
GEOSYNTHETICS

Rüzgar Tarlası servis yolları
Yüksek performanslı TenCate Geolon® örgülü geosentetikleri ile tek seferde
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RÜZGAR TARLASI SERVİS YOLLARI - TEK SEFERDE
Ayırma, güçlendirme, filtreleme - hepsi aynı üründe

Servis yolu yapmanın en kolay, en hızlı ve en akılcı yolu

Rüzgar tarlası servis yolu yapımında karşılaşılan zorluklar
Rüzgar tarlaları, tanımı itibarı ile her daim ulaşımı zor, uzak ve 
açık alanlarda inşa edilirler. İnşa edildikleri zemin tipleri ise sert 
kayalardan çok yumuşak ve nerdeyse hiç direne olmayan organik 
topraklara kadar değişiklik gösterirler. Servis yollarının karşılaştıkları 
zorluklar, projenin başında oluşan şantiye trafiğinden, rüzgar 
tribünlerinin ağır parçalarının nakline, oradan da işletim sırasındaki 
araç trafiğine kadar çeşitlilik göstermektedir. Bunların yanında bazı 
projelerde iş bitiminde getirilmiş malzemelerin geri götürülmesi de 
aynı servis yolları üzerinden olmaktadır. Servis yolu yapımında 
ulaşılmak istenen asıl hedef, satıh altında kalacak olan ve yüzyıllardır 
orada olan zayıf zemine en az zarar verecek şekilde, ekolojik olarak 
hassas olan organik toprak üzerinde “yüzecek” bir servis yolu elde 
etmektir. Geosentetikler, bu noktada gerekli güçlendirme ve ayırmayı 
sağlayarak dışarıdan getirilecek satıh malzemesinin dağılmasını ve 
organik zeminin içinde kaybolmasını önleyecektir.

lkeler
Hollanda merkezli TenCate şirketi 1975 yılından beri tüm yol 
yapıları için kullanılan yüksek dayanımlı örgülü geotekstilleri üretip 
pazarlamaktadır. Hollanda’nın taban su seviyesi yüksek ve siltli 
zeminlerinden elde edilen ilk deneyimler ve Hollanda’da bulunan 
Delft University Hydraulics and Soil Mechanics laboratuvarı ile birlikte 
yürütülen ve dünya çapında yapılan uygulamalardan elde edilen 
saha ve laboratuvar çalışmalarının sonuçları, bu geotekstillerin 
servis yollarının zemin taşıma kapasitesi üzerindeki etkisini 
ortaya koymuştur. İplik ve dikim alanındaki gelişmeler sayesinde 
TenCate, rüzgar tarlası ve servis yollarında kullanılan geogridlerin 
performansının üzerinde yüksek performanslı, düşük uzama 
değerine sahip polipropilenden mamül örgülü geotekstilleri üretmeye 
başlamıştır.

Servis yolu dizaynı
Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar, TenCate veya diğer üreticiler 
tarafından tedarik edilen geogridlerin kullanımı yönündeydi. Fakat 
son gelişmeler ve daha zor zemin şartlarında yapılan projeler, 
kullanılan geosentetiğin güçlendirme fonksiyonunun yanında ayırma 
fonksiyonunun da olması gerektiğini ortaya koymuştur.

Saha incelemeleri sonucunda anlaşılmıştır ki; iyi gradasyonlu 
kırma taş ile yapılan dolgularda taban zemini ortalama 75 mm 
aşağı çökerek agrega ve geotekstilin birlikte oluşturduğu platformla 
dengeye gelmektedir. Bu oluşan yeni platform, üzerindeki trafik 
yükünü taşıyacak bir yapı oluşturmaktadır. İlk olarak servis 
yolunu kullanan araçlar tekerlek izleri boyunca uyguladıkları yük 
nedeniyle temel altında karakteristik “W” şeklinde bir deformasyon 
oluşturacaklardır. (bakınız. Zemine penetre eden “rijit” geogrid şekli)

TenCate Geolon® ayırma, güçlendirme ve filtreleme - hepsi aynı üründe

TenCate Geolon® geogrid

TenCate Geolon® ile inşa edilen servis yolu enkesiti (W şekli)

Temel malzemesiTemel malzemesi

Yeni satıh malzemesi ile doldurulmuş 
tekerlek izