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Özet
Agrega rezervlerinin hızla tükenmesi, agrega maliyetlerinin
artması ve çevresel problemlerin büyük önem kazanacak
olması nedeniyle atık malzemelerin yol yapımında yeniden
kullanılmasının önemi önümüzdeki yıllar içinde artacaktır. Geri
dönüştürülmüş asfalt kaplama (RAP) malzemeleri sayesinde,
doğal yaşama zarar verilerek açılan taş ocaklarının bu zararı
önemli ölçüde azaltılacaktır. Gerekli makine ve agrega nakliye
masrafları da düşürülecektir.
Bu çalışmada, Türkiye’deki karayolu aşınma tabakasından
elde edilen RAP malzemesinin taşıma kapasitesine etkisi
araştırılmıştır. Bozulmuş aşınma tabakasında soğuk geri
dönüşüm yöntemi kullanılarak kazınan RAP malzemesiyle
doğal agrega malzemesi kütlece farklı oranlarda karıştırılmıştır.
Karışımlardaki RAP oranının taşıma kapasitesine etkisini
belirlemek ve şartnamedeki performans kriterlerinin sağlanması
için numunelere CBR testleri yapılmıştır. Geleneksel ile RAP
içeren plent-mix temel arasında mali analiz de yapılmıştır.
Çalışmanın amacı; ekonomiklik ve çevreselliğin yanısıra
malzemenin mekanik performansı da dikkate alınarak plentmix temel tabakasında kullanılması gereken optimum
RAP oranını belirlemektir. Sonuçlar göstermiştir ki; temel
tabakasındaki RAP oranının artmasıyla CBR değerinin azaldığı
fakat minimum CBR değerinin sağlandığı belirlenmiştir.
Optimum RAP oranının en fazla %5 olduğu daha yüksek karışım
oranlarında CBR değerinin şartname limitlerinin altında kaldığı
görülmüştür. KGM teknik şartnamesinde (KTŞ) sürdürülebilir
malzemelerin CBR değerleriyle ilgili bir kritere rastlanmamıştır.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular şartnameye uyarlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, aşınma tabakası, plent-mix
temel tabakası, taşıma kapasitesi, mali analiz
Abstract
The importance of the re-use of waste materials in
pavement road constructions will increase because of the rapid
decrease in aggregate reserves, the rise of aggregate cost and
environment issues which will gain great significance in the
coming years. By the use of recycled asphalt pavement (RAP)
materials, the damage to nature of quarries that constructs
through destroying the natural life will decrease dramatically.
The quired machinery and aggregate transportation costs will
significantly go down.
In this study, the effect of using pavement coating RAP material
on pavement bearing capacity was investigated. The RAP
material which was scraped off using cold recycling methods
from degraded wearing layer was combined at different
proportions with virgin aggregates materials. CBR tests were
performed on the samples to determine of the effect of RAP
ratio on bearing capacity and to ensure the specification of the
performance criteria were met. Also cost analysis comparison
between conventional and RAP used plant-mix base courses
was made.
The objective of this study was to determine the optimum
RAP ratio in the mixture to be used in plant-mix base course
by means of mechanistic performance, cost and environmental
impacts.  The results showed that CBR values of the base
layer decreased with the increase of the RAP ratio even though
minimum required CBR values were ensured. The optimum
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RAP ratio was found to be 5% considering the CBR values. The
CBR value remained below of the specification limit for higher
proportion of RAP. In KGM specifications does not include a
criteria for the CBR value of sustainable materials. The findings
obtained from this study can be adapted to the specifications.
Keywords: Recycling, wearing course, plant-mix base course,
bearing capacity, financial analysis
1. Giriş
Asfalt kaplamaların kazınmasıyla geri kazanılmak üzere
kullanılacak malzemeler yeni malzemelerle karıştırılarak
işlenmek suretiyle teknik şartnamelerin belirlediği özellikleri
karşılayan karışımlar elde etmek mümkündür. Özellikle
asfalt ve agrega içeren üstyapı malzemelerinin çıkarılması
ile elde edilen RAP’ın yeniden işlenmesi ile geri kazanım
sağlanabilmektedir.
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RAP malzemesinin olumlu özelliklerinin yanısıra olumsuz
mühendislik özellikleri de vardır. Olumlu yanı; iyi drenaj
kabiliyetine sahip granüler bir malzeme olup yeterli kesme
dayanımına sahip olmasıdır. Olumsuz yanı ise; düşük taşıma
kapasitesine sahip olması ve agregaları kaplayan asfalt
malzemesine bağlı olarak zamanla sünme deformasyonu
sergilemesidir [1, 2 ve 3]. Yapılan araştırmalarla, RAP
malzemesinin, yüksek kalitede doğal agrega ile karıştırılarak
taşıma kapasitesinin arttırılmasıyla iyi bir plent-mix temel
tabakası malzemesi haline gelebileceği belirlenmiştir [4].

