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Giriş  

Bu broşür,  ‘taşıma kapasitesi düşük zemin alt tabakası üzerine karayolu inşası’ çalışma heyetine 

bağlı ‘hafif yapı malzemeleri’ çalışma komitesi (müdür: Ltd. RBDir. Yüksek Mühendis 

Huhnholz) tarafından hazırlanmıştır.  

 

Bu ‘Yol Seti İnşasında EPS – Sert Köpük Malzemelerinin Kullanılması Hakkında Broşür’, 

özellikle İskandinavya’da, Hollanda’da ve Japonya’da yapılan uygulamalardan elde edilen 

deneyimler dikkate alınarak toprak işlerinde EPS – expande polistirol kullanımına yöneliktir.  
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1. Genel Açıklamalar 

 

Taşıma kapasitesi düşük zemin alt tabakası üzerinde yapılan toprak işlerinde geçmişte, trafiğe 

açma sonrasında oturmaların azaltılmasını hedefleyen çeşitli teknikler geliştirilmiştir [1]. Toprak 

değiştirme, üzerine başka katmanlar yığma prosedürleri veya dikey drenaj gibi tedbirler bununla 

bağlantılıdır.  

 

Yurtdışında başarıyla gerçekleştirilen EPS – sert köpük malzeme uygulamaları, bu malzemenin 

Almanya’da da kullanılmasına ilişkin olanaklarının düşünülmesine yol açmaktadır. Karayolu 

inşasında EPS – sert köpük malzemelerinin kullanılmasına ilişkin deneyimler Almanya’da 

günümüz itibariyle sadece bu tür malzemelerin ısı izolasyon tabakası [2] olarak kullanılması 

hususunda kazanılan deneyimler ile sınırlıdır.   

 

Bu broşür, Karayolları ve Ulaştırma İşleri Araştırma Şirketi’nin ‘hafif yapı malzemeleri’ çalışma 

komitesi tarafından, Alman Karayolları Dairesi’nce EPS – alt yapıları üzerinde gerçekleştirilen 

ilk büyük deneylerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır[6]. Bu broşür, 

karayolu inşasında kullanım olanaklarını göstermektedir.  

 

Bu broşürün uygulanması, ilgili projenin bir inşaat zemini bilirkişisi tarafından toprak işleri 

tekniği bakımından değerlendirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.  

 

EPS – sert köpük malzemeleri ile inşa biçimi, ekonomik kıyaslama yoluyla yapılacak özel 

incelemeler doğrultusunda alternatif çözümlerle öngörülebilir.  

 

2. Özel Terimler  

 

EPS, expande polistirol (ticari adı örn. Styropor®) toprak işleri için yeterli düzeyde dayanıma 

sahip, düşük yoğunluklu, kapalı hücreli polistirol sert köpüktür [6].  

 

EPS – Sert Köpük Blokları polistirol granüllerinden üretilmektedir [3], [5].  

 

Ön yük tatbiki/ön zorlama, taşıma kapasitesi düşük olan zemin alt tabakası üzerine set 

inşasında primer oturmaların önceden ortaya kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen bir 

yığma/dökmedir [1].  

 

 

3. Uygulama Alanları 

 

3.1. Genel Bakış 

EPS çok çeşitli varyasyonlarda ve şekillerde sunulmaktadır. Karayolu inşasında asgari brüt 

yoğunlukları 20 kg/m3 ve ölçüleri 1,0 m x 0,5 m x 4,0 m olan dikdörtgen prizmalar uygun 

bulunmuştur. Gürültüden koruyucu set inşasında brüt yoğunlukları daha düşük olan EPS – 

blokları kullanılabilir.  



 

EPS – blokları Bölüm 6 uyarınca mineralli set inşa malzemesinin bir kısmının yerine 

kullanılmaktadır. Set kontak sathında gerçekleştirilecek olan toprak presleme işlemi böylece 

zemin alt tabakasının zorlanabilirlik/yük tatbik kapasitesine göre ayarlanabilir. Burada EPS’nin 

düşük özgül ağırlığından ve diğer elverişli fiziksel özelliklerinden yararlanılmaktadır. (bakınız 

Bölüm 4).  

 

Şimdiye kadar inşaat alanında gerçekleştirilen EPS uygulamaları çevrenin zarar görmesine veya 

sağlığın bir tehdit ile karşı karşıya kalmasına yol açmamıştır.  

 

EPS yeniden kullanılabilme özelliğine sahiptir [7].  

 

EPS – köpük malzemeler toprak işlerinde örn.  

 

- set inşasında  

- set genişletme çalışmalarında  

- oturma hasarlarının tamirinde  

- konstrüksiyon yapılarının arkasının doldurulması veya gürültüden koruyucu set inşası 

gibi özel uygulamalarda  

 

kullanılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 1: EPS – set yapı tarzı, prensip taslağı)  

 



(Şekil 2a: Göteborg – Uddevalla, E6, İsveç otobanının bir bölümü olarak EPS - set inşa projesi)  

 

(Şekil 2b: Göteborg – Uddevalla, E6, İsveç otobanının bir bölümü olarak EPS - set inşa projesi)  

 

(Şekil 2c: Göteborg – Uddevalla, E6, İsveç otobanının bir bölümü olarak EPS - set inşa projesi)  

 

(Şekil 3a: Hardinxveld – Giessendam, Hollanda’da yol geliştirme kapsamında bir EPS – set inşa 

projesi)  

 

(Şekil 3b: Hardinxveld – Giessendam, Hollanda’da yol geliştirme kapsamında bir EPS – set inşa 

projesi)  

 

3.2. Set İnşası  

Taşıma kapasitesi düşük olan zemin alt tabakaları söz konusu olduğunda setin bazı kısımlarında 

veya bütün profilinde (bakınız Şekil 1 – 3) Bölüm 6 doğrultusunda EPS kullanılması, yapı 

tekniğine ilişkin çok sayıda sorunun çözülmesini sağlayabilir, örn.  

 

- Zorlamanın/yük tatbikinin toprağın taşıma kapasitesine göre ayarlanması  

- Yakında bulunan inşaatların/mimarilerin hasar görmesinin engellenmesi  

- Problemli bölgelerde traslama (aşırı derecede yumuşak zemin alt tabakası, nehirlere ve 

göllere az mesafe,  çöp boşaltma depoları)  

- Toprak değiştirme tedbirlerinin/çalışmalarının minimize edilmesi veya önlenmesi  

- Malzeme nakliyesinin azaltılması  

- İnşaat süresinin kısaltılması  

 

3.3. Köprü Rampaları İnşası  

Köprü rampaları, köprü ile bağlantılarının yapılması için gerekli yüksekliğe ulaşılması 

bakımından oldukça zor teknik sorunlara yol açabilirler. Köprü rampaları ortalama eğim 

hususunda seçme şansı tanımamaktadır. Bu tür rampalar, ön yük tatbiki/ön zorlama 

prosedürlerinin etkili bir şekilde uygulanması için çoğu zaman fazla yüksektirler. Bu nedenle, 

taşıma kapasitesi düşük zemin alt tabakaları söz konusu olduğunda, sette oturma meydana 

gelmesi sonucunda köprü ile rampa arasında bir yükseklik seviye farkının oluşmasını engellemek 

amacıyla, çoğunluklu olarak toprak değişimi gerçekleştirilmektedir.  

 

Yurtdışında (Şekil 4) elde edilen deneyimler, rampada EPS kullanılması sayesinde de köprü ile 

rampa arasındaki oturma farkının minimize edilebileceğini göstermektedir.  

 

3.4. Set Genişletme  

 

Mevcut karayolu setlerinde yapılan genişletme çalışmaları, yapılan yeni dolguların ağırlığı  

sonucunda zemin alt tabakasında oturma meydana geldiğinde ve bunun sonucunda mevcut set ile 

seviye farkları ortaya çıktığında sorunlu olmaktadır. Deformasyonlar sonucunda hasarlar 

meydana gelmektedir ki bunlar da diğer hasarların yanı sıra enine eğimde değişikliklere ve/veya 

üst yapıda uzunlamasına çatlaklara yol açabilmektedir.  

 

Genişletilecek yerlerde ek dolgular kısmen EPS’den oluşturulduğunda, bu tür hasarlar neredeyse 

hiç ortaya çıkmamaktadır. Aşırı derecede hafif olan bu malzeme kullanımının avantajı, dar 

alanlar söz konusu olduğunda, özellikle göze çarpmaktadır. Bu malzeme gabion ile kombine 

edilmeye çok elverişlidir (Şekil 5). Aşırı durumlarda neredeyse dikey olan dış sınırlandırmalar 

mümkündür.  

 

 



3.5. Oturma hasarlarının tamir edilmesi 

Karayolları üzerinde lokal olarak ortaya çıkan oturma hasarlarının bir çok nedeni vardır. Bu 

nedenler çoğu zaman yeraltında bulunan tabakaların büyük oranda oturmasından 

kaynaklanmaktadır. Ortalama eğime kadar doldurma yapma suretiyle gerçekleştirilen tamiratlar 

ilave zorlanma/yük tatbiki anlamına gelmektedir ve yeniden oturma meydana gelmesine yol 

açmaktadır. Gerekli olan doldurma işleminin set içerisine ve yeraltına EPS döşenmesi suretiyle 

gerçekleştirilmesi halinde, inşaat zeminin zorlanması/yük tatbiki, izolasyon malzemesinin EPS 

ile değiştirilmesi sayesinde azaltılmaktadır (Şekil 6 ve 7).  

 

3.6. Diğer Uygulama Olanakları   

Yurtdışında EPS ile başarıyla gerçekleştirilmiş olan diğer uygulamalar örnek olarak şunlardır:  

 

- Kayma sonucunda meydana gelen hasarların  tamir edilmesi  

- Mevcut bir settin yüksekliğinin arttırılması  

- Otoparklarda ve benzinliklerde taşıma kapasitesi düşük olan zemin alt tabakaları üzerine 

yoğun işleyen yollar için alt tabaka konstrüksiyonu  

- Oturma riski bulunan alanlarda gürültüden koruyucu setlerin inşası  

- Kanal/boru köprüleme  

- Konstrüksiyon yapılarının arkasını doldurma  

- Oturma riski barındıran yapıların yakınında set inşası  

 

 

(Şekil 3c: Hardinxveld – Giessendam, Hollanda’da yol geliştirme kapsamında bir EPS – set inşa 

projesi)  

 

(Şekil 4: Göteborg – Uddevalla, E6, İsveç otobanının bir bölümünde köprü rampası inşası ile 

ilgili EPS - set inşa projesi)  

 

 

 

 

 

 

(Şekil 5: Taşıma kapasitesi düşük olan zemin 

alt tabakası üzerinde şev dik iken EPS ile 

genişletme)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 6: Oturma sonucunda meydana gelen 

hasarların EPS döşenerek tamir edilmesi 

(uzunlamasına kesitte aşırı yükselme var) 

 

 

 



 

4. Teknik Bilgiler, Özellikler  

 

4.1. Genel açıklamalar  

 

EPS, mekanik özellikleri büyük ölçüde köpük malzeme hacim yoğunluğundan etkilenen, 

termoplastik, kapalı hücreli bir köpük plastiğidir.  

