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ÖZET
Ülkemizde asfalt yollar oldukça yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr. Ancak zaman zaman
yetersiz sýcak karýþým ve yanlýþ uygulamalar dolayýsýyla asfalt stabilitesinde problemler
yaþanabilmektedir. Trafik yükleri altýnda minimum deformasyon yapacak, içerisinde rutubet
ve fazla hava boþlugu bulundurmayacak, rahatça iþlenebilir ve ekonomik bir sýcak karýþým
oluþturmak optimum bitümün belirlenmesinde ilk amaçtýr.
Bu çalýþmada Marshall test cihazý kullanýlarak bitüm yüzdesinin bitümlü sýcak karýþýmýn
stabilitesi üzerine etkisi belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.Çalýþmada ASTM D1559'a uygun olarak
toplam 30 adet asfalt numunesi hazýrlanmýþtýr. Numuneler hazýrlanýrken 6 farklý bitüm
yüzdesi esas alýnmýþ ve her bir bitüm yüzdesi için 5 adet asfa' betonu numunesi
hazýrlanmýþtýr.
Sonuç olarak, asfalt betonunda bitüm yüzdesi arttýkça stabilitenin optimum bi tüm yüzdesi
seviyesine kadar arttýgýancak bu degerden sonra stabilitenin azaldýgýgözlemlenmiþtir.

.Giriþ
Karayollarýmýzda bundan 20 yýl önceki trafik kapasitesi, günümüzde en az beþ kat
artmýþve ayrýca üstyapýnm projelendirilmesinde esas alman 8 tonluk dingil aðýrlýðý
bütün dünyadaki genel eðilim istikametinde artarak 13 tona yükseltilmiþtir [1].
Asfalt betonunda bozulma kavramý, bir üst yapýnýn tasarým süresi sonunda, trafik
yüklemeleri ve çevresel etkileþim sonucunda düþmesi beklenen hizmet yeteneðinin
derecesi olarak ifade edilmiþ ve hizmet yeteneði kavramýnýn izah edilmesi ve
konunun daha detaylý incelenmesinin bir zorunluluk olduðunu belirtilmiþtir (19).
Üst yapý kalýnlýðýnýntayininde dingil tekerrürü önemli bir faktör olup aðýr dingil
yükü tekrannýn artmasý yolun hizmet ömrünü azaltmaktadýr. Bu þartlarda ayný
hizmet ömrünü saðlayabilmek için kalýn üst yapýve dolayýsýylafazla maddi kaynaða
ihtiyaç duyulmuþtur [1]. Bu sebepten en iyi stabiliteyi veren üstyapý, trafik yüklerine
karþý ötelenme ve tekerlek izleri oluþmayacak þekilde direnç göstermelidir.
Stabilitenin çok yüksek ya da çok düþük olmasý da arzu edilmez. Yüksek olmasý
asfaltýn çatlamasýna, düþük olmasý ise asfaltta tekerlek izi oturmalarýna sebebiyet
vermektedir. Bu nedenle, amaç optimum bitüm yüzdesinde mak~imum stabiliteyi
saðlamaktýr [2].
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