•

Kazılan kaplamaların bırakıldığı atık sahaları ortadan
kaldırılarak çevreye uyumlu bir yaklaşım sergilenmesi.

•

Kazılan kaplamadaki agregayı saran pahalı bitüm
malzemesi yeniden değerlendirilerek israfın önüne
geçilmesi.

2.1. RAP’ın Yurtdışında Kullanımı
Plent-mix temel tabakasında kullanılmak üzere kırılıp elekten
geçirilerek şartnamede belirtilen uygun gradasyona getirilen
RAP malzemesi, yine uygun gradasyondaki doğal agrega ile
kütlece belirli oranlarda karıştırılır. Bazı ülke ve eyaletlerdeki
karayolu kuruluşları tarafından müsaade edilen RAP malzemesi
kullanım oranları Çizelge 1’de verilmektedir [10].

Çizelge 1. Bazı ülke ve eyaletlerde temel tabakası için
müsaade edilen maksimum RAP yüzdeleri [10].
Eyalet ve Ülke

Bu çalışmada; zaman içinde deforme olmuş karayolu aşınma
tabakalarının soğuk geri dönüşüm metoduyla geri kazanılarak
elde edilen RAP malzemesinin plent-mix temel tabakasında
kullanılması amaçlanmaktadır. RAP malzemesine belirli
oranlarda doğal agrega eklenerek farklı karışım oranlarında
numuneler hazırlanacaktır. Bu numuneler üzerinde yapılacak
testlerden elde edilen veriler ışığında optimum karışım oranına
karar verilecektir. Bu geri dönüşüm yoluyla aşağıdaki hedefler
de gerçekleştirilecektir.
•

Florida

Hayır

-

Illinois

Hayır

-

Montana

Evet

50-60

New Jersey

Evet

50

Colorado

Evet

50

California

Evet

50

Texas

Evet

20

Minnesota

Evet

3

2. Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı; RAP ve doğal agrega karışımlarının
laboratuar test sonuçlarını incelemek ve plent-miks temel
tabakasında kullanılabilme potansiyeli ile ilgili tavsiyelerde
bulunmaktır.

RAP malzemesine temel tabakasında
% Max
izin verilme durumu

Utah

Evet

2

İngiltere

Evet

50

Kanada

Evet

30

3. Literatür Araştırması
3.1. Elek Analizi Testi
Yurtdışında bazı çalışmacıların RAP malzemesi üzerinde
yaptıkları elek analizi testi sonuçları Çizelge 2’de
gösterilmektedir.

Çizelge 2. %100 RAP malzemesi elek analizi test
sonuçları.
% Geçen

Elek açıklığı
inç

mm

CDOT, Edil, 2011
2012 [1]
[2]

Locander,
2009 [3]

FDOT, 2007
[4]
100

Aşınma tabakasından elde edilen RAP sayesinde temel
tabakası için gereken doğal agrega kullanımı azaltılarak
maliyetin düşürülmesi.