 

EPS’nin toprak işlerinde kullanılması hususunda belirleyici olan özellikler [5] Tablo 1’de 

gösterilmektedir.  

 

4.2. Mekanik Davranış  

EPS’nin mekanik davranışı hacim yoğunluğu tarafından tayin edilmektedir (Tablo 1).  

 

EPS, üzerine yük tatbik edildiğine viskoelastik bir davranış sergilemektedir. Bu nedenle basınç 

dayanıklılığının yerine DIN 53 421’e uygun olarak, % 10’luk bir gerilmede, basınç gerilmesi 

ölçülmektedir (Şekil 8). Bu değer zaten ters çevrilmez bir gerilme bölgesinde bulunmaktadır ve 

sadece kalite kontrolü için bir ifade gücüne sahiptir.  

 

BASF tarafından yapılan incelemeler (defterde 5.sayfada yer alan 1993 raporuna bakınız), 

gerilim/germe az olduğunda plastik deformasyonun da az olduğunu ve çok defa uygulanan yük 

tatbiklerinden/zorlamalardan sonra da artmadığını göstermektedir.  

 

Sürekli zorlama/yük tatbiki altında yük alımı için % 1,5’lik bir gerilme sınırı içerisinde bulunan 

değerler belirleyicidir (lineer alan). Sürekli zorlama/yük tatbiki deneyleri, yıllar geçtikçe de 

kayda değer tırmanma/alan deformasyonlarının meydana gelmediğini göstermektedir. Şekil 9'da 

EPS - sert köpük - hacim yoğunluğuna bağlı olarak yük tatbikine/zorlamaya bağlı başlangıç 

gerilmeleri, Şekil 10’da 50 yıllık yük tatbiki/zorlama süresi sonrasında bunlara ait toplam 

gerilimler gösterilmektedir. 

 

Bu sürekli yük tatbikinde/zorlamada meydana gelen tırmanma/alan ölçüsü (%) başlangıç 

gerilmesi ile toplam gerilme arasındaki farktan elde edilmektedir.  

 

EPS – sert köpük (hacim yoğunluğu  20 kg/m3) üzerine yüksekliği 60 cm’den fazla olan 

yapılan inşa edilmesi halinde, dinamik trafik zorlaması sonucunda ortaya çıkan plastik 

deformasyonlar göz ardı edilecek kadar azdır.  

 

EPS’nin mekanik özellikleri sudan etkilenmemektedir. Uzun yıllara dayanan deneyimler, 

EPS’nin su miktarının, sürekli olarak su altında tutulduğunda/depolandığında, yaklaşık olarak 10 

Vol. % olarak yerleştiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Oturma sonucunda meydana gelen 

hasarların EPS döşenmesi suretiyle tamir 

edilmesi (Enine kesit)  

 



Tablo 1: EPS – Sert Köpük Malzemesinin Fiziksel Özellikleri [5] 

 Deneyin 

hangi 

standarda 

göre 

yapılacağı 

Birim Deney Sonucu 

Asgari hacim yoğunluğu  DIN 53 420  kg/m
3
 15 20 30 

Yapı malzemesi sınıfı  DIN 4102 kN/m
2
 B1, zor alev 

alır 

B1, zor alev 

alır 

B1, zor 

alev alır 

% 10 gerilmede basınç 

gerilmesi 

DIN 53 421 kN/m
2
 60-110 110-160 200-250  

Toplam gerilme % 1,5 - % 2 

olduğunda sürekli basınç 

zorlaması 

  25-30 40-50 70-90 

Bükülme dayanıklılığı  DIN 53 423 kN/m
2
 60-30 150-390 330-570 

Kesme dayanıklılığı  DIN 53 427 kN/m
2
 80-130 120-170 210-260 

E-Modülü (basınç deneyi)  DIN 53 457 kN/m
2
 1600-5200 3400-7000 7700-11300 

Kenar uzunluğu 50 mm olan bir 

deney cisminin 7 gün süre ile su 

altında tutulmasından sonra su 

emme (hacim payları/oranları)  

DIN 53 433  Vol.-%    

 

Stiropor (strafor)’dan üretilen köpük malzemelerinin kimyasallara karşı dayanıklılığı 

Etki eden Etken   

Tuzlu çözelti (deniz suyu) + 

Sabunlu çözelti ve ıslatma maddesi çözeltisi + 

Hipoklorit, klorlu su, hidrojen peroksidi gibi ağartma lavgaları + 

İnceltilmiş asitler + 

% 35’lik tuz asidi, % 50’liğe kadar nitrik asit + 

Susuz asitler, örn. tüten kükürt asidi, asetik asit, % 100’lük formik asit  

Kostik soda, potas kostik eriyiği, amonyaklı su + 

Aseton, asetik eser, benzol, ksilol, boya inceltici, triklor etilen gibi organik eritici 

maddeler 

 

Doymuş alifatik hidrokarbonlar, cerrahi benzin, test benzini  - 

Parafinli yağ, vazelin +  - 

Dizel yağı  - 

Karbüratörde yanan yakıtlar (normal ve süper benzin) - 

Alkoller, örn. metil alkol, etil alkol  +  - 

Silikon yağı  + 

+ dayanıklı; köpük malzeme, üzerine uzun süre etki edilse de tahrip olmaz. 

+  - sınırlı olarak dayanıklı; köpük malzeme üzerine uzun süre etki edildiğinde büzülebilir veya 

üst yüzeyden aşınabilir.  

- dayanıksız; köpük malzeme az veya çok büzülür ve çözünür.  

4.3. Kimyasal Davranış  

EPS, örneğin alkaliler ve inceltilmiş asitler gibi anorganik maddelere, ayrıca sabunlara ve tuzlara 

karşı dayanıklıdır. Organik eritici maddelere, karbüratörde yanan yakıtlara ve dizel yakıtlarına 

maruz bırakıldığında bu köpük malzemesi (hafif) çözülür.  

 

Karayolu setinin içerisine döşenen EPS – bloklarının üzerinin örtülmesi/kaplanması yoluyla 

yukarıda belirtilen maddeler tarafından bir aşınma engellenmektedir – bakınız Bölüm 6.4.  

 

 

 



4.4. Biyolojik Davranış 

EPS yer altı suyuna zarar vermez ve çevreye zarar verici etkilere sahip değildir. Sert köpük 

çürümez, küflenmez ve haşere için bir besin kaynağı değildir. Karayolu inşası alanında kazanılan 

deneyimler, hayvanlar tarafından gelecek ve stabiliteyi tehlikeye sokacak bir hasarın da kökler 

tarafından bir etkinin de söz konusu olmadığını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

(Şekil 8: DIN 53 421 uyarınca EPS – 

sert köpük malzemesinin 3 hacim 

yoğunluğu alanı için basınç 

gerilmesi/gerilme diyagramı; burada 

basınç gerilmesinin ortalama değerleri 

gösterilmiştir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 9: Yük alımında hacim 

yoğunlukları 15, 20 ve 30 kg/m3 olan 

EPS – sert köpüğün basınç 

zorlaması/başlangıç gerilmesi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Şekil 10: hacim yoğunlukları 15, 20 ve 

30 kg/m3 olan EPS - sert köpüğün basınç 

zorlaması/toplam gerilmesi; zorlama 

süresi: 50 yıl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Yanma davranışı  

EPS’nin yangından korunma tekniği bakımından değerlendirilmesi hususunda, yangından 

koruyucu donanımı bulunan ve bulunmayan köpük malzemesi arasında ayırım yapılmalıdır. DIN 

4102 Bölüm 1 [4]’e göre yangından koruma donanımı bulunmayan EPS B3 kolay alev alır 

olarak, yangından koruma donanımı bulunan EPS B1 zor alev alır olarak sınıflandırılmaktadır.  

 

5. Hesaplama/Takdir Açıklamaları  

 

5.1. Genel Açıklamalar 

 

Taşıma kapasitesi düşük olan bir zemin alt tabakası üzerine EPS uygularken hem oturma 

davranışı hem de taban veya toprak çökmesine karşı emniyet daha iyi hale getirilmektedir.  

 

5.2. Toprak Çökmesine Karşı Güvenliğin Arttırılması  

Taşıma kapasitesi düşük olan bir zemin alt tabakası üzerine set inşasında EPS uygulandığında 

stabilite emniyeti kendi ağırlığı ile arttırılmaktadır.  

 

5.3. Oturmanın Azaltılması  

Set inşası tamamlandıktan sonra meydana gelebilecek oturmaları olabildiğince az tutmak için, ilk 

etapta olabildiğince yüksek bir ön zorlama/ön yük tatbiki öngörülmeli ve ancak EPS – 

bloklarının uygulanma zamanından kısa bir süre önce kaldırılmalıdır. Aynı etki, işlem görecek 

toprağın kısmi olarak hafriyatla çıkartılması ve yerine EPS kullanılması ile elde edilmektedir 

(Şekil 11).  

 

Ön zorlamanın/ön yük tatbikinin veya yük azaltımının büyüklüğü, kaldırılacak toprak 

tabakasının ağırlığı, kaplama/örtü tabakası ağırlığından, trafik yükü ağırlığından ve uygulanacak 

EPS’nin ağırlığından oluşan toplam ağırlıktan daha fazla olacak şekilde seçilmelidir. Burada, 

toprak katmanını kaldırma işlemi sonrasında ortaya çıkabilecek şişme/kabarma davranışı ile 

sekonder oturma davranışı dikkate alınmalıdır. EPS bloklarının en alt seviyesinin yüksekliği, 

taşma durumunda yerinden çıkmayacak biçimde konumlandırılmalıdır. Burada en yüksek su 

seviyesi (örn. HHW) dikkate alınmalıdır.  

 

 



5.4 Set İnşaatı Seçimi 

EPS bloğu, kazılan toprağın yerine kullanıldığı zaman hariç , binanın yanına, ortasına veya 

setlerin üstüne yerleştirilebilir. 

Seçim şunlara bağlıdır: 

- Ana yolun cinsi 

- Alttaki zemin türü 

- Sel ihtimali 

- Alttaki zemin üstündeki eski yükün türü ve büyüklüğü 

- Bölgesel yapılar , boru hatlarının varlığı gibi konuları içeren yer koşulları 

 

İnşaattan sonraki net yükleme şiddetini azaltmak için iki yol : aşırı yükleme (solda) ve kazılan 

toprağı EPS blokları ile doldurmak (sağda) 

A yapısı ( Binanın yanındaki EPS) koşullar- özellikle eğim- el verirse, seçilmelidir. Çünkü bu, 

EPS blokları üzerindeki tabakanın derinliğinden dolayı minimum net yüklemeyi ve her çeşit ana 

yol için uygunluğunu belirtir.C yapısı (üst kısımdaki EPS) yapıya ve beklenen yükleri dağıtan  

üstteki katmanın kalınlığına önemli ölçüde dikkat gerektirir. 

