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GEOFOAMGEOFOAM
YENİLİKÇİ HAFİF DOLGU MALZEMESİ

GEOFOAM Nedr?›

› GEOFOAM’un Avantajları

› GEOFOAM’un Uygulama Alanları



Norveç-Oslo Köprü Yol Yaklaşım Dolgusu

Türkiye-İstanbul Bağlantı Yolu Dolgusu



GEOFOAM NEDİR?

EPS (Genleştirilmiş Polistren) petrolden elde 
edilen, köpük halinde, termoplastik, kapalı 
gözenekli, ısı yaltım değeri çok yüksek ve tipik 
olarak beyaz renkli bir malzemedir.  Kapalı 

hücre yapısı sayesinde hafif, rijit ve bünyesine su alması 
çok azdır.  EPS’in bünyesinde 1 m³ içerisinde yaklaşık 
3–6 milyar küçücük kapalı gözenekli hücreler içinde 
durgun hava hapsolmuş vaziyettedir. Malzemenin %98’i 
hareketsiz ve kuru havadır, bu sayede geleneksel dolgu 
malzemelerinin yaklaşık olarak %1 ağırlığındadır. 

EPS’in inşaat mühendisliğinde hafif dolgu malzemesi 
olarak kullanılması ise GEOFOAM olarak adlandırılır. 
Geofoam 1960’lardan bu yana ilk olarak İskandinav 
ülkelerinde, daha sonra Batı Avrupa, Japonya ve 

Amerika başta olmak üzere tüm dünyada alternatif bir 
hafif dolgu malzemesi olarak inşaat mühendisliğinin çok 
farklı  kullanım alanlarında  kendisine yer bulmuştur. 
Geleneksel dolgu malzemelerine göre en belirgin üstün 
teknik özellikleri ise hafifliği, yüksek mukavemet/
yoğunluk oranına sahip olması, çok kolay şekil 
verilebilmesi, boyutsal kararlılığı, su emme oranının çok 
düşük olması, çevresel etkenlere dayanıklılığı , ekonomik 
ve çok hızlı bir uygulama yapısına sahip olmasıdır. 

Geofoam uygulandığı yerdeki  yapının altındaki  zemin  
katmanlarına gelen basıncı oldukça azaltarak buraya 
daha az yük gelmesini sağlamakta ve bu sayede, 
oturmaları azaltmakta, taşıma ve eğim dezavantajlarına 
karşı stabiliteyi geliştirmektedir. 
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Amerika-Washington Köprü Yol Yaklaşım Dolgusu Japonya-Tokyo Havaalanı Pist Dolgusu

Yunanistan-Selanik Otoban Zayıf Zemin Yol Dolgusu Çin-Şanghay Formula 1 Orta Pist Dolgusu
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Taşıma kapasitesi düşük zeminlerde 
zemin iyileştirilmesi yapılmadan, 
üzerine geleneksel  dolgu malzemeleri 
konduğunda yaklaşık 2 ton/m² yükleme 
yapılmakta buda oturmaların devam 
etmesine yol açmaktadır. Geofoam 
uygulandığında zemine etkileyen yük 
yaklaşık 20 kg/m2 ye düşmekte ve zemin 
iyileştirme  metodları (fore kazık, jet 
grout ,taş kolon, derin karıştırma  v.b) 
uygulanmadan mevcut  zemine gelen 
yükler azaltılarak oturmaların önüne 
geçilmektedir.

Geofoam ile ilgili  standart  TS EN 14933 
İnşaat Mühendisliği Uygulamaları 
için Isıl Yalıtım ve Hafif Ağırlıklı Dolgu 
Mamulleri – Fabrikasyonla İmal 
Edilmiş Genleştirilmiş Polistiren 
(EPS) – Özellikler olup, bu standart  
kara yollarında, demir yollarında, 
trafiğe açık alanlarda donma etkisine 
karşı yalıtım malzemesi olarak 
kullanılan genleştirilmiş polistiren’den 
fabrikasyon mamulleri, yatay ve düşey 
zemin basıncını azaltmak için ve diğer 
inşaat mühendisliği uygulamalarında 
kullanılan hafif dolgu malzemelerinin 
sahip olması gereken, şartları sağlayan 
levha veya blok ürün uygulamalarını 
kapsamaktadır.