2

50

100

-

100

1,5

37,5

-

100

-

•

Geri dönüşüm malzemesinin, tam verimle kullanılabilmesinin
sağlanması.

1

25

85-100

90-100

88-100

3/4

19

75-100

-

75-100

55-90

•

Geri dönüşüm metodunun bilimsel verilerle desteklenerek
ülkemizde kullanılmasını daha bilinçli hale getirmek.

1/2

12,5

55-90

-

56-88

-

3/8

9,5

45-80

50-90

44-88

-

•

Aşınma tabakasından elde edilecek agregaların
kullanılmasıyla ülkemizde bulunan agrega rezervlerinin
azalmasını önlemesi.

#4

4,75

25-55

-

25-55

23-60

#16

1,18

5-25

-

7-25

-

0-5

Max 10

0-5

0-10

#200 75 µm

85-100
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3.2. Bitüm Oranı Testi
Locander 2009 yılında yaptığı bir çalışmada %100 RAP’ın
asfalt içeriğini ortalama %5,6 olarak bulmuştur. Minimum ve
maksimum değerleri de %4,65 ve %6,2’dir [3].
Florida Karayolları (FDOT) 2012 yılında yaptırdığı bir çalışmada
iki ayrı bölgeden temin edilen RAP malzemesi üzerinde
gerçekleştirdiği asfalt içeriği testinde bulmuş olduğu sonuçlar
Çizelge 3’te gösterilmektedir [4].

Çizelge 3. FDOT asfalt içeriği sonuçları [4].
Numune Kaynağı

%100 RAP

Çizelge 5. Farklı araştırmacıların %100 RAP malzemesi
üzerinde yaptıkları proktor test sonuçları.
Maks. kuru Optimum su
birim hacim muhtevası
(%)
ağırlık (t/m3)

Araştırmacılar

Proktor
Türü

Bennert vd. (2000) [7]

Standart

1,87

5

Melbourne

Jacksonville

Guthrie vd1 (2007) [8]

Modifiye

2,08

5,6

%5,4

%4,0

Guthrie vd2 (2007) [9]

Modifiye

1,84

5,8

Saeed1 (2008) [10]

Standart

1,99

6,3

Carmargo vd. (2009) [11] Standart

2,16

7,5

2,16

6,5

Asfalt İçeriği (% AC)

Güngör ve diğ. 2008 yılında yaptıkları bir çalışmada RAP
malzemesinden altı adet örnek almış ve asfalt içeriği testine
tabi tutmuştur. Bu testler sonucunda asfalt içeriği miktarını
ortalama %4,11 olarak bulmuştur [5]. Literatürde yapılan
çalışmalarda da RAP malzemesinin %AC değeri %4 ile %6
arasındadır.
RAP malzemesinin asfalt içeriği geri dönüşüm yapılacağı
sırada oluşturulacak temel tabakasının drenaj kabiliyetini
etkileyebilecek bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan asfalt içeriği
ölçümleri önem arz etmektedir. Ayrıca geri dönüşüm maliyetleri
açısından, aşınma tabakasının ilk yapımı sırasında ortaya çıkan
asfalt maliyeti kazımadan sonra atık olarak kalmayıp yeniden
yol üstyapısında hizmete sunulacaktır.
3.3. Modifiye Proktor Testi
Wu, 2011 yılında yaptığı bir çalışmada iki farklı RAP malzemesi
üzerinde yürüttüğü modifiye proktor deneylerinde optimum su
muhtevasını %5 ile %9 arasında bulmuştur. Maksimum kuru
birim hacim ağırlık ise 2,0-2.2 t/m3 arasında değişmektedir [6].