 

A YAPISI 

Binanın yanındaki EPS(Şekil 12) 

EPS bloğunun üzerindeki malzemenin yeterli derinliği yükleyicilerin ilerisine yerleştirilmelidir. 

Çabuklaştırmak için ilk koruma en az 12 cm kalınlığında ve merkezi sağlamlaştırılmış EPS 

bloklarının üzerine yerleştirilmiş beton döşeme ile yapılmalıdır. 

EPS bloğu üzerindeki malzemenin derinliği 1.50 m veya daha fazla ise, yol gösterici levhaları, 

koruyucu bariyerleri ve bunun gibi şeyleri onarmak için özel ayarlamalara gerek yoktur. 

B YAPISI 

Ortadaki EPS (Şekil 13) 

EPS bloğunun üzerindeki malzemenin yeterli derinliği yükleyicilerin ilerisine yerleştirilmelidir. 

Bunu çabuklaştırmak ve deformasyon katsayısı değeri E v2’nin en azından 0.045MPa formasyon 

seviyesinde olduğunu kesinleştirmek için koruma, EPS bloklarının üzerine yerleştirilmiş beton 

döşeme ile yapılmalıdır. B-25 betonunun döşemesi en azından 12 cm kalınlığında olmalı  ve 

parçalanmayı sınırlamak için merkezi Q131 çelik örgülü takviye ile yapılmalıdır. 

C YAPISI 

Üst kısımdaki EPS (Şekil 14) 

Alt temel yükleyicilerin ilerisine yerleştirilmelidir ve hafif dinamik olmayan makineler ile 

sıkıştırılmalıdır. EPS bloğunun üzerindeki B 25 beton döşemesi en azından 12 cm kalınlığında 

olmalı  ve parçalanmayı sınırlamak için merkezi Q131 çelik örgülü takviye ile yapılmalıdır.Eğer 

alt temel, EPS bloğuna doğrudan uzanıyorsa , yol gösterici levhaları, koruyucu bariyerleri ve 

bunun gibi şeyleri onarmak için şartlar sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Şekil 11: zemin alt tabakasına ön yük tatbik 

edildiğinde ve yükü azaltıldığında EPS – 

kullanımı) 

 

 



(Şekil 12: Yapı tazı A: EPS alt set bölgesinde 

iken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 13: Yapı tarzı B: EPS orta set 

bölgesinde iken)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 14: Yapı tarzı C: EPS üst set bölgesinde 

iken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Stabilite Emniyeti  

Hesaplamada uygun metotları kullanarak (cf DIN 1054, DIN 4017 ve DIN 4084) projeci , toprak 

setlerini ve desteklenmiş binaları da içeren sistemin birtakım tasman , kayma ve flotasyon 

yüzünden makaslamaya uygun olup olmadığını doğrular.En kötü koşulları varsaymalı ve sistem 

inşa halindeyken koşulları göz önünde bulundurmalıdır. 

Kaldırma hesapları için , EPS özkütlesi 20 kg m3 den daha fazla olmayabilir fakat yük hesapları 

için suyun özkütlesi-doymuş malzeme varsayılmalıdır ; bu değer 100kg m3 olarak alınmalıdır. 

Sürtünme faktörlerinin değerleri hem EPS-EPS hem EPS zemini için yaklaşık 0.5 olabilir.  

 

 



 

6. Yapısal Prensipler 

6.1 Genel Açıklamalar 

EPS bloğunun en dipteki içi, su tabakasının ortalama yüksekliğinin üzerinde olmalıdır. Eğer su 

taşkını ihtimali varsa kaldırma etkileri göz önüne alınmalıdır. 

Uygun drenaj önlemleri alınmalıdır; eğimli yerler özellikle önemlidir. 

 

6.2 Taşıyıcı Katmanlar 

EPS bloğunun en dipteki katmanı tüm alt yüzü her yerinden desteklemelidir ve uygun düzlem 

yüzeyi hazırlanmalıdır. Yüzeysellikten sapmalar 400 cm de 1 cm i geçmeyebilir. Kullanılan 

malzeme genellikle kumdur, kalınlığı yere ve çalışan makinelere göre değişir.  

 

6.3  EPS dolgularının Yapısı 

EPS bloğu dağılmış derzler ile birlikte düz konulmalıdır. Boşluk veya açık derz kalmamalıdır. 

Derzler en azından 50 cm dengelenmelidir. En azından iki EPS bloğu katmanı olmalı ve sadece 

tam bloklar her katmanın iki tarafında da kullanılmalıdır. Ayarlama için kesilen her blok –ki bu 

yapım alanında olmalı-katmanların içinde olmalıdır. İnşaat boyunca blokların yer değiştirmesini 

engellemek için poliüretan esaslı yapıştırıcı veya mekanik tutturucularla boşluklar 

düzeltilmelidir.( örneğin; dikenli tel, diya, 117 mm, 1-2 m uzaklıklarda) 

EPS bloğu ,su taşkınını önlemek için yeterli ağırlığa sahip malzeme ile kaplanana kadar zemin 

yüzeyinin yanında veya üzerindeki su boşaltılmalıdır. 

Her EPS bloğu taşınırken veya yüklenirken rüzgar tarafından kaldırılabilecek kadar hafif olduğu 

için uygun önlemler alınmalıdır. EPS blokları yerleştirildikten sonra mümkün olduğunca çabuk 

kaplanmalıdırlar. 

EPS blokları tutuşmaz malzeme ile tamamen kaplanana kadar sigara ve tedbirsiz ateş kullanımı 

yasaklanmalıdır. 

 

6.4 EPS blokları üzerindeki Yapı 

Genellikle, yolun yüzeyi yol formasyonunu oluştururken alt tabakası yükü dağıtır ve EPS 

bloklarını korur. Yapım sırasında, trafik nedeniyle uygulanan yükler EPS blokları üzerindeki 

malzemenin kalınlığına göre sınırları aşmaz. 

Yükler, desteklenmiş beton döşemeleri tarafından özellikle iyi bir şekilde dağılır. 12-15 cm 

kalınlığındaki, yerinde biçimlendirilen fakat güçlendirilen diğer malzemelerin katmanları da 

yerine kullanılabilir. EPS bloğunun setin en alt yanına yerleştirilmesi durumunda (A yapısı), 

kaplamanın kalınlığı güçlendirilmiş bir tabaka tarafından yapılan yük dağılımını gereksiz kılar. 

Fakat ne olursa olsun, EPS bloğu ile trafiğin doğrudan teması müsaade edilemez. 

Yol formasyonu üzerindeki kaldırım inşası genel kurallara ve çalışmaları uygun olur fakat 

malzemenin kalınlığının EPS bloğunun üst yüzeyi ile teması veya üzerindeki beton döşemesi 

yeterli sıkışmayı sağlaması için 30 cm den fazla olmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. EPS – Bloklarının Korunması  

EPS’nin dış etkilere karşı korunması, EPS bloklarının üzerindeki yapı ile sağlanmalıdır.  

 

Kimyasal aşınmalara (Bölüm 4.3) karşı bir koruma sağlamak için toprak set şevleri bölgesinde 

taban stabilizasyonunun altına, uygun sızdırmaz şeritlerle bir örtü tabakasının oluşturulması 

gerekli olabilir.  

 

6.6. Set Şevleri  

EPS – dolgusunun set şev eğimi, stabilite emniyetine, dış profil dizaynına, kullanılan 

sabitleme/stabilizasyon tabanına ve öngörülen bitkilere/yeşillendirme bitkilerine bağlı olarak 

seçilmelidir.  

 

Merdiven biçiminde teşekkül edilen EPS – dolgusunun sabitleme/stabilizasyon tabakası, set 

şevine dikey ölçüldüğünde, en az 25 cm kalınlıkta olacak şekilde öngörülmelidir. Toprak takviye 

statiğine yönelik koşullar sağlandıysa, oldukça dik olan set şev eğimlerinde, EPS – üst dolgusu 

(1:1,5’dan daha dik) uygun tedbirler alınarak örn. geoplastik malzemeler, gabionlar ile takviye 

yaparak kaymalara karşı emniyet altına alınmalıdır.  Set şevinin 

yeşillendirilmesi/bitkilendirilmesi halinde, EPS’nin üzerinde bulunan taban 

sabitleme/stabilizasyon tabakasının kalınlığı, bitkilerin kök oluşumuna bağlı olarak 

bitkinin/yeşilliğin stabilite emniyetine göre belirlenmelidir.  

 

6.7. Karayolu Donanımları  

EPS’nin üzerine 1,5 m’den daha kalın bir örtü tabakasının öngörülmesi halinde, yol gösterici  

donanımlar, levhalar vs. özel tedbirlerin alınmasına gerek olmadan yerleştirilebilir. EPS 

üzerindeki üst yapı yüksekliğinin 1,5 m’ye kadar olması halinde yol gösterici donanımlar, 

levhalar vs. için özel konstrüktif tedbirler alınmalıdır. Demirleme/ankrajlama için, nihai parça 

olarak yükü dağıtan tabakanın üzerine monte edilebilen betondan mamul, ya da EPS’nün üzerine 

(şantiye) yerinde dökülen betondan manto şeklinde oluşturulan taban plakaları kullanılır  

 

İletkenler/hatlar EPS’nin içerisine de döşenebilir. Bunun için gerekli olan boşluklar bu amaç için 

köprülenmelidir ki böylece genel konstrüksiyonun taşıma davranışı olumsuz yönde etkilenmesin. 

Döşenmeleri esnasında kaynak işlerinin yapılmasını gerektiren iletkenler/kanallar EPS – bölgesi 

içerisine döşenemez. Buna rağmen kaynak işleri yapılmak zorunda ise, özel koruyucu tedbirler 

alınmadan bu tür kaynak işleri yapılmamalıdır. Kablolar uygun kablo muhafazaları içerisine 

yerleştirilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 15: EPS üzerinde betondan imal 

edilmiş nihai parçalı koruyucu bariyerler 

(yerinde dökülen beton da kullanılabilir) 

 

 

 

 

 

 



7. Talepler 

Trafik yüküne maruz kalan EPS – bloklar aşağıda gösterilen talepleri sağlamalıdır.  

 

7.1. Yapı 

EPS – blokları her yerde iyi bir partikül kaynaşması arz etmeli ve muntazam bir dokuya sahip 

olmalıdır. 

 

 

7.2. Blok Geometrisi  

7.2.1. Dik Açılılık (Şekil 16) 

 

Blok ölçüsü normalde 1,0 m x 0,5 m x 4,0 m’dir. Başka blok ölçülerinin kullanılması da 

mümkündür.  

 

EPS bloklarının dik açılılığı, kol uzunluğu 500 mm olduğunda x, y veya z istikametine doğru 3 

mm’den fazla sapma arz edemez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 16: dik açılılık deneyi)  

 

7.2.2. Ölçü Hassasiyeti  

Belirtilen blok ölçülerinde izin verilen maksimum sapma, bloğun uzunluğunda, genişliğinde ve 

yüksekliğinde beher ± % 0,5’dir. Uygulanan blokların yatay duran tarafındaki 

engebeler/düzensizlikler aşağıda belirtilen değerleri aşamaz:  

 

Uzunluk 4,0 m olduğunda 7 mm  

Genişlik 1,0 m olduğunda 4 mm  

 

Bu taleplerine yerine getirilmesi için EPS – blokları icabı halinde kesilmeli veya dört köşe 

yapılmalıdır.  

