/saat hıza 

karşılık gelen dinamik sürtünme değeri, V: Taşıt hızı (km/saat), Sp: Sürtünme Sabiti 

(Speed constant) (Sp değeri, yolun ortalama profil yüksekliği (MPD) ile ilişkilidir. Her 

kaplama için Sp değerleri MPD değerlerine göre hesaplanmıştır.). A ve B: DFT 

kullanılması durumunda kullanılacak korelasyon sabitleridir (A=0.11; B=0.66 olarak 

alınmıştır.) 

 

Şekil 4’den görüleceği üzere, sürtünmenin en büyük değerleri 10 
o
C’de kaydedilmiştir. 

Genel olarak 10 
o
C’den sonra sıcaklığın artmasıyla sürtünme katsayısında azalma 

olduğu görülmüştür. Sıcaklığın DFT değerleri üzerinde etkisini araştıran bir diğer 

çalışmada Fuentes ve Gunaratne [7] özellikle 12°C ila 30°C arasında uygulanan 

sürtünme deney sonuçları üzerinde sıcaklığın önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. 

Colony (1992)’ye göre sürtünme katsayısı yıl içinde dalgalanmalar göstermekte ve yaz 

aylarında en düşük değerlere gerilerken, kış aylarında en yüksek değerlerine 

ulaşmaktadır [8]. Pürüzlendirilmemiş (Düz) beton kaplama yüzeyinde pürüzlülükler çok 

küçük değerlerdedir. Kaplama türü ve pürüzlendirme yönteminin değişmesiyle F(60) 

değerleri değişmektedir. Çift yönlü pürüzlendirilmiş beton yol kaplamasında 10-20 
o
C 

sıcaklıklar için diğer kaplamalara göre daha yüksek F(60) değerleri elde edilmiştir. Li 

ve diğ. (2004)’e göre de sıcaklıktan kaynaklanan sürtünmedeki değişim oranı, yol yüzey 

dokusunun farklılıklar göstermesi nedeniyle kaplamadan kaplamaya da değişiklik 

gösterebilmektedir [9].  

 

 

4. DEĞERLENDĠRMELER 

Makrodoku açısından kum yama ve lazer taramadan elde edilen makrodoku değişimleri 

irdelendiğinde, beton plak yüzeylerin asfalt aşınma tabakası yüzeyine göre daha yüksek 

bir makro pürüzlülüğe sahip olduğu görülmektedir. Bu özellik beton yollarda kaplama 

yüzeyine düşen su filminin makrodoku boşluklarına dağılması ve drene olması ile araç 

tekerleği ile yol yüzeyi arasında kızaklama tehlikesinin düşürülmesine yardımcı 

olmaktadır. Bu durum, beton yollarda araçların daha kısa mesafelerde durabilmesini 

sağlamanın yanında, yüzey sularının drenajı açısından da önemlidir. Beton 

pürüzlendirme teknikleri karşılaştırıldığında, tek yönlü pürüzlendirme yöntemi diğer 

pürüzlendirme yöntemlerine göre benzer sonuçlar gösterdiğinden ve aynı zamanda 

uygulanması diğerlerine göre kolay ve daha az maliyetli olduğundan beton yol 

yapımında tercih edilebilir.  

DFT deneylerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde, sıcaklık değerlerinin artmasıyla 

sürtünme değerlerinde genel olarak azalma olduğu görülmüştür. Bu durum, kaplama 

üzerine temas eden tekerleğin kauçuk yapısından kaynaklanmaktadır. Kauçuk visko-

elastik bir malzemedir. Bu nedenle DFT sonuçları disk üzerinde bulunan kauçuk 

pabuçların farklı sıcaklıklardaki davranışından etkilenmektedir. Farklı sıcaklık 

değerleriyle elde edilen sonuçlara göre, 10°C’de en yüksek sürtünme değerlerine 

ulaşılmıştır. Bu sıcaklıktan sonra, sürtünme değerleri azalmaya başlamıştır.Sıcaklık 0°C 

iken yapılan deneydeki sürtünme değerlerindeki azalma, donma noktasına yakın 

sıcaklıkta su moleküllerinin birbirine daha da yakınlaşarak kauçuk yüzey ile yol yüzeyi 

arasında kaydırma etkisi yaratması ile açıklanabilir. Farklı pürüzlendirme yöntemleri 

için birbirlerine çok yakın sürtünme değerleri elde edilmiştir. Sürtünme açısından da tek 

yön pürüzlendirmenin diğer pürüzlendirme yöntemlerine göre uygulamada yeterli 

olabileceği söylenebilir.  
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Yol trafiğe açılmadan önce mikro dokunun, agregaları kaplayan çimento hamuru veya 

bitümden etkilenmesi muhtemeldir. Yol servise açıldıktan sonra da agrega yüzeyini 

saran çimento hamuru ve/veya bitüm filmi yüzeyden kopacağından mikro doku, 

agreganın yüzey dokusundan etkilenir [10]. Asfalt numunesi ile beton plaklarda 

kullanılan agreganın aynı kaynaktan alınmalarına rağmen DFT sonuçlarının farklı 

bulunmasının nedeni, kullanılan bağlayıcıların (Çimento-Bitüm) özelliklerine bağlı 

olduğu kadar, beton plakların servis yüklerine maruz kalmamış olmalarıyla da 

açıklanabilir.  

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Çalışmadan elde edilen sonuç ve öneriler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

 

1- Özellikle 10°C ila 30°C arasında uygulanan sürtünme deney sonuçları üzerinde 

sıcaklığın önemli bir etkisi vardır. Beton ve asfalt yol kaplamalarında sürtünme 

katsayısı yıl içinde dalgalanmalar göstermekte ve yaz aylarında en düşük değerlere 

gerilerken, kış aylarında ise en yüksek değerlerine ulaşmaktadır. 

 

2- Pürüzlendirilmemiş düz beton yüzeyi yeterli sürtünme katsayısına sahip olmadığı 

için bir beton yol uygulamasında pürüzlendirme işlemine gerek duyulmaktadır. 

 

3- Farklı yöntemlerle pürüzlendirilen beton yol yüzeylerinin sürtünme değerlerinin 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu nedenle, tek yönlü pürüzlendirilme 

yöntemi, diğer yöntemlere göre uygulama kolaylığı ve ucuz maliyeti nedeniyle tercih 

edilebilir. Bunun yanında, bir beton yolda hangi yönde (enine veya boyuna) 

pürüzlendirmeye gerek duyulduğunu belirlemek için, yol geometrisinin yanında 

başka özellikleri de göz önüne almak gerekir. Yolun kurbada olan kısımlarında yanal 

sürtünmeyi sağlamak için boyuna pürüzlendirme, yolun boyuna eğim bulunan 

kısımlarında ise enine pürüzlendirme yapılmalıdır. Her iki durumun aynı anda 

gerçekleştiği yol kesimlerinde enine ve boyuna pürüzlendirme birlikte uygulanabilir. 

 

4- Bir beton yol için fırça ile uygulanan pürüzlendirmelerde, fırçanın tutma açısını ve 

aynı zamanda uygulanan basıncı değiştirerek istenilen pürüzlülük seviyelerini 

istenilen yönde elde etme imkânı vardır. Asfalt kaplamalarda silindirle sıkıştırma 

sağlandığından böyle bir imkan bulunmamaktadır. 
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