Çizelge 4. Farklı RAP oranlarındaki karışımların modifiye
proktor testi sonuçları [6].
Karışımdaki
RAP Oranı

Yurtdışında pek çok araştırmacı RAP malzemesi üzerinde
sıkıştırma testi yapmıştır. Bu sıkıştırma testleri için standart,
modifiye ve gyratory gibi farklı yöntemler kullanılmıştır.
Araştırmacıların kullandığı testler ve elde ettikleri sonuçlar
Çizelge 5’te sunulmaktadır.

Modifiye Proktor Testi Sonuçları

Wen vd. (2008) [12]

Modifiye

Bu sonuçlara göre RAP içeriği arttıkça optimum su
muhtevasının ve maksimum kuru birim hacim ağırlığın azaldığı
gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu durum
karışımdaki asfalttan kaynaklanmaktadır. Çünkü asfalt
bünyesindeki yapışkanlık sayesinde malzemenin kolayca
sıkışmasına neden olmaktadır. Su miktarını çok artırmaya
gerek kalmadan maksimum kuru birim hacim ağırlığın elde
edildiği bizim yaptığımız testlerde de ortaya çıkmıştır.
3.4. Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Testi
Hanks ve diğ. 1989 yılında yaptıkları çalışmada, temel
tabakasının taşıma kapasitesinin, geleneksel agrega ile
karıştırılan RAP oranına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ve RAP
içeriği arttıkça taşıma kapasitesinin azaldığını belirtmişlerdir.
Karışımdaki RAP miktarı %20-25’i aştığı zaman geleneksel
granüler temel tabakası için beklenen CBR değeri düşmekte
olduğu sonucuna varmışlardır [13].
Senior ve diğ. 1994’te yaptıkları çalışmada CBR değerlerinin
RAP içeriğinin artmasıyla hemen hemen doğrudan bir azalma
gösterdiğini belirtmişlerdir [14].

Optimum su
muhtevası, %

Maks. kuru birim
hacim ağırlık, t/m3

% 0 RAP1

8,9

2,20

% 20 RAP1

8,2

2,17

% 40 RAP1

7,5

2,21

Kuru birim hacim ağırlık

1,94-2,30 t/m3

% 60 RAP1

7,2

2,14

Optimum su muhtevası

Maksimum: % 7-8

Asfalt içeriği (%AC)

Normal: % 4,5-6

% 0 RAP2

9

2,20

Mekanik Özellikler

% 20 RAP2

8,8

2,14

% 40 RAP2

7,9

2,11

% 60 RAP2

7,5

2,14

% 80 RAP2

7,1

2,13

Çizelge 6. Federal Highway Administration (FHWA)’a göre
RAP fiziksel özellikleri [15].
Fiziksel Özellikler

Sıkıştırılmış birim hacim ağırlık 1,60-2,00 t/m3
California Taşıma Oranı (CBR)

%100 RAP: % 20-25
%40 RAP ve %60 Doğal Agrega:
%150 ve üstü
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FHWA (2005) tarafından hazırlanan raporda farklı oranlarda
karıştırılan RAP ve yoğun gradasyonlu agrega temel tabakası
karışımı üzerinde yapılan CBR testinde; örnek alınan her bölge
için ikişer adet örnek alınmış olup sonuçların çok değişik
çıktığı bölgelerden üçüncü bir numune de alınmıştır [15]. Her
bir numune maksimum kuru birim hacim ağırlıkta ve optimum
su muhtevasında sıkıştırılmıştır. Analizde, 0,1 ve 0,2 inç’lik
penetrasyon değerlerine bağlı CBR değerleri bulunmuştur
(Çizelge 7).

Çizelge 7. RAP karışımlarının farklı penetrasyonlardaki
CBR değerleri [15].