 

7.3. Hacim Yoğunluğu  

Bir EPS – blokunun kuru halde iken hacim yoğunluğunun ortalama değeri belirtilen nominal 

hacim yoğunluğunun altına düşemez. Tekil/münferit değerler nominal hacim yoğunluğunun % 

10’undan daha fazla aşağı doğru sapma arz edemez.  

 

 

 

 



7.4. Basınç Dayanıklılığı 

% 10 gerilmede uygulanan basınç gerilmesi EPS – hacim yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 

değer olarak Tablo 1’de gösterilen değerler bölgesinde yer almalıdır.  

 

Tekil/münferit değerler ilgili ortalama değerin % 10’una kadar altına düşebilir.  

 

7.5. Bükülme Dayanıklılığı  

Bükülme dayanıklılığı, EPS – hacim yoğunluğu  20 kg/m3 iken ortalama olarak en az 220 

kN/mm2 olmalıdır.  

Tekil/münferit değerler ilgili ortalama değerin % 10’una kadar altına düşebilir.  

 

7.6. Su Emme  

 

Su emme, 7 gün su altında tutulduktan/depolandıktan sonra 7 Vol. % değerini aşamaz.  

 

8. Deneyler  

8.1. Deneylerin Türü ve Kapsamı  

Kalite güvencesi için ek teknik sözleşme koşulları uyarınca  

 

- elverişlilik deneyleri  

- oto kontrol deneyleri  

- kontrol deneyleri  

 

uygulanmalıdır.  

 

Elverişlilik deneyleri 2 yıldan daha önceki bir tarihte yapılmış olmamalıdır. EPS – üretimi 

harici/dışarıdan kontrole tabidir. Elverişlilik kanıtları belgeler harici kontrol kuruluşları 

tarafından düzenlenen sonuçlarla/sonuç belgeleriyle de sunulabilir.  

 

8.2. Numune/Örnek Alma ve Deney  

Deney için kullanılacak olan dikdörtgen prizmalar alınırken, deney cisimlerinin hassas ölçülerine 

uyulabilmesi amacıyla, dikdörtgen deney prizmalarının büyük bir ölçüde kesilmesi önerilir. 

Deney cisimleri testereyle kesilmelidir.  

 

Dikdörtgen deney prizmalarının asgari ölçüleri:  

 

No. 1 – 3  = 50 mm x 50 mm x yükseklik  

 

No. 4  = 150 mm x 200 mm x yükseklik  

 

Bölüm 7.3 ve 7.4 uyarınca yapılacak olan deneyler, dikdörtgen deney prizmasının orta 

kısmından ve dış kısımlarından bir tanesinden alınan deney cisimleri üzerinde uygulanacaktır 

(Şekil 17)  

 

Bölüm 7.5'e uygun olarak yapılacak olan deney 4 nolu dikdörtgen deney prizmasının orta 

kısmından alınan deney cisimleri üzerinde uygulanacaktır.  

 

 

 

 

 

 



(Şekil 17: Dikdörtgen deney prizmalarının 

alınması)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Deney Prosedürleri  

8.3.1. Blok Geometrisi  

EPS – bloklarının dik açılılığı ve ölçü hassasiyeti kanıtlanmalıdır.  

 

8.3.2. Hacim Yoğunluğu  

 

Kuru hacim yoğunluğu deneyi DIN 53 420 (ISO 845)’e dayanılarak uygulanacaktır. 

Örnekler/numuneler (Şekil 17, 1 – 3 nolu) bloklardan elde edilen dikdörtgen deney 

prizmalarından alınacaktır. Hacim yoğunluğu, dikdörtgen deney prizmalarının orta kısmından ve 

dış kısımlarının bir tanesinden alınan 50 mm x 50 mm x 50 mm ölçüsündeki beher 1 deney cismi 

üzerinden tayin edilecektir.  

 

8.3.3. Basınç Dayanıklılığı 

500 mm kenar uzunluğuna sahip deney cisminde DIN 53 421 (ISO 844) uyarınca % 10’luk bir 

gerilme elde edilmesi için gerekli olan basınç gerilmesi ölçülecektir. Bu deney, hacim 

yoğunluğunun tayini için alınmış örnekler/numuneler üzerinde uygulanacaktır (Şekil 17).  

 

8.3.4. Bükülme Dayanıklılığı 

Tekil partiküllerin kaynaşma kalitesinin ölçüsü olarak DIN 53 423 (ISO 1209) uyarınca bükülme 

dayanıklılığı deneyi yapılacaktır. Bu deney 120 mm x 235 mm x 200 mm ölçüsüne sahip 5 adet 

deney cismi üzerinde uygulanacaktır. Deney cisimleri dikdörtgen deney prizmasının (Şekil 17, 

No.4)  orta kısmından alınacaktır.  

 

8.3.5. Su Emme  

Su emme deneyi DIN 53 433 uyarınca uygulanacaktır.  

 

 

 

8.4. Deney Kapsamı 

Oto kontrol deneylerinin kapsamı uygulanacak EPS – hacmine göre kademelendirilmiş olarak 

uygulanacaktır:  

 

500 m3’e kadar  = en az 2 blok  

1000 m3’e kadar  = en az 4 blok  

Beher ilave 1000 m3 için = en az 1 blok  

 

 

 



Tablo 2: EPS – Sert Köpük Malzemesi Kullanımı için Deneyler  

Sıra 

No. 

Deney konusu Deney 

Prosedürü 

Elverişlilik 

deneyi 

Oto kontrol 

deneyi 

Kontrol 

deneyi 

 1 2 3 4 5 

1 Dik açılılık Bölüm 8.3.1  X X 

2 Ölçü hassasiyeti Bölüm 8.3.1  X X 

3 Hacim yoğunluğu Bölüm 8.3.2 

DIN 53 420 

X X X 

4 Basınç dayanıklılığı Bölüm 8.3.3 

DIN 53 421 

X X  

5 Bükülme dayanıklılığı Bölüm 8.3.4 

DIN 53 423 

X X  

6 Su emme  Bölüm 8.3.5 

DIN 53 433 

X   
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6 Otoyol İnşaatı/İzolasyon/Diğer İnşaat Uygulamaları 

 

Karayol alt yapısında hafif yapı malzemesi olarak styropor’dan (strafordan) imal edilmiş sert 

köpük malzemesi: Geofoam  

 

1. Genel Açıklamalar 

Taşıma kapasitesi kötü/düşük olan bir zemin alt tabakası üzerinde bir karayolu inşa ederken, 

üzerine etki eden her yükün yumuşak zemin katmanlarını deforme edeceği, hem de yük ne kadar 

fazla olursa o denli fazla deforme edeceği dikkate alınmalıdır.  Yumuşak zemin katmanlarının 

kalınlığına bağlı olarak bu deformasyon süreci yıllar boyunca devam eder. Taşıma kapasitesi 

düşük olan zeminlerin düşük kesme dayanıklılığı, konsantre yüklerin mümkün olduğunca 

önlenmesini talep eder, çünkü aksi taktirde bu katmanlar yana doğru kaçar/kayar. Bu tür 

oturmaların dengelenmesi için (örn. dört yol ağzı yapılarında) uygulanan/öngörülen yeni kütleler 

ilave zorlama nedeniyle yeni oturmalara yol açmaktadır.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 (Bilinen set yapı tarzı fazla alan/yüzey preslemesi EPS – set yapı tarzı Fazla alan/yüzey 

preslemesi yok 

Yer altındaki katmanların, yer altında bulunan toprağın tamamen veya kısmen kaldırılarak yerine 

başka katmanların yerleştirilmesi suretiyle iyileştirilmesine yönelik geleneksel yöntemler çoğu 

zaman fazla süre ve masraf gerektirmektedir. Hafif yapı malzemelerinin kullanılması sayesinde 

karayolu setin ağırlığı ve buna bağlı olarak da yer altı üzerinde uygulanan yük önemli ölçüde 

azaltılabilmektedir.  

 

Yer altı durumları kötü iken büyük ölçüde oturmaların meydana gelmeyeceği bir yapı tarzı, ilave 

yük tatbik edilmediğinde, diğer bir ifade ile, Styropor (strafor) köpük malzeme bloklarından imal 

edilen hafif yapı malzemelerinin kullanılması halinde söz konusu olduğu şekilde,  set yapı 

malzemesinin ağırlığı aşırı düşük olduğunda elde edilir.   

 

Bu piyasada bu uygulamaya GEOFOAM – yapı tarzı da denmektedir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2   EPS yapı tarzında, köprü kemer ayakları ve destek duvarları üzerine yatay kuvvetler 

etki etmemektedir (daha hafif boyutlandırma) 

 
 

Şekil 3 ve 4: Karayolu ve demiryolu inşaatında EPS – sert köpük malzeme levhalarının 

kullanılması suretiyle dondan koruma 

 



 
 

Şekil 5: EPS – set yapı tarzı (Hardinxveld – Giessendamm, NL) 

 

 

 

2 Şimdiye kadar elde edilen deneyimler 

 

Bu yapım metodunun geliştirilmesinin temelini, Styropor (strafor)’dan imal edilen köpük 

malzeme levhalarının karayolu ve demiryolu inşaatında dondan koruyucu katman olarak 

kullanılması konusunda elde edilen deneyimler oluşturmaktadır. Bu yapı tarzı altmışlı yılların 

ortasından bu yana, özellikle örn. Alp dağlarının bulunduğu bölgelerde, Kuzey Amerika’da ve 

İskandinav ülkeleri gibi ülkelerde, don tesir derinliklerinin büyük olması nedeniyle karayolu ve 

demiryolu hatlarının dona karşı korunması için zorlu yer altı çalışmalarının gerekli olduğu 

yerlerde uygulanmaktadır.  

 

Karayolları ve Ulaştırma İşleri Araştırma Şirketi'nin Toprak İşleri ve Alt Yapı Çalışma Ekibi 

tarafından hazırlanan ‘Sert köpük plastiklerinden imal edilen ısı izolasyon katmanları ile 

otoyol sabitleme/stabilizasyon çalışmalarının uygulanması hakkında broşür’ün (baskı 1984) 

yayınlanması ile ‘dondan koruma yapı tarzı' standart yapı tarzı olarak ilan/ihale edilip 

uygulanabilir. EPS – sert köpük malzemesinin izolasyon levhaları şeklinde sadece dondan 

koruyucu katman olarak değil, bir de karayollarında ve köprü çıkışlarında büyük formatlı bloklar 

şeklinde yük aktarıcı alt yapı/yer altı katmanı olarak kullanılması bu uygulama deneyimlerine ve 

Styropor (strafor)’dan imal edilen köpük malzemesinin sahip olduğu düşük kendi ağırlığı 

(takriben 20 kg/m3) yüksek bir bükülme ve kayma dayanıklılığına sahip olduğu, yani taşıma 

kapasitesi kötü olan zemin alt tabakaları üzerine etki eden öz ağırlıkların ve trafik yükünün 

dağıtılması hususunda geleneksel yapı malzemelerine kıyasla benzersiz yükseklikte bir etki 

derecesine sahip olduğu bulgusuna dayanmaktadır.  