Tip EPS 40 EPS 60 EPS 100 EPS 120 EPS 150

Yoğunluk (kg/m3) 12 16 20 24 30

min.  Basınç dayanımı
20 30 60 80 100

(kPa %2’de)

min.  Basınç dayanımı
30 50 80 100 120

(kPa %5’de)

min.  Basınç dayanımı
40 60 100 120 150

(kPa %10’da)

min.  Eğilme Dayanımı
50 100 150 170 200

(kPa)

Amerika-Utah Köprü Yol Yaklaşım Dolgusu

EPS Geofoam için tipik tasarım yük limiti % 2 oranında basınç dayanımıdır. EPS yaklaşık bu dayanımda bir lineer elastik malzeme gibi davranır.

EPS Geofoam için TS EN 14933 Fiziksel Özellik Gereksinimleri



Hafif olmakla birlikte yüksek basma 
dayanımına sahiptir, özellikleri 
yoğunluğuna bağlı olarak istenen 
yönde değiştirilebilir. Geoteknik 
mühendisliğinde kullanılan hafif 

dolgu malzemeleri arasında en 
yüksek mukavemet/yoğunluk oranına 

sahip malzemedir. Ürünün tipine göre değişiklik 
gösterse de çıplak olarak yaklaşık 1,5 ile 6 ton/m2 yüke 
dayanabilmektedir (%2 deformasyonda) , bu dayanım 
üzerlerinde kullanılan yük dağıtma platformları ile çok 
daha yüksek mertebelere çıkabilmektedir.

Hafif

Dayanım
Geofoam 1.5-6.0 ton/m2 aralığında 

dayanıma sahiptir, bu değer ise 
ortalama 4-5 katlı bir yapının yüküne 
eşittir. Tipik bir yol-tren yolu yükü 
ise yaklaşık 0.5-1.5 ton/m2 aralığında 

olduğu düşünülürse yol dolguları için 
çok ideal bir dayanımdadır.

Hızlı

Çalışılması, şekil verilmesi, 
taşınması montajı ve uygulanması 
çok kolay ve hızlıdır.

Ekonomik

Geleneksel zemin islah metodlarına 
göre  hem ilk yatırım maliyeti olarak 
hem de toplam proje maliyeti 
açısından daha ekonomiktir.

Çevreci

Kapalı hücrelere sahiptir, kimyasal 
ve biyolojik tepkimeye girmez, 
mikroorganizmalar için bir besin 
maddesi değildir, küflenmez, 
çürümez, kokmaz. Çevreye zararsız ve 

geri dönüşümlü bir üründür

Uzun Ömür

Kapalı gözenekli hücre yapısı 
sebebi ile bünyesine çok az su, 
nem alır. Çevresel etkenlere ve 
donma-çözülme döngülerine 

karşı dayanıklıdır, bu sebeple çok 
uzun ömürlüdür.

Bakım

Geleneksel yöntemlere göre yol bakım 
maliyeti çok daha azdır. Donma 
çözünme ile davranışı değişmez.

Hava Şartlarından Etkilenmez

40 yılı aşkın süredir dünyanın çok farklı 
iklim koşullarına sahip yelerinde 
kullanılmakta ve uzun süreli 
performans kayıtlarına sahip bir 

malzemedir.