4.1.2. Doğal Agrega
Doğal agregalar, Bağışlı Bazalt Taş Ocağı’nda üretilen
agregalardan alınmış ve plent-mix tip-1 temel tabakası dizayn
çalışması yapılmıştır. Yapılan modifiye proktor testi sonuçlarına
göre malzemenin maksimum kuru birim hacim ağırlığı 2,22 t/
m3, optimum su muhtevası ise 5,40 olarak tespit edilmiştir.
Hava tesirlerine karşı dayanıklılığı aşınma tip-2’ye göre %0,47,
agregaların aşınma kaybı %16,0 (Tip-A), absorbsiyonu %1,27
ve yassılık indeksi 13 olarak belirlenmiştir. Çizelgelerde %0
RAP ile kastedilen malzeme %100 doğal agregadır.
4.1.3. Karışım Oranları

CBR Değerleri (%)
0,1” penetrasyon

0,2” penetrasyon

%100 RAP

18

20

%75 RAP

37

41

%50 RAP

83

94

Testlerde kullanmak üzere hazırlanan numunelerdeki RAP
ve doğal agrega kütlece karışım yüzdeleri Çizelge 8’de
verilmektedir. Gösterildiği üzere testlerde kullanılmak üzere
hazırlanan karışımlar kütlece: %100 RAP, %45 RAP, %30 RAP,
%15 RAP ve %5 RAP oranlarındadır.

%25 RAP

87

96

Çizelge 8. RAP+Doğal agrega karışım oranları.

%0 RAP

182

195

Malzeme

Karışımda Kütlece Kullanım Oranı (%)

4. Deneysel Çalışmalar
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Test programı, RAP ve doğal agrega karışımlarının fiziksel
karakterizasyonunu kapsamaktadır. Bu bağlamda, gradasyonun
belirlenmesi için elek analizi testleri, sıkıştırma testi olarak
modifiye proktor testleri ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi
için yaş Kaliforniya taşıma oranı (CBR) testleri yapılmıştır.
4.1. Malzemeler
4.1.1. RAP
RAP malzemesi, Artvin-Borçka karayolunun yıpranmış
kesiminden temin edilmiştir. Soğuk geri dönüşüm kazıma
makinesi kullanılarak yerinden kazınmıştır. Kazınan RAP
malzemesinin bitüm oranının tayini için ekstraksiyon testi
uygulanmıştır. Test sonucunda RAP numunesinin % AC değeri
%4,20 olarak tespit edilmiştir. Malzememiz literatürdeki değer
aralığı olan % 4 ila 6 değerleri arasında kalmıştır.

RAP

Doğal Agrega

Karışım
Toplam %

100

0

100

45

55

100

30

70

100

15

85

100

5

95

100

0

100

100

Malzemelerin karışım oranları ağırlıkça tayin edilmiş ve
optimum RAP oranına karar verilebilmesi için bir takım testlere
tabi tutulmuştur.
4.2. Yürütülen Testler
4.2.1. Elek Analizi Testi
Plent-mix tip-1 temel tabakası yapımında Karayolları Teknik
Şartnamesi’nde (KTŞ) belirtilen gradasyon esas alınarak

Çizelge 9. Karışımların elek analizi sonuçları ve şartname sınır değerleri.
KARIŞIM ELEK
BOYUTLARI
mm
38
25
19
9,5
4,76
2
0,425
0,075

inç
1½
1
3/4
3/8
No.4
No.10
No.40
No.200

% 100
RAP

% 45
RAP

% 30
RAP

% 15
RAP

%5
RAP

%0
RAP

100
97
94
75
51
36
17
12

100
89
83
62
41
26
12
7

100
86
79
62
44
27
13
7

100
84
77
60
44
26
12
6

100
84
76,6
59,5
45
29
13,2
5,4

100
83,8
76
59,2
45,8
31,1
15,6
5

ŞARTNAME LİMİTLERİ
[16]