 

Almanya’da ,  ‘taşıma kapasitesi düşük zemin alt tabakası üzerine karayolu inşası’ çalışma 

heyetine bağlı Toprak İşleri ve Alt Yapı Çalışma Ekibi, ‘hafif yapı malzemeleri’ çalışma 

komitesi tarafından bir ‘Karayolu Seti İnşaatında EPS – Sert Köpük Malzemelerinin 

Kullanılması Hakkında Broşür’ hazırlanmış ve 1995’de yayınlanmıştır [6].  

 

2.1. Ekonomiklik  

Diğer sert köpük malzemeleriyle fiyat kıyaslaması yapıldığında, EPS-köpük malzemesinin fiyatı 

büyük farkla alt fiyat sınırında olsa da, karayolu alt yapısı için kullanılan geleneksel yapı 

malzemelerinin fiyatına göre çok daha yüksektir. Bu nedenle bir maliyet kıyaslaması yapılırken 

alternatif inşa/yapı yöntemleri genel/bütün olarak incelenmelidir. Bu tür bir inceleme 

yapıldığında, bölgesel koşullara bağlı olarak Geofoam – yapı tarzının, her şeyden önce mevcut 

suni yapılar (örn. köprüler, destek duvarları, boru hatları vs.) bölgesinde, oturmaların 

engellenmesi istendiğinde hem teknik hem ekonomik bakımdan oldukça ilgi çekici bir çözüm 



sunduğu görülmektedir. Yurtdışında elde edilen deneyimler, belirli durumlarda geleneksel 

inşa/yapı yöntemlerine göre % 50’ye kadar bir maliyet düşürümü elde edilebileceğini 

göstermektedir. Dolgu malzemesi çok uzak mesafelerden nakledilmek zorunda ise ya da 

çevrenin korunması nedenlerinden dolayı belirli koşullar yerine getirilmek zorunda ise de 

Geofoam - yapı tarzı avantajlar sunmaktadır.  

 

3. Styropor (strafor)’dan imal edilen Sert Köpük Malzeme 

 

EPS, expande Polistirol’ün standartlaştırılmış kısaltımıdır. İnşaat alanı için izolasyon malzemesi 

olarak kullanılacak EPS – köpük malzemesi DIN 18 164 Bölüm 1’de standartlaştırılmıştır. 1950 

yılından bu yanan Styropor (strafor)’dan oluşan köpük malzemeleri dünya genelinde üretilmekte 

ve her şeyden önce inşaat sektöründe ve ambalaj sanayinde kullanılmaktadır.  

 

İnci gibi yuvarlak olan ve şişirici içeren bir granül (Styropor) kullanılarak EPS – köpük 

malzemesi üretimi üç aşamada gerçekleştirilmektedir: ön şişirme, ara depolama ve son 

şişirme. İlk önce granül ön şişirme işlemine tabi tutulur ve bu esnada ısı uygulanarak 

genleştirilir. Hammaddede bulunan şişirici (Pentan, doğada bulunan ve oluşan hidrokarbon) 

parçacıkları, kendi asıl hacimlerinin takriben elli misli kadar kapalı hücreli köpük malzeme 

partikülleri elde edilecek şekilde şişirir. Bunu bir ara depolama süresi takip eder, ki bu süre 

içerisinde hava içeri ve şişirici gaz kısmen dışarı çıkar.  

 

Son olarak ön şişirilmeye tabi tutulmuş partiküller kalıplara doldurulur ve son şişirme işlemine 

tabi tutulur, ki bu partiküller burada yeniden genleşir ve birbirleriyle kaynaşır. Böylece büyük 

miktarda - birçok mikroskopik hücre içerisinde kapalı tutulan – hava payı içeren kompakt bir 

köpük malzemesi elde edilir (bakınız Şekil 7, Sayfa 4).  

 

Bu özel üretim yöntemi, Styropor (strafor)’dan imal edilen köpük malzemelerinin hacim 

yoğunluğunun büyük bir alan içerisinde varyasyon göstermesinin sağlanmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu özellikler büyük ölçüde hacim yoğunluğuna bağlı olduğu için, köpük 

malzemeler yapılacak uygulamaya has bir özellik spektrumu ile üretilebilmektedirler: izolasyon 

malzemesi levhasından konstrüktif hafif yapı malzemesine kadar.  

 

 
 

 

Şekil 6: EPS – köpük malzemesini işleme aşamaları:  

Ham granül (solda), ön şişirmeye tabi tutulmuş partiküller, son şişirmeye tabi tutulmuş köpük 

malzeme levhası 

 



 
 

Şekil 7: Strafor dan mamul köpük malzemesi nin üretilmesi. 

Tablo 1  

 

İnşaat Uygulamaları İçin Styropor’dan İmal Edilen Köpük Malzemelerinin Özellikleri 

 

 Deneyin 

hangi 

standarda 

göre 

yapılacağı 

Birim Deney Sonucu 

Kalite koruma/güvence tipi GSH – 

kalite 

koşulları  

 PS 15 SE PS 20 SE PS 30 SE 

Uygulama tipi  DIN 18 164 

Bölüm 1 

 W WD WD + WS 

Asgari hacim yoğunluğu  EN ISO 845 Kg/m
3
 15 20 30 

Yapı malzemesi sınıfı  

(Ürün Tipi: Styropor F) 

DIN 4102  B1, zor alev 

alır 

B1, zor alev 

alır  

B1, zor 

alev alır 

Isı iletme kabiliyeti 

+ 10C’de ölçüm değeri  

DIN 52 612 W/(m . K) 36 – 38 33-35 31-34 

Hesaplama değeri DIN 4108 W/(m . K) 40 40 35 

% 10 gerilmede basınç 

gerilmesi 

EN 826 kPa 65-100 110-140 200-250 

Gerilme % 1,5 - % 2 olduğunda ISO 785
2)

  kPa 20-30 35-50 70-90 



50 yıl sonraki sürekli basınç 

zorlaması 

Bükülme dayanıklılığı (şişirme 

zarı yokken) 

EN 12089 kPa 150-230 250-310 430-490 

Kesme dayanıklılığı  DIN 53 427 kPa 80-130 120-170 210-260 

Çekme dayanıklılığı DIN 53 430 kPa 160-260 230-330 380-480 

E – Modülü (basınç deneyi) EN 826 MPa 1,0-4,0 3,5-6,5 7,5-11,0 

Isı deformasyonu dayanıklılığı, 

kısa süre 

DIN 53 

4242 
C 100 100 100 

Isı deformasyonu dayanıklılığı, 

20 kPa’da uzun süre 

 C 75 80 80 

Termik uzunluk değişmesi 

katsayısı  

 1/K 5-7.10
-5

 5-7.10
-5

 5-7.10
-5

 

Spesifik ısı kapasitesi  DIN 53 765 J/(kg . K) 1210 1210 1201 

7 gün  

28 gün  

su altında tutulduktan sonraki su 

emme  

DIN 53 434 Vol-% 

Vol-% 

0,5-1,5 

1,0-3,0 

0,5-1,5 

1,0-3,0 

0,5-1,5 

1,0 -3,0 

Su buharı – difüzyon direnci 

sayısı 

DIN 4108 Bölüm 4 uyarınca 

hesaplama değeri  

(elverişli olan ve elverişli 

olmayan rakamsal değer)      

DIN 52615 1 20/50 30/70 40/100 

1
 Değerler DIN 55 471 Bölüm 2’de belirlenmiştir.  

2
 deney normuna dayanarak 

* 1 N/mm2 = 100 kN/m2 = 1 MPa = 1000 kPa 

 

 

 

Tablo 2 

 Stiropor (strafor)’dan üretilen köpük malzemelerinin kimyasallara karşı dayanıklılığı 

Etki eden Etken  Styropor P + F 

Tuzlu çözelti (deniz suyu) + 

Sabunlu çözelti ve ıslatma maddesi çözeltisi + 

Hipoklorit, klorlu su, hidrojen peroksidi gibi ağartma lavgaları + 

İnceltilmiş asitler + 

% 35’lik tuz asidi, % 50’liğe kadar nitrik asit + 

Susuz asitler, örn. tüten kükürt asidi, asetik asit, % 100’lük formik asit - 

Kostik soda, potas kostik eriyiği, amonyaklı su + 

Aseton, asetik eser, benzol, ksilol, boya inceltici, triklor etilen gibi organik eritici 

maddeler 

- 

Doymuş alifatik hidrokarbonlar, cerrahi benzin, test benzini  - 

Parafinli yağ, vazelin +  - 

Dizel yağı  - 

Karbüratörde yanan yakıtlar (normal ve süper benzin) - 

Alkoller, örn. metil alkol, etil alkol  +  - 

Silikon yağı  + 

+ dayanıklı; köpük malzeme, üzerine uzun süre etki edilse de tahrip olmaz. 

+  - sınırlı olarak dayanıklı; köpük malzeme üzerine uzun süre etki edildiğinde büzülebilir veya 

üst yüzeyden aşınabilir.  

- dayanıksız; köpük malzeme az veya çok büzülür ve çözünür. 



 

Ürün gamında Styropor FH ile, başka strafor markalarıyla imal edilen köpük malzemelerine 

kıyasla kokulu madde içermeyen hidrokarbonlara karşı daha yüksek bir dayanıklılığa sahip 

köpük malzemeleri imal edilebilmektedir. Bu ürünün belirli uygulamalar için elverişli olup 

olmadığı her münferit durumda kontrol edilmelidir.  

 

3.1. Fiziksel Özellikler  

Styropor'dan imal edilen sert köpük malzemesinin en önemli özellikleri Sayfa 5'da yer alan 

tablolarda tarif edilmiştir.  

