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Özet 
 

Bu çalışma, beton yol yüzeylerinde yapılan enine ve boyuna yivlemenin sürtünmeye 

etkileri incelemiştir. Enine ve boyuna yivleme, beton yol kaplamalarına uygulanan 

yüzey doku işlemidir. Kayma ve kızaklamanın sebep olduğu yağışlı havalardaki 

kazaları azaltmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı genişlikte ve köşeleri farklı 

şekillerde yuvarlatılmış enine ve boyuna yivlerin, beton yollardaki kayma direnci 

etkisini araştırmak amacıyla, İngiliz sarkacı aletiyle ölçümler yapılmıştır. Deney 

sırasında 20 farklı numune enine ve boyuna yivli yüzey olarak incelenmiştir. 

Numunelerde yiv derinlikleri, yiv aralıkları ve yüzey mikrodokusu sabit tutulmuştur. 

Enine yiv genişliğinin dar olduğu yerlerde keskin köşeli, enine yiv genişliklerinin arttığı 

yerlerde ise yuvarlatılmış köşeli yivler kullanıldığında daha büyük sürtünme değerlerine 

ulaşılmıştır. Boyuna yivlerde, yiv genişlikleri ve yiv köşe şekilleri ıslak ve kuru 

numunelerde birbirine ters istikamette sürtünme etkisi göstermektedir. Yapılan 

çalışmada, her iki durum da dikkate alınarak ideal yiv genişliği ve yiv köşe yarıçapı 

bulunmuştur.  

 

 

Abstract 
 

This study investigated the effect of transverse and longitudinal grooves on friction at 

concrete roads. Transverse and longitudinal grooving are surface texturing treatments to 

concrete road pavements. They have been used to reduce wet-weather accidents caused 

by skidding and hydroplaning. This paper reports the effect of different transverse and 

longitudinal groove width and rounded groove corners on concrete surface skid 
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resistance by using British pendulum device. 20 different samples were investigated as 

transverse and longitudinal grooved surfaces. Groove depth, groove spacing and surface 

micro texture were kept constant.  Biggest friction values were obtained by using sharp 

transverse groove surfaces for narrow groove widths and rounded transverse groove 

surfaces for wide groove widths. Groove width and groove corner shape effect the 

friction in opposite direction on wet and dry longitudinal grooved surfaces. Ideal groove 

width and groove corner radius are determined by taking into account both conditions in 

this study.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

ASTM E303 [1] de belirtildiği gibi İngiliz pendulum (sarkaç) testi (BPT), kaplama 

yüzeyindeki kayma direncini bulmak için kullanılan bir laboratuar test metodudur. BPT 

düşük hızlı (10 km/saat) bir testtir ve birçok araştırma bu testin yüzey mikro dokusunun 

tespit edilmesinde kullanılabileceğini belirtmektedir [2-5]. İngiliz pendulum testinin 

agregalar arası boşluktan ve agrega boyutlarından etkilendiği ve agregalar arası boşluk 

genişliği arttıkça kayma direnci değerinin (BPN) azaldığı tespit edilmiştir [6]. Bunun 

yanında, enine yiv genişliği arttıkça BPN nin azaldığı belirtilmektedir [7]; fakat söz 

konusu çalışmada yiv aralığı (merkezden merkeze) sabit tutulmamıştır. Bir başka 

çalışmada, enine yiv genişliğinin artırılmasının kayma direncinin artırdığı 

belirtilmektedir [8]. Ayrıca, yiv aralığının artırılması ile BPN nin azaldığı belirtilmiştir 

[9].  

 

Bu çalışmada, enine ve boyuna yivli yüzeyler için sabit yiv aralıklarında, yiv genişliği 

ve farklı yiv köşelerinin BPN değeri üzerindeki etkileri incelenecektir. Yiv köşelerinin 

yuvarlatılmasının ve yiv genişliğinin artırılmasının BPN değerini etkilediği 

bulunmuştur. 

 

 

2. DENEY 
 

Çalışma için uygulanan deneyin amacı, yiv genişliği ve şeklinin BPN değeri üzerindeki 

etkisini diğer yiv parametrelerinin sabit tutarak tespit etmektir. 