Deney
PLENT-MİX TEMEL TİP-I Standardı
Alt
100,0
72,0
60,0
40,0
30,0
20,0
8,0
0,0

-

Üst
100,0
100,0
92,0
75,0
60,0
45,0
25,0
10,0

AASHTO
T-11
AASHTO
T-27
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Şekil 1. RAP karışımlarının gradasyon eğrileri

limitler dahilinde çalışılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde
RAP malzemesinin KTŞ’ye göre granüler temel tabakası tipC’ye uygun olduğu anlaşılmıştır. Karışım numuneleri üzerinde
yapılan elek analizi testinden elde edilen değerler Karayolları
Teknik Şartnamesi’nde plent-mix tip-1 temel tabakası için
öngörülen değer aralıklarının içinde kalmaktadır. Fakat %100
RAP malzemesinin ince içeriğinin (No. 200 elek altında kalan)
%12 olarak şartname sınırlarının üzerinde bir değer olduğu
belirlenmiştir.
Yapılan çalışmaların şartname kriterlerine göre yapılmasının
nedeni sonuçların karayolları tarafından uygulanabilir olduğunu
göstermektir. Çizelge 9’da tüm karışımların plent-mix temel
tabakası alt ve üst sınırları arasında olduğu gözükmektedir.
Bu nedenle granüler tip-C temel tabakası yerine plent-mix tip1 temel tabakasında uygulama yapılmasına karar verilmiştir.
Gradasyon eğrilerinin kesiksiz, yoğun ve sürekli olduğu Şekil
1’de belirtilmiştir.
4.2.2. Modifiye Proktor Testi
Elek analizinden elde edilen karışım gradasyonunda hazırlanan
numunelerin kuru birim ağırlık ve su içeriği ilişkileri Modifiye
proktor metodu ile ayrı ayrı tespit edilmiş olup Şekil 2’de
gösterilmektedir.
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Şekil 2. Karışımların modifiye proktor test sonuçları.
RAP malzemesi için Modifiye proktor testi sonucu maksimum
kuru birim hacim ağırlık değeri 2,076 t/m3 olup literatürdeki
ortalama değer olan 2 t/m3 değerinin sağlamaktadır. Optimum
su muhtevası olarak da %3,73 değeri elde edilmiş olup
literatürdeki %5-9 aralığındaki değerlerden daha küçüktür.
Karışıma RAP eklendikçe su muhtevasında lineere yakın bir
azalma gözlenmiş olup maksimum kuru birim hacim ağırlık
değerlerinde belirgin bir değişim saptanmamıştır.
4.2.3. CBR Testi
Optimum su muhtevalarında sıkıştırılmış karışım numunelerinin
taşıma gücünü belirlemek amacıyla yapılan CBR testinde
19 mm elek açıklıkları üzerinde kalan malzemeler 19 mm
olarak karışıma ikame edilmiştir. Numuneler 5 tabaka halinde
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serilip 56‘şar vuruş yapılarak hazırlanmış ve 4 gün suda
bekletilerek yaş CBR testi uygulanmıştır. Sonuçlar Şekil 3’te
gösterilmektedir.

Nakliye bakımından daha az miktarda agrega taşınırken maliyet
düşmektedir. Kazılan asfalt malzemesinin işlenebilmesi için
kazı yerinden işlem göreceği yere taşınması gerekmektedir bu
maliyette RAP malzemesinin kazındığı sahadan atık sahasına
götürülmesi için gereken maliyetle yaklaşık aynı tutacağından
bu maliyet de hesaba dahil edilmemelidir.
Bitüm maliyeti olarak, plent-mix temel tabakasında kullanılan
%5 RAP malzemesi ağırlıkça %4,2 bitümle kaplıdır. Buna göre
4400 ton’luk bir temel tabakasının 220 tonu RAP malzemesinden
oluşmaktadır ve bu RAP malzemesi de yaklaşık 9 ton bitümle
kaplıdır. Bitümün birim fiyatı 2015 yılı Tüpraş birim fiyatlarına
göre 750 TL/ton’dur [17]. 9 ton’luk bitümün maliyeti 6750
TL olmaktadır. Yani kaplamadan sökülen RAP malzemesinin
yeniden kullanılmaması, 9 ton bitüm veya 6750 TL‘nin çöpe
atılması anlamına gelmektedir.