Harmonize Standart

TS EN 14933 Harmonize ve ulusal pek 
çok ürün ve uygulama standartına 
sahiptir, fiziksel-mekanik özellikleri, 
malzeme davranışı bilinir ve 
ölçülebilir.
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GEOFOAM’UN AVANTAJLARI
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Amerika-Utah Tren Yolu Menfez Geçiş Dolgusu

Hollanda-Rotterdam Köprü Yol Yaklaşım Dolgusu
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Zayıf Zemin Üzerine Yol İnşası
Zayıf zemin üzerine kara yolu, demiryolu, 
havalimanı gibi yapıların inşası oldukça pahalı 
ve kalite kontrolleri zordur, bu alanların zemin 
islahları gerektiren durumlarında geofoam 
uygulaması ile kolaylıkla oturmaların önüne 
geçilebilir, yüklerin yayılması sayesinde taşıma 
kapasitesi sorunları ortadan kalkar. 
Geofoam ağır dolgu malzemeleri yerine 
kullanılarak hızlı ve yapıcı çözüm sunar. 

Geofoam’un yüksek oranda sıkıştırılabilme 
direnci, bu malzemeyi otoyollarda veya ikincil 
yollardaki trafik yüklerinin desteklenmesinde 
uygunluk sağlamaktadır. 

Yol Genişletme
Trafik yoğunluğu ile yetersiz kalan yollar sık 
sık genişletilmektedir. Bu durum, mevcut yolun 
genişletilmesi için ek dolgu gereksinimine 
sebep olmaktadır. Geleneksel yol inşasında 
toprak katmanları ince tabakalarla inşa 
edilir ve her bir tabaka bir önceki serilmeden 
sıkılaştırılır, oysaki geofoam kullanılarak, bu 
tarz bir sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulmamakta, 
ilave yük getirilmeden ve çok hızlı bir imalat ile 
yol inşaası yapılabilmekte  ve mevcut yola etkisi 
minimize edilebilmektedir.
 
Köprü Yol Yaklaşım Dolguları
Otoyol, demiryolu ve köprü yaklaşımlarının 
inşa edileceği yerlerde zayıf zemin varsa, 
tasarım kriterleri gereğince önlem alınmalıdır. 
Ülkemizde ve dünyada bu tür ki zayıf zemin 
geçişlerinde ön yükleme, fore kazık, jet grout 
gibi zemin iyileştirme metotları ile zayıf zemin 
gerekli tasarım kriterlerine getirilmeye çalışılır. 
Bu metotlar ise pahalı ve uzun zaman alan 
çözümlerdir. Geofoam ile ise yerel zemin 
özellikleri iyileştirilmeden tasarım yüklerini 
azaltarak oturma ve taşıma yükü sorunu 
çözüme kavuşturulur.

GEOFOAM’UN UYGULAMALARI VE YAYGIN 
KULLANIM ALANLARI

Finlandiya -Helsinki Zayıf Zemin Üzerine Yol Dolgusu

Japonya-Hiroşima Yol Genişletme Dolgusu

Hollanda-Bouw Yol Genişletme Dolgusu

Hollanda-Barendrecht Köprü Yol Yaklaşım Dolgusu
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Gömülü Yapılar, Menfezler ve 
Boru Hatları 
Mevcut yeraltı yapılarının üzerine inşa edilen 
yeni dolgularda, bu yapıların sökülmesi, gelecek 
ilave yüklere göre yeniden imal edilmeleri veya 
güçlendirilmeleri hem masraflı hemde işleyen 
sistemin duraklaması açısından zordur, bunun 
yerine geofoam kullanılarak yük seviyeleri  
azaltılır ve  tolere edilebilir seviyelere indirilir.

Dayanma (İstinat) Yapılarında , 
Şev  Dolgusu ve Koruma Amaçlı
İstinat duvarı üzerine gelen yatay yükler, 
arkadaki dolgu malzemesinin ağırlığıyla doğru 
orantılıdır. Kendi içinde stabil olan geofoam ile 
istinat duvarlarına gelen yatay yükler geleneksel 
dolgular ile kıyaslanamayacak seviyede azalır. 
Düşey yüklerdeki azalma ve Geofoam’un 
doğal bir sismik izolatör görevi göreceği de 
beraberinde düşünüldüğünde duvarların yanal 
ve düşey hareketleri minimize edilecek, kesit 
tesir değerleri azalacaktır. Geofoam malzemenin 
bir teknik özelliği de darbe sönümleme 
potansiyelidir bu sayede yapılara gelebilecek 
yatay yüklerle birlikte çevresel etkilerden de 
yapıyı korur. 