 

Deney iki aşamadan oluşmaktadır: Deneyin birinci aşaması, enine yivli yüzeylerin yiv 

aralıklarını ve derinliklerinin sabit tutarak, yiv genişliklerinin ve yiv köşe yarıçaplarının 

artırılması sırasında BPT ile enine yivli yüzeyin test edilmesini içermektedir. 

 

Deneyin ikinci aşaması, boyuna yivli yüzeylerin yiv aralıklarını ve derinliklerinin sabit 

tutarak, yiv genişliklerinin ve yiv köşe yarıçaplarının artırılması sırasında BPT ile 

boyuna yivli yüzeyin test edilmesini içermektedir. 

 

 

2.1. Farklı Enine Yiv Genişliği ve Yiv Köşeleri için BPT 

 

2.1.1. Numune hazırlanışı 

 

Deney için standart 15x15x15 cm lik C40 lık (basınç dayanımı 40 MPa) küp numuneler 

hazırlanmıştır. Beton numunelerin yüzeylerine şekil vermek için plastik yivli plakalar 
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kullanılmıştır. Plakalar, küp kalıpların kenarlarına yerleştirilmiş, beton kür olduktan 

sonra beton yüzeyinden çıkarılmıştır. Plakaların kalıp kenarına konulması sayesinde 

düzgün yüzeyli yivli numuneler elde edilmiştir. 13 mm sabit yiv aralıklı (merkezden 

merkeze), 6 mm yiv derinliği olan 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ve 6 mm yiv 

genişliklerine sahip 20 farklı numune hazırlanmıştır. Yiv köşeleri, yarıçapı 0 mm, 1 

mm, 1.5 mm ve 2 mm olacak şekilde her bir yiv genişliği için yuvarlatılmıştır. 

Numuneler test edilmeden önce, her bir yüzeyin mikro dokusu lazer profilometre ile 

ölçülmüş ve yüzey mikro dokusunun genel olarak 0.02 mm olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.1.2. Analiz sonuçları 

 

20 farklı yive sahip yüzeyler, Şekil 1 de gösterildiği gibi enine yivli yüzey olarak ele 

alınmış ve test edilmiştir. Enine yivli yüzeyler için test sonuçları Tablo 1 de 

gösterilmektedir. 

 

   
 

Şekil 1. Yuvarlatılmış ve keskin köşeli yivli numuneler 

 

 

Tablo 1. Enine yivli yüzeyler için BPN değerleri 

 

     

Enine Yiv

Yiv 

Genişliği

(mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=0 mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=1 mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=1.5 mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=2 mm)

Kuru Yüzey 2 92 88 86 85

Kuru Yüzey 3 96 93 90 89

Kuru Yüzey 4 98 98 99 101

Kuru Yüzey 5 101 104 106 108

Kuru Yüzey 6 114 114 115 115

Islak Yüzey 2 77 75 74 73

Islak Yüzey 3 80 78 77 76

Islak Yüzey 4 81 84 85 87

Islak Yüzey 5 88 91 95 100

Islak Yüzey 6 99 102 105 108  
 

Deney sonucu bulunan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

1. Kuru ve ıslak yüzeylerde, aynı tip yiv köşelerine sahip enine yivli yüzeylerde, yiv 

genişlikleri arttıkça BPN değerleri de artmaktadır. 

 

2. Aynı yiv genişliğine sahip enine yivli yüzeylerde, yiv köşe yarıçapı arttıkça ıslak ve 

kuru yüzeyler arasındaki BPN değer farkı azalmaktadır (Şekil 2). 
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3. BPN yiv köşe şeklinden etkilenmektedir. Islak ve kuru yüzeylerin her ikisi için de, 4 

mm yiv genişliğinden itibaren yuvarlatılmış yivlerin köşe yarıçapları arttıkça, BPN 

değerleri de artmaktadır.   

 

4. 2 mm ve 3 mm yiv genişliklerinde, yuvarlatılmış yivlerin köşe yarıçapları arttıkça 

BPN değerleri düşmektedir. 