 

Bu ürünün karayolu inşası alanında kullanılması hususunda her şeyden önce aşağıda verilen 

özellikler önem taşımaktadır:  

 

- kapalı hücreli yapı, diğer bir ifade ile çok düşük su emilimi  

- dona karşı dayanıklı ve çürümeye karşı dayanıklı  

- haşere, küflendirici veya çürütücü bakteriler için besin tabanı oluşturmaz 

- biyolojik bakımdan sakıncasızdır (yer altı suları için tehlike oluşturmaz, ozon tabakasına 

zarar veren bir şişirici değildir) 

- statik ve dinamik sürekli zorlamada avantajlı bir davranış sergiler 

 

 

3.1.1. Mekanik Davranış  

EPS – köpük malzemesi termoplastik bir suni malzemeledir ve yük altında elastiki 

materyellerden farklı bir visko – elastik davranış gösterir. Bu nedenle basınç dayanıklılığının 

yerine % 10’luk bir gerilmede basınç gerilmesi belirtilir (DIN 53421/EN 826). Ancak bu değer 

ters çevrilemez bir gerilme bölgesinde bulunur ve bu nedenle sadece kalite kontrolü için bir ifade 

gücüne sahiptir (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Styropor’dan imal edilen sert köpüğün 

çeşitli hacim yoğunluklarındaki  

basınç gerilmesi – gerilme diyagramı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9a: Styropor’dan imal edilen sert köpüğün yük alırken basma yükü/başlangıç gerilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9b: Styropor’dan imal edilen sert köpüğün basma yükü/toplam gerilmesi,  

yük tatbik süresi: 50 yıl   

 

Basınç gerilmesi – gerilme davranışı, basınç gerilmesi lineer olarak arttığında, elastiklik 

(esneklik) sınırının, hacim yoğunluğuna bağlı olarak, 1,5'de % 2'ye kadar bir gerilmeye ulaştığını 

gönstermektedir. Bundan sonra başlayan hücre deformasyonundan dolayı da gerilme, ani bir 

kırılma gerçekleşmeksizin, çok daha hızlı yükselmektedir.  

 

Bu nedenle sürekli zorlama altında boyutlandırma için, basınç gerilmesi – gerilme eğrisinin 

lineer bölgesi içerisinde bulunan değerlerle hesaplama yapılmalıdır. Sürekli zorlama deneyleri, 

% 2’lik gerilme sınırının altında uzun yıllar boyunca kayda değer tırmanma/alan 

deformasyonlarının ortaya çıkmadığını göstermektedir (bakınız TI 140 yaşlanmaya karşı 

dayanım, uzun süreli davranış).  

 

Deformasyon davranışını göstermek için Şekil 9a’da yüke bağlı başlangıç gerilmeleri sert köpük 

hacim yoğunluğuna bağlı olarak verilmiştir, Şekil 9b'de ise 50 yıllık zorlama süresinin ardından 

buna ait toplam gerilmeler gösterilmiştir. Bu sürekli zorlamada ortaya çıkan tırmanma/alan 

ölçüsü (%) başlangıç ve toplam gerilmenin arasındaki farktan oluşmaktadır. Güvenlik 

nedenlerinden dolayı Styropor – sert köpük bloklarının hacim yoğunluğu, öngörülen zorlama en 

fazla % 1,5’lik bir toplam gerilmeye yol açacak şekilde seçilmelidir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9c’de örnek olarak gösterilmiştir: 35 kN/m2’lik bir basınç zorlamasında/basma yükünde 20 

kg/m3 hacim yoğunluğuna sahip olan ve toplam gerilmesi 50 yıllık bir dönem üzerinde % 1,3 (≤ 

% 1,5) olan  bir Styropor sert köpük seçilmektedir. Yük alımında başlangıç gerilmesi % 0,7’dir.  

 

 

Başlangıç gerilmesi (inşaat tamamlandıktan sonra) ile toplam gerilme arasındaki % 0,6’lık fark, 

bir karayolu yapısının 50 yıllık işletim durumu süresince sert köpüğün tırmanma/alan 

deformasyonunun büyüklüğünü göstermektedir. Alman Karayolları Dairesi [5] tarafından 

yapılan incelemelerde empüls vericiler ile 10 t aks yükü ile bir milyon lastik yüküne eşit olan 

trafik yükleri simüle edilmiştir. Styropor sert köpük bloklarının (hacim yoğunluğu 20 kg/m3) 

üstüne inşa edilen katmanların derinliği her varyasyonda 56 cm idi. Elde edilen sonuçlar, (simüle 

edilen) trafik yükünden dolayı sert köpük yüzeyinde kalıcı deformasyonların ortaya çıkmadığını 

göstermiştir, diğer bir ifade ile çukurlaşma tespit edilmemiştir.  

Bu artık elde edilmiş olan pratik deneyimler tarafından da onaylanmaktadır.  

 

3.1.2. Kimyasal Davranış  

Styropor’dan imal edilen köpük malzemeleri alkalilere, sabunlara, inceltilmiş asitlere ve tuzlara 

karşı dayanıklıdır (sayfa 5'de yer alan tabloya bakınız). Organik eritici maddeler köpük 

malzemesini az veya çok aşındırmaktadır. Karbüratörde yanan yakıtlarda ve dizel yağında bulunan 

eritici maddeler uzun süreli bir etki söz konusu olduğunda büzülmeye veya çözünmeye yol açmaktadır.  

 

Uygulamalı deneyler, karayolu yapımında yer üstünde örtü tabakası olarak uygulanan alışılmış üstyapı 

katmanlarının, EPS – alt yapısının az miktarda sızan yakıtlardan dolayı hasar görmesini engellemek için 

yeterli olduğunu göstermiştir. Örneğin bir tankerin karıştığı bir kaza sonucunda büyük miktarda sızıntı 

olması halinde,çevrenin korunması nedenlerinden dolayı zaten bir toprak değişimi ve böylece bir otoyol 

yenileme çalışması yapılmak zorundadır.  

İlave bir emniyet olarak, EPS - alt yapısı bir PE – folyosu ile kaplanabilir, ancak bu normalde gerekli 

değildir.  

 

3.1.3. Biyolojik Davranış  
 

Styropor’dan imal edilen EPS – sert köpük malzemesi mikroorganizmalar için bir besin tabanı 

oluşturmamaktadır. Bu sert köpük malzemesi çürümez ve küflenmez. Toprak bakterileri de bu 

köpük malzemesini aşındırmaz. Hayvanlar bu köpük malzemesini kemirebilse de veya bu köpük 

malzemesine zarar verebilse de, karayolu yapımı alanında uzun yıllar boyunca elde edilen 

deneyimler, geleneksel set yapı malzemelerine kıyasla hayvanların bu sert köpüğü pek de tercih 

etmediklerini göstermiştir. EPS – köpük malzemeleri esasen çevreye zarar verecek etkilere sahip 

değildirler ve su için de bir tehlike arz etmezler (küçültülmüş EPS – artıkları tarımda toprak 

gevşetiminde ve drenajda araç olarak kullanılmaktadır).  

 

 

 



4. Yurdışı Deneyimleri 

 

Karayolu alt yapısı olarak EPS – köpük malzeme blokları ile ilk büyük yol kesimleri 1972 

yılında Norveç’te inşa edilmiştir.Bu gelişmeyi başlatan, Oslo’da yerleşik ‘Norwegian Road 

Research Laboratory’ olmuştur. Bu laboratuarda, karayolu ve demiryolu inşaatında dondan 

koruyu katman olarak EPS – sert köpük malzeme levhalarının kullanılması ile ilgili olarak uzun 

yıllar boyunca pratik deneyimler toplanmış ve değerlendirilmiştir (NRRC'nin 'Frost J. Jord' yazı 

dizisine bakınız). EPS - set yapı tarzının olumlu sonuçları çeşitli ihtisas yayınlarında yayınlanmış 

olsa da, buna gösterilen ilgi ilk etapta sadece İskandinav bölgesi ile sınırlı idi. Ancak 1985 

yılında, Oslo’da düzenlenen uluslar arası karayolu inşaatı konferansında on yılı aşkın bir süredir 

kazanılan deneyimler anlatıldığında, bu yapı tarzı, zorlu yer altı durumlarının hakim olduğu 

ülkelerin, ilgili ihtisas camiasının ilgisini çekmiştir ve Geofoam - yapı tarzı geleneksel 

inşaat/yapım yöntemlerinin karşısında ekonomik bir alternatif olarak önem kazanmıştır. Zorlu 

yer altı durumlarının söz konusu olduğu ülkelerden örnek vermek gerekirse bunlar:  

Hollanda’nın denizden kazanılan yerleri, Güney Fransa, ABD, Kanada ve Japonya’dır.  

 

Çeşitli ülkelerin araştırma enstitülerinde artık Geofoam – yapı tarzına yönelik pratik ve teorik 

incelemeler hakkında kapsamlı çalışmalar mevcuttur.  

 

4.1. Uygulama Alanları 

Geofoam – yapı tarzı her şeyden önce karayolu inşaatı alanının aşağıda belirtilen bölümlerinde 

uygulanmaktadır.  

 

Doğrudan taşıma kapasitesi düşük zemin alt tabakası üzerine karayolu altyapısı/tabanı  

 

Zemin alt tabakasının az zorlanması. Şimdiye kadarki en sık uygulama durumu.  

 

Köprü kemer ayaklarının arkadan doldurulması  

 

Toprak basıncının (yatay kuvvetler) ve girişler bölgesinde muntazam olmayan oturmaların 

azaltılması  

Yamaç yolu/Asma yol uygulamaları 

Vadi/dere tarafında dikey olan uygulamanın kaymış bölgelerinin yeniden inşası 

 

Uygun yapı tarzı hakkında doğru karar vermek için aşağıda belirtilen hususlara dikkat 

edilmelidir:  

 

- Karayolunun trafik bakımından önemi  

- Yer altı durumları 

- Su durumları/ Sel ihtimali 

- Alttaki zemin üstündeki eski yükün türü ve büyüklüğü 

- Bölgesel yapılar , boru hatlarının varlığı gibi konuları içeren yer koşulları 

 

Almanya’da EPS – yapı tarzı uygulanırken FSGB’nin broşürü [6] dikkate alınmalıdır.  

Bu broşürde diğer hususların yanı sıra hesaplama/takdire yönelik açıklamalar ile yapısal ilkelere 

yönelik açıklamalar yer almaktadır (bakınız Bölüm 11).  

 

Yer altı koşullarının ve ortalama eğimin buna izin vermesi halinde, EPS’nin alt set bölgesinde 

bulunduğu ‘A’ yapı tarzı önerilir, çünkü bu durumda trafik yükünde bir sınırlama olmaksızın 

hem sette maksimum bir ağırlık tasarrufu sağlanmaktadır hem de trafik levhalarının, yol gösterici 

donanımların sabitlenmesi için özel tedbirlerin alınmasına gerek olmamaktadır. ‘C’ yapı tarzı 

trafik yükünün yüksek olduğu yerlerde sadece EPS üzerindeki yük dağıtıcı katmanların yeterli 



derecede boyutlandırılması halinde gerçekleştirilebilmektedir ve bu durumlarda sadece nadiren 

uygulanmaktadır.  

 

4.2. EPS – Kalite Talepleri  

 

Deneyi yapılacaklar şunlardır:  

 

- köpük malzeme bloklarının ölçü hassasiteti  

- hacim yoğunluğu ( 20 kg/m3)  

- DIN 53 421 uyarınca gerilme % 10 iken basınç gerilmesi ( 0,11 N/mm2). Sürekli 
zorlama için bu ölçülen değerlerin % 20 - 25'i kadar olan değerler ile hesaplama 

yapılabilir.  

- DIN 53 423 uyarınca bükülme dayanıklılığı ( 0,22 N/mm2)  

 

Yukarıda belirtilen deneyler uygulama hacmine bağlı olarak temsili sayıda köpük malzeme 

numuneleri üzerinde uygulanır.  