Şekil 3. Karışımların CBR test sonuçları.
Gradasyonun CBR değeri üzerinde büyük bir etkisi vardır.
Agregaların parça şekil ve gradasyonlarındaki farklılıklar CBR
değerinin bir miktar azalmasına neden olmuştur. Gradasyon
inceden kabaya doğru ilerledikçe CBR değeri artmaktadır.
Doğal gradasyonda en büyük CBR değeri elde edilmiştir. CBR
değeri ayrıca karıştırılan geri dönüşüm malzemesinden de
etkilenmiştir. RAP yüzdesi arttıkça CBR değeri azalmıştır.
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Literatürdeki %100 RAP malzemesinin CBR değeri aralığı
%20-25 civarında olup bizim malzememizin düzeltilmiş CBR
değeri de bu üst değere oldukça yakın olup %26 olarak tespit
edilmiştir. Şişme değeri %0,03 olarak bulunmuştur.
Karayolları Teknik Şartnamesi’nde plent-mix temel tabakası
için belirtilen minimum yaş CBR değeri %120’dir. Bu sebeple
yalnızca %5 RAP içerikli RAP-doğal agrega karışımı plent-mix
temel yapımında kullanılmaya uygundur.
5. Maliyet Analizi
%5 RAP malzemesi içeren karışım şartname değerlerini
karşıladığı için plent-mix tip-1 temel tabakası inşasında
kullanılabilmektedir. Buna göre 10 m genişliğinde, 0,2 m
yüksekliğinde 1 km’lik bir temel tabakası serimi için gereken
malzeme miktarı yaklaşık 4400 ton civarındadır. Bu temel
tabakasının %5’inin RAP olması durumunda 220 ton daha az
doğal agrega kullanılmış olacaktır. Bu durumda çevreye verilen
zararın azalmasının yanısıra daha az agrega kazıma-kırmaeleme işlemi yapılacaktır. Bozulmuş RAP malzemesi zaten özel
kazıma makineleri ile istenilen boyutta kazındığı için kırma
ve eleme işleminden geçmeyecektir. RAP kazıma işlemi için
de bozulmuş yol tabakalarının bakım ve onarımı için kazılıp
değiştirileceği düşünürsek bu kazıma işlemi geleneksel yol
yapımı uygulamalarında da gerçekleşeceğinden bu maliyeti
hesaplamayabiliriz. Böylece plent-mix temel için gereken
kazıma-kırma-eleme maliyetleri düşecektir.

6. Sonuçlar
Gradasyon, sıkıştırma ve CBR testleri %100/0, %45/55, %30/70,
%15/85 ve %5/95 oranlarındaki RAP/doğal agrega karışım
numuneleri üzerinde yürütülmüştür. Laboratuar sonuçları,
RAP malzemesinin doğal agrega ile karıştırılarak kullanılması
durumunda plent-mix temel tabakası için kullanılabilir
olduğunu göstermiştir. Plent-mix temel tabakası için gerekli
minimum CBR değerin sağlayan karışım oranı %5/95 RAP/
doğal agrega karışımı olmuştur. Literatürdeki çalışmalarla
karşılaştırıldığında kullanım miktarının az olduğu göze
çarpmaktadır. Bu farkın gradasyon eğrilerindeki farklardan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Elde edilen bu RAP oranının
yükseltilebilmesi için çeşitli katkılar (çimento, uçucu kül, silis
dumanı vb.) kullanarak deneyler tekrar edilebilir.
Çalışma sonuçlarının sadece karayollarında değil CBR testi
kullanılarak taban dizaynına karar verilecek tüm yapılarda
(havaalanları, otomobil park alanları, liman yükleme boşaltmada
kullanılan alanlar vb.) kullanılabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca
mali analiz incelendiğinde, RAP malzemesi kullanılarak yapılan
geri dönüşümün ülke ekonomisine ne denli fayda sağlayacağı
da açıkça görülmektedir.
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