Ayrıca stabil olmayan eğimler, mevcut toprağın 
ağırlığı sebebi ile kayma eğilimindedir bu 
ağırlığın bir kısmının çıkarılıp, yerine hafif 
ağırlıklı olan geofoam konulması ile olası 
kaymalara karşı yük azalmasından dolayı önlem 
alınmış olunur. 

Çevre Düzenleme ve Peyzaj  
Uygulamaları
Geofoam ile arazi de sunni bir topografik yapı 
oluşturulabilir veya mevcut bir yapı üzerine 
ekstra yük getirilmeden istenilen şekillerde 
peyzaj çalışması, yeşil çatı uygulaması 
yapılabilir. Yeşil çatılar özellikle kentsel 
alanlarda yağmur suyunun boşa gitmeyip 
kullanılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi 
ve hava sıcaklığının azaltılmasında faydalıdır. 
Geofoam  bu tür uygulamalar için idealdir, 
çünkü istenilen boyut ve şekillerde  kesili, çatı 
yapılarına ek yük getirmeden, özel ekipmana 
ihtiyaç duyulmadan yerleştirilir ve aynı zamanda 
ısı izolasyonu da sağlar.

 Amerika-Utah Menfez Üzeri Yol Dolgusu

Japonya-Tottori Şev Dolgusu

Türkiye-İstanbul İstinat Duvarı Dolgusu

Amerika-Illinois Park Peyzaj Dolgusu
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GEOFOAM

10-40 kg/m3

TOPRAK
350-1000 kg/m3

ÇAKIL
1800-2000 kg/m3

BETON/ASFALT
2200-2500 kg/m3

Kata Kadar Daha Hafif Malzeme

Gefoam hafif dolgu malzemesi 
beton ve benzeri inşaat dolgu 
malzemelerine oranla 200 kata 
kadar daha hafiftir. Bu sayede 
yapılara gelen yükleri önemli
oranda azaltır. Bunun yanında 
önemli derecede izolasyon 
sağlar.

Kör Kalıp Olarak Kullanımı
Geofoam  kullanılarak gösteri merkezlerindeki 
oturma sıra alanları, yükseltilmiş döşeme ,  kat 
içersinde hafif dolgu, ters kiriş dolgusu, peyzaj 
dolgusu, asansör holü dolgusu, temel üzerinde 
dolgu, mütemadi temel dolgusu yapılabilir. 
Geofoam içersinden her türlü mekanik/elektrik 
tesisatı kolaylıkla geçirilebilir. Geofoam üzerine 
yapılacak betonarme yük yayma platformu 
sonrası serbestçe her türlü zemin kaplaması 
yapılabilir, bölme duvar oluşturulabilir. Isı ve ses 
izolasyonu sağlanır. Geofoam’un yüksek basma 
mukavemeti ile birlikte hafif olması, hem yeni 
inşaat hem de renovasyon projelerinde alternatif 
çözüm sağlar.

Kalite Belgeleri
Geofoam EPS  bloklar harmonize bir ürün 
standartı olan “TS EN 14933: İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN 
ISIL YALITIM VE HAFİF AĞIRLIKLI DOLGU 
MAMULLERİ-FABRİKASYONLA İMAL EDİLMİŞ 
GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN (EPS)” Sahiptir, 
bu sayede CE belgelendirmesine sahip olmalıdır.
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Türkiye-İzmir Döşeme Yükü Azaltma Dolgusu

Türkiye-İstanbul Döşeme Yükü Azaltma ve Peyzaj Dolgusu



Türkiye-Adana Otoban Tünel Yapısı Koruma Dolgusu

Hollanda-Alphen Köprü Yol Yaklaşım Dolgusu
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Tümsan Sanayi Sitesi 2. Kısım B Blok No:5 İkitelli-İstanbul
info@epsder.org.tr • Tel:0212-4862954 • Fax:0212-4862952 
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