 

Su emme (örn. yer altı suyunda depolama halinde) sadece kendi/öz yükün hesaplanması için 

önem taşımaktadır ve EPS – sert köpük malzemesinin mekanik özellikleri üzerinde bir etkisi 

yoktur. Norveç’te EPS – set yapı tarzı ile ilgili uygulamalarda uzun yıllar boyunca kazanılan 

deneyimler, elverişli olmayan koşullar altında da su emme oranının % 10 (vol.%) aşmadığını 

göstermiştir. (bu nedenle oturma saptama hesaplamaları yapılırken 1,0 kN/M3’lük bir yoğunluk 

ile hesaplama yapılır.)  

 

EPS – blokları Styropor F’den imal ediliyorsa, bunların yanma davranışı DIN 4102’ye göre B1 

yapı malzemesi sınıfına (zor alev alır) uygundur. Üretim tarihinden uygulama tarihine kadar 

köpük malzeme blokları en az iki hafta depolanmış olmalıdır.  

 

 

 

Şekil 11: FGSV’nin broşürü [6] uyarınca EPS – set yapı tarzı  

 



4.3. İnşaat Uygulaması  

İnşaat uygulaması ile ilgili olarak aşağıda yer alan açıklamalar çeşitli Avrupa ülkelerinde EPS – 

hafif yapı tarzı ile ilgili pratik deneyimlere dayanmaktadır:  

 

Sert köpük malzeme bloklarının ilk tabakası sıkıştırılmış bir dengeleme katmanı üzerine 

uygulanır. Burada, kusursuz bir dayak sathının elde edilmesi için,  4 m’lik bir ölçü 10 mm’lik bir 

engebeliliği/pürüzlülüğü aşmamalıdır. EPS – bloklarının bütün katmanları bir yivleri şaşırtmalı 

olarak uygulanır.  

 

Köpük malzeme bloklarının sürtünme emsali takriben 0,5’tir. Birden fazla katmanda bir kaymayı 

önlemek için, bloklar üzerine beher iki adet tırnaklı dübel yerleştirilerek veya PUR – yapıştırıcısı 

ile iki noktasal yapıştırma yapılarak birbirlerine sabitlenir. Şimdiye kadar 8 m’ye varan 

uygulama yükseklikleri (derinlikleri) uygulanmıştır. Burada önemli olan, yer altı su seviyesi 

yüksekliğinin tespit edilmesidir. Şayet bu seviye EPS – köpük malzeme bloklarının bölgesine 

kadar yükseliyorsa, olası bütün yüzdürme kuvvetleri blokların üzerine uygulanacak uygun 

yüklerle dengelenmelidir.  

 

Yanal otoyol sınırları (örn. yol gösterici bariyerler) EPS – altyapısının üzerine öngörülen, 10 cm 

kalınlıkta olan, yük dağıtan beton katmanının içerisine ankrajlanabilir. Bu tür bir beton katmanı 

öngörülmez ise, ankrajlama işlemi, belirli mesafelerde Styropor'dan imal edilen blokların arasına 

enine kirişlerin betonlanması yoluyla gerçekleştirilebilir ki burada bu enine kirişler kaplama 

olarak görev görürler. Kenarları sarp olan arazilerde yamaç tarafında EPS – altyapısında uygun 

delikler öngörülerek bir drenajlama yapılabilir. Blokların su boşaltma kanallarının etrafından 

kesilmesi işlemi bir motor testere ile yapılabilir. Bloklar arasında küçük boşluklar ve aralıklar 

zararlı değildir.  

 

EPS – alt yapısı üzerine taşıyıcı katmanların uygulama işlemi ‘kafadan’ – yapı tarzında 

gerçekleştirilir. Bağlanmamış taşıyıcı katmanların sıkılaştırılması işlemi bilinen şantiye cihazları 

ile mümkündür. EPS – altyapısının titreşimi sönümleyici davranışı dikkate alınarak genelde 

statik sıkılaştırma işlemi, yani birden fazla, oldukça ince tabakalar halinde sıkılaştırma işlemi 

yapılır.  

 

 

 
 

Şekil 12: EPS – bloklarının tırnaklı dübellerle birleştirilmesi  

 



 
 

Tablo 13: Şevsiz EPS - yamaç yapı tarzı 

 

4.4. Hesaplama/Takdir  

 Hesapsal takdir işleminde EPS – alt yapısı, elastiklik modülü 5 N/mm2 olan bir toprak taban 

olarak kabul edilir. Hollanda’da bu temele dayalı olarak lineer – elastik çok katman modülüne 

göre boyut hesaplamaları (CIRCLY – programı) yapılmıştır ve bu hesaplama şekli pratikte 

elverişliliğini ispat etmiştir.  

 

Kenarları sarp olan arazilerde yamaç tarafında EPS – altyapısında uygun delikler öngörülerek bir 

drenajlama yapılabilir. Blokların su boşaltma kanallarının etrafından kesilmesi işlemi bir motor 

testere ile yapılabilir. Bloklar arasında küçük boşluklar ve aralıklar zararlı değildir.  

 

EPS – alt yapısı üzerine taşıyıcı katmanların uygulama işlemi ‘kafadan’ – yapı tarzında 

gerçekleştirilir. Bağlanmamış taşıyıcı katmanların sıkılaştırılması işlemi bilinen şantiye cihazları 

ile mümkündür. EPS – altyapısının titreşimi sönümleyici davranışı dikkate alınarak genelde 

statik sıkılaştırma işlemi, yani birden fazla, oldukça ince tabakalar halinde sıkılaştırma işlemi 

yapılır.  

 

4.4. Hesaplama/Takdir  

Hesapsal takdir işleminde EPS – alt yapısı, elastiklik modülü 5 N/mm2 olan bir toprak taban 

olarak kabul edilir. Hollanda’da bu temele dayalı olarak lineer – elastik çok katman modülüne 

göre boyut hesaplamaları (CIRCLY – programı) yapılmıştır ve bu hesaplama şekli pratikte 

elverişliliğini ispat etmiştir.  

 

Norveç’te uzun yıllara dayanan deneyimlerden dolayı yarı empirik/deneysel bir takdir 

yapılmalıdır, ki burada EPS – altyapısı üzerinde bulunan otoyol stabilizasyon tabakalasının 

kalınlığı trafik yüküne bağlı olarak 35 cm ila 60 cm arasındadır (Bölüm 3.1.1’e de bakınız). 

 

Şimdiye kadar yapılan gözlemlerden anlaşıldığı gibi, EPS – altyapısı üzerine 35 cm’den daha 

kalın bir örtü katmanın öngörülmesi durumunda otoyol yüzeyi üzerinde erkenden don oluşumu 

riski yoktur (köprü efekti).  

 

5. Genel Bakış  

Norveç’te her yıl takriben 50.000 m3 EPS – köpük malzeme blokları karayolu alt yapısı olarak 

kullanılmaktadır. Hollanda’da, özellikle denizden kazanılan yerlerde, bu yapı tarzı 1985 yılından 

bu yana giderek daha fazla ekonomik bir alternatif olarak uygulanmaktadır. Tek başına 1988 

yılında uygulanan bir inşaat projesinde (Capelle a/d ljsseşl) 35000 m3 EPS – köpük malzemesi 

izolasyon inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır.  

 



İsveç’te 1990 – 1991 yıllarında Stora Höga ile Ljungskile (Göteborg’un yaklaşık 100 km 

kuzeyinde) arasında Europastrasse 6 (Avrupa Caddesi 6) dört şeritli olacak şekilde 

genişletilmiştir. Zor olan toprak ve arazi koşulları nedeniyle burada da karayolu alt yapısı için 

takriben 40 000 m3 EPS – sert köpük malzeme blokları kullanılmıştır.  

 

Japonya’da da oldukça zorlu olan zemin alt tabakası koşullarında da (Japonya’nın yüzeyinin 

takriben % 70’i dağlık bölgeden, kalan % 30’luk kısmın büyük bölümü bataklık bölgelerinden 

oluşmaktadır) EPS - yapı tarzı 1985 yılından bu yana, son 3 - 4 yıldır ise başarıyla 

uygulanmaktadır. bu hususta hem yurtdışında elde edilen–deneyimler realize edilmekte hem de 

kendileri tarafından kapsamlı yer katman araştırmaları sürdürülmektedir [8].  

 

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Alman Karayolları Dairesi’nin bir araştırma projesi çerçevesi 

dahilinde EPS – yapı tarzı tam uygulama ölçüsünde test edilmiştir [5]. 

 

Uzun süreli trafik yükü simülasyonu ile, çeşitli üstyapı varyasyonlarının taktir edilmesine 

yönelik güvenli bir metodun bulunması hedefiyle bütün yapının davranışı saptanmıştır.  

 

Bu sonuçlar ve yurt dışında elde edilen pratik deneyimler, karayolları ve ulaştırma işleri 

araştırma şirketinin ‘taşıma kapasitesi düşük zemin alt tabakası üzerine karayolu inşası’ 

çalışma heyetine bağlı ‘hafif yapı malzemeleri’ çalışma komitesinde açıklanmış ve bir 

standartlaştırma eserinde (broşürde) yayınlanmıştır [6].  

 

1995 yılından bu yana Geofoam – yapı tarzı, Almanya’da da giderek daha fazla ekonomik bir 

alternatif olarak uygulanmaktadır [9].  

 

 

6. Özet  

 

Taşıma kapasitesi düşük olan yerlerin/toprakların düşük kesme dayanıklılığı ilave yükler altında, 

çoğu zaman yıllar boyunca devam eden oturmalara ve deformasyonlara yol açmaktadır.  

 

Karayolu yapımında bu özellikle mevcut yapılan bağlantı bölgesinde zorlu tedbirler 

gerektirmektedir, ki bu tedbirler arasında toprak değişimi sık uygulanan bir yöntemdir, ancak bu 

yöntem de maliyet nedenlerinden ve çevrenin korunması nedenlerinden dolayı giderek daha zor 

hale gelen bir yöntemdir.  

 

Kötü altyapı koşullarında oturma meydana gelmeyecek bir yapı tarzı, ilave yük tatbik 

edilmediğinde, diğer bir deyişle set yapı malzemesi ağırlığı aşırı derecede düşük olduğunda elde 

edilmektedir. Bu koşu, altmışlı yılların ortasından itibaren karayolu ve demiryolu inşasında – her 

şeyden önce İskandinav ülkelerinde - dondan koruyucu malzeme olarak uygulanan Styropor'dam 

mamul sert köpük malzemesi yerine getirmektedir. Bu konuda uzun yıllar boyunca kazanılmış 

olan olumlu deneyimler’ böylece taşıma kapasitesi düşük karayollarında EPS – GEOFOAM – 

yapı tarzının’ geliştirilmesi için gerekli temeli oluşturmuştur. 1972 yılında EPS – sert köpük 

malzeme bloklarının ilk büyük yol kesitlerinde kullanıldığı Norveç’te bu yapı tarzı, özellikle 

altyapı koşullarının zorlu olduğu ülkelerde, yol yapım tekniğine girmiştir. Anılan ülkeler 

arasında İskandinavya, Hollanda’nın denizden kazanılan yerleri, Güney Fransa, ABD, Kanada ve 

Japonya yer almaktadır.  