 

5. BPT sonuçlarının daha büyük çıkması için, 2 mm ve 3 mm enine yiv genişliğine 

sahip yüzeylerde yiv köşelerinin keskin olması, yani yuvarlatılmaması önerilmektedir. 

 

6. BPT sonuçlarının daha büyük çıkması için, 4 mm, 5 mm ve 6 mm enine yiv 

genişliğine sahip yüzeylerde yiv köşe yarıçaplarının artırılarak yuvarlatılması 

önerilmektedir. Söz konusu yiv genişlikleri için yuvarlatılmış yiv köşe yarıçapının 2 

mm olması önerilmektedir. 
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Şekil 2. Enine yivler için kuru ve ıslak yüzeyler arasındaki BPN farkı 

 

 

2.2. Farklı Boyuna Yiv Genişliği ve Yiv Köşeleri için BPT 

 

2.2.1. Numune hazırlanışı 

 

20 farklı beton numune, Birinci Aşamada anlatıldığı gibi hazırlanmıştır. Bu numuneler, 

boyuna yivli numune olarak ele alınmış ve İngiliz sarkaç aletiyle test edilmiştir.  

 

2.2.2. Analiz sonuçları 

 

Boyuna yivli yüzeyler için test sonuçları Tablo 2 de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Boyuna yivli yüzeyler için BPN değerleri 

 

Boyuna Yiv

Yiv 

Genişliği

(mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=0 mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=1 mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=1.5 mm)

BPN (yiv köşe 

yarıçapı=2 mm)

Kuru Yüzey 2 88 86 85 84

Kuru Yüzey 3 87 85 85 83

Kuru Yüzey 4 87 85 84 83

Kuru Yüzey 5 86 84 83 82

Kuru Yüzey 6 85 84 83 81

Islak Yüzey 2 71 72 73 74

Islak Yüzey 3 72 73 75 75

Islak Yüzey 4 74 74 75 77

Islak Yüzey 5 75 76 77 79

Islak Yüzey 6 77 78 80 81  
 

Deney sonucu bulunan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

1. Aynı tip yiv köşelerine sahip boyuna yivli yüzeylerde yiv genişliği arttıkça, ıslak 

yüzeylerde BPN değeri artarken, kuru yüzeylerde azalmaktadır. 

 

2. Aynı tip yiv köşelerine sahip boyuna yivli yüzeylerde yiv genişliği arttıkça, ıslak ve 

kuru yüzeyler arasındaki BPN farkı azalmaktadır. BPN farkı ayrıca aynı yiv 

genişliklerinde yuvarlatılmış yiv köşe yarıçapları arttıkça da azalmaktadır (Şekil 3).   
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Şekil 3. Boyuna yivler için kuru ve ıslak yüzeyler arasındaki BPN farkı 

 

3. Boyuna yivlerde yiv genişliği, BPT sonuçları bakımından ıslak yüzeylerde kuru 

yüzeylere oranla çok daha fazla etkilidir. 

  

4. BPT sonuçlarının daha büyük çıkması için ıslak yüzeylerde boyuna yiv genişliğinin 

ve yuvarlatılmış yiv köşe yarıçapının artırılması önerilmektedir. Islak ve kuru yüzeyler 

birlikte düşünüldüğünde, optimum BPT sonuçlarına ulaşmak için 6 mm boyuna yiv 

genişliği ve 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış yiv köşesi kullanılmasının uygun olacağı 

görülmüştür.  
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3. BULGULAR 
 

Bu çalışmada, yiv aralığı, yiv derinliği ve yüzey mikrodokusu sabit tutulmuştur. Farklı 

yiv genişlikleri ve yiv köşelerinin etkilerinin belirlenmesi için BPN değerleri 

ölçülmüştür. Testler, enine ve boyuna yivli yüzeylerde uygulanmıştır. 

 

BPN değerlerinin enine yiv genişliği arttıkça arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, beklenen 

bir sonuçtur [8]. Çalışmaların birinde, enine yiv genişliği arttıkça BPN değerlerinin 

azaldığı belirtilmiştir [7]. Bu tezat sonuç, söz konusu çalışmada yiv aralıklarının, bu 

çalışmanın aksine sabit tutulmadığından ileri gelmektedir. Bu konunun dikkate 

alınmamış olması söz konusu çalışmada yanlış sonuçlara ulaşılmasına sebebiyet 

vermiştir.  