 

Almanya'da da, özellikle taşıma kapasitesi düşük olan altyapılarda söz konusu olan kötü 

koşulların hakim olduğu bölgelerde EPS – yapı tarzı giderek daha fazla kullanılan ekonomik bir 

alternatif sunmaktadır.  
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Şekil 15 :  Dikey  EPS montajı ile zarar gören dağ yolu’nun onarımı  Norveç h=5m 

 

 

 



Dikkat Edilecek Hususlar 

Bu broşürde yer alan bilgiler şu an itibariyle sahip olduğumuz bilgi ve deneyimlere 

dayanmaktadır. Ancak uygulamadan/işlemeden sorumlu kişi, işleme ve uygulama esnasında söz 

konusu olabilecek etkilerin çok olması nedeniyle, ürünlerimizi kontrol etmeli ve deneyden 

geçirmelidir. Bu broşürde yer alan bilgiler, ürünlerimizin belirli özelliğinin tarafımızdan 

hukuken bağlayıcı şekilde taahhüt edilmesi niteliğinde olmadığı gibi, ürünlerimizin somut bir 

kullanım amacı için uygun olduğunun tarafımızca yine hukuken bağlayıcı şekilde taahhüt 

edilmesi niteliğinde de değildir. Olası korunan haklar ile mevcut yasa ve hükümler ürünlerimizin 

alıcısı tarafından sorumluluğu kendisine ait olmak üzere dikkate alınmalıdır.  
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EPS – UYGULAMASI İHALE ÖRNEĞİ 

 

EPS – Uygulamasına İlişkin Ön Açıklamalar 

 

EPS – cisminin yerleştirileceği bölgeden ….. derinliğe kadar toprak kaldırılmalıdır. İcabı halinde 

yer altı suyu seviyesi yüksek ise, yüzdürme/kaldırma güvenliği sağlanıncaya kadar toprağın 

kaldırıldığı pozisyona bir drenaj tertibatı öngörülmelidir. Bu toprak taban üzerinde düz bir 

alan/yüzey oluşturulmalıdır (ince taban). İcabı halinde yapılacak toprak işlerine bağlı olarak, 20 

cm kalınlığında bir kum tabakası şeklinde bir dengeleme ve drenaj tabakası uygulanmalı, düz bir 

şekle getirilmeli ve sıkılaştırılmalıdır. Düz yüzeylilikte sadece 1cm/4m’ye kadar sapmalara izin 

verilir.  

 

Bu düz yüzey/alan üzerine zor alev alan EPS – sert köpükten imal edilen bloklar (bilinen ölçüler 

şunlardır: uzunluk/genişlik/yükseklik: 4,0/1,0/0,5; başka ölçüler de kullanılabilir) tam yüzeyli 

olarak uygulanmalıdır. Bu esnada, baştan sona kesintisiz yivlerin oluşmamasına dikkat 

edilmelidir. Blok istikameti her tabakada/katmanda değişir. Uygulama işlemi için işi veren ile 

koordinasyon halinde bir döşeme planı hazırlanmalıdır. Gerekli olması halinde bloklar uygun 

aletler (örn. ince bir tel) kullanılarak kesilmelidir. Kendi içlerinde ise bloklar noktasal olarak 

birbirlerine yapıştırılmalı veya uygun tırnaklı dübellerle (Ø 100 mm, iki taraflı tırnaklar) 

tutturulmalıdır (2m
2
 başına en az bir dübel).  

 

EPS’nin uygulanması ile ilgili olarak FGSV*’nin 1995 yılında basılan ‘Karayolu setinin 

inşasında EPS – sert köpük malzemelerinin kullanılması hakkındaki broşürü’ dikkate alınmalıdır. 

Bu broşür yapısal açıklamalar içermekte ve kalite güvencesini düzenlemektedir. İnşaat 

çalışmalarına başlamadan önce müteahhit/iş emrini alan elverişlilik testlerinin sonuçlarını ibraz 

etmek zorundadır. Müteahhit/iş emrini alan iş emrini verene, kontrol testleri için gerekli olan 

deney cisimlerini bedelsiz olarak sunar.  

 

EPS – katmanları üzerinden araç geçmesine izin verilmez. Bu nedenle ilk tabakanın üzerine 60 

cm kalınlıkta bir tabakanın dökülmesi işlemi ‘kafadan’ yapılmalıdır. Bu tabakanın 

sıkılaştırılması için sarsma plakaları kullanılmalıdır.  



EPS – cisminin üzerinin az bir kalınlıkta örtülmesi halinde (OK EPS üzerinde OK tabakası < 

1m) yük dağıtıcı katman olarak bir beton plakası doğrudan EPS üzerinde oluşturulmalı ki 

böylece karayolu inşaatı için gerekli olan Ev2 = 45 KN/m
2
’lik deformasyon modülü taban 

(planum) üzerinde sağlanabilsin.  

 

Genelde broşürde tarif edilen yapım tarzlarına uygun olan örtü katmanı organik eritici 

maddelerin EPS’yi aşındırmasına karşı yeterli derecede bir koruyuculuk sağlamaktadır.  

 

Büyük miktarlarda yakıt maddesinin sızabileceği düşünülüyor ise (örn. kaza riski barındıran bir 

bölgede) EPS blokları şev bölgesinde üzerlerine bağlayıcı toprak veya sızdırmaz folyo 

yerleştirilerek korunur.  

 

 

* FGSV : Karayolları ve Ulaştırma İşleri Araştırma Şirketi, Toprak İşleri ve Alt Yapı Çalışma 

Ekibi ‘Karayolu set inşasında EPS – sert köpük malzemelerinin kullanılması hakkında broşür’, 

1995 basımı 

 

Hizmetler Listesi  

 

Olası Pozisyonlar  

 

Pozisyon 1  Mevcut toprağın kaldırılarak EPS uygulaması için hafriyat artı kaldırılan toprak 

malzemesinin başka bir yere taşınması, Hafriyat çukurda açık su drenajı  

 

 1 m3        E.P 

 

Pozisyon 2 Kontak sathının hazırlanması  

 40 cm üst toprağın kaldırılması, malzemenin şantiye bölgesi içerisinde 

depolanması, kontak sathının düzleştirilmesi ve sıkılaştırılması, bir ince tabakanın 

oluşturulması (sapma maksimum 1 cm/ 4 m).  

 

 1 m2         E.P 

 

Alternatif:  

 

Pozisyon 2a Kontak sathının hazırlanması  

 Drenaj ve dengeleme tabakası olarak 20 cm kalınlığında kum tabakası; buna kf- 

değeri  10
-4

 m/s olan bir malzemenin teslimi ve uygulaması, ince tabaka (sapma 

maksimum 1 cm / 4 m) dahildir. 

 

 1 m2         E.P 

 

Pozisyon 3 EPS – Köpük Malzemesi  

 Expande polistirol (EPS), zor alev alır (Hammadde için kontrol işareti PA III 

2.1001 veya PA III 2.2744)  

 Asgari hacim yoğunluğu: 20 kg/m3 

 Uzunluk/Genişlik/Yükseklik =  …….. ölçüsünde bloklar şeklinde  

 Ön açıklamalara uygun olarak teslimat ve tabaka halinde uygulama. 

Faturalandırma, uygulaması tamamlanmış miktara göre yapılır. Döşeme planı, 

kesilen miktarlar ve ayar parçaları için ayrıca ücret ödenmez.  

 

1 m3        E.P 



 

Olası Pozisyonlar  

 

Pozisyon 4 En üst blok tabakasının üzerinin örtülmesi için beton plakası  

  Ortadan takviyeli beton plakası için yerinde dökülen beton, kalınlığı 12 cm 

 B25 betonu 

 Takviye Q 131, tek tabakalı  

 Kaplama, takviye, betonlama hesaba/fiyata dahil edilecektir; buna bütün yapı 

malzemelerinin ve yardımcı yapı malzemelerinin teslimatı da dahildir.  

 

1 m3        E.P 

 

Olası Pozisyonlar:  

 

Pozisyon 5 Beton çelik hasırlar  

 Beton çelik hasırlar DIN 488 St 500 M teslimi, kesilmesi, bükülmesi ve 

döşenmesi  

 Hesaplama hasır listesine göre yapılacaktır.  

 

 1 kg        E.P. 

 

Olası Pozisyonlar:  

 

Pozisyon 6 EPS – cismi içerisinde girintiler/oyuklar  

 Trafik işaretlerinin, yol gösterici bariyerlerin temelleri için 

uzunluk/genişlik/yükseklik = 0,40/0,40/0,50 ölçülerinde girintilerin/oyukların 

öngörülmesi  

 

 1 adet        E.P. 

 

Pozisyon 7 Beton plakanın/en üst EPS blok tabakasının üzerinin örtülmesi  

 Dolgu malzemesinin (kum, çakıl, geri dönüşümlü inşaat artıkları) teslim edilmesi, 

uygulanması ve sarsma plakası ile basit Proctor yoğunluğunun % 97’sine 

ulaşıncaya kadar sıkılaştırılması, tabaka kalınlığı 60 cm’e kadar.  

 En üst EPS – tabakasının veya beton plakasının dökülmesi işleminde uygulanacak 

çalışma şekli 'kafadan’ olacaktır.  

 

 1 m3        E.P 

 

 

Olası Pozisyonlar 

 

Pozisyon 8 Kimyasal aşınımlarda yüzey sızdırmazlığının sağlanması için sızdırmaz şeritler. 

 EPS – cisminin tavan bölgesi ve duvar bölgesi, fabrika modeli ….., nominal 

kalınlığı 2,5 mm PEHD’den imal sızdırmazlık şeritleri ile üreticinin talimatlarına 

ve önerilerine uyularak kaplanacaktır ve ek yerleri sızdırmaz hale getirilecektir. 

Sızdırmaz şeritler asgari 8 cm üst üste binecek şekilde döşenecektir.  

 Hesaplama/faturalandırma üretimi/uygulaması tamamlanmış alanların ölçüsüne 

göre yapılacaktır. Kesilen miktarlar ve üst üste binen alanlar için ücret ödenmez.  

 

 1 m2        E.P.  

 



Pozisyon 9 Merdiven biçiminde teşekkül edilmiş EPS – dolgularının üzerine ….. cm kalınlığa 

sahip bir taban/yer tabakası dökülerek şev oluşturma.  

 Kalınlık olarak EPS – nin üzerinde oluşturulan asgari kaplama kalınlığı 

belirleyicidir. 

 

 1 m2        E.P. 

 

Pozisyon 10 Üst tabanın sabitlenmesi / stabilize edilmesi  

 Yapı tarafında bulunan üst tabanın yüklenmesi, taşınması ve pozisyon 9 şevlerine 

profileuygun olarak yerleştirilmesi/sabitlenmesi.  

 Kalınlık 40 cm.  

 

 1 m2        E.P. 