 

Yapılan çalışmada, 2 mm ve 3 mm genişliğindeki enine yivlerde keskin köşeli yivler 

kullanıldığında BPT değerleri yuvarlatılmış köşelere göre daha büyük çıktığı 

görülmüştür. Yiv genişlikleri 4 mm ve daha büyük olduğunda ise yiv köşeleri 

yuvarlatıldıkça daha büyük BPT değerleri elde edilmiştir. 

 

Aynı yiv genişliklerine sahip enine yivli yüzeylerde, yiv köşe yarıçapları artırıldıkça 

ıslak ve kuru yüzeyler arasındaki BPN değerleri azalmaktadır. 

 

Enine yivli yüzeylerde yapılan gürültü analizleri dikkate alındığında, yiv genişliğinin 3 

mm olması tavsiye edilmektedir [10]. Yapılan çalışmada, 3 mm yiv genişliğinde daha 

büyük sürtünme değerlerinin elde edilebilmesi için yiv köşelerinin yuvarlatılmaması 

gerektiği tespit edilmiştir.  

 

Boyuna yiv genişliğinin artırılması ve yiv köşelerinin yuvarlatılmasının, ıslak 

yüzeylerde BPN değerlerini artırdığı, bunun yanında kuru yüzeylerde ise azalttığı tespit 

edilmiştir. Islak ve kuru boyuna yivli yüzeyler birlikte dikkate alındığında, optimum 

BPN değerini elde etmek için yiv genişliğinin 6 mm, yuvarlatılmış yiv köşe yarıçapının 

ise 2 mm olması gerektiği görülmüştür.  

 

Tekerlek ve yol kaplama arasındaki temas basıncı arttıkça oluşacak olan ses 

gürültüsünün de arttığı belirtilmektedir [11]. Temas basıncı, temas alanının azalmasına 

bağlı artmaktadır. Boyuna yiv genişliğinin artırılması ve yiv köşelerinin yuvarlatılması, 

tekerlek ve kaplama temas alanını azaltmaktadır. Bu sebepten dolayı, boyuna yiv 

genişliklerinin artırılması ve yiv köşelerinin yuvarlatılması daha büyük BPT sonuçlarına 

ulaşılmasını sağlarken, ses gürültüsünün de artmasına sebebiyet vermektedir. 

Tasarımcının, ses gürültüsü ve sürtünme değeri arasındaki bu zıt durumu dikkate alarak, 

önem durumuna göre tasarımını yapması gerekmektedir.   

 

 

4. SONUÇ 
 

Bu çalışma, yüzey makrodokusunun İngiliz sarkaç aleti üzerindeki etkisini 

göstermektedir. Yiv aralıkları, derinlikleri ve yüzey mikrodokusu sabit tutularak, enine 

ve boyuna yiv genişliklerinin ve yiv köşe şekillerinin sürtünme üzerindeki etkisini 

araştırmak için laboratuvar testleri yapılmıştır. 
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Enine yiv genişliği arttıkça, BPN değerleri de artmaktadır ve yiv köşe şeklinden 

etkilenmektedir. 2 mm ve 3 mm enine yiv genişliğine sahip yüzeylerde sürtünme 

değerlerinin yüksek olması için keskin köşeli yiv kullanılması gerekmektedir. 4 mm, 5 

mm ve 6 mm enine yiv genişliklerinde ise yiv köşelerinin yuvarlatılması ve yiv köşe 

yarıçapının 2 mm olması, daha büyük sürtünme değerlerine ulaşılmasına sağlamaktadır.  

 

Boyuna yiv genişliğinin ve yiv köşe yarıçapının artırılması, ıslak yüzeylerdeki BPN 

değerini artırırken, kuru yüzeylerde azaltmaktadır. Optimum BPN değerini elde etmek 

için, boyuna yiv genişliği 6 mm, yuvarlatılmış yiv köşe yarıçapının da 2 mm olması 

gerektiği tespit edilmiştir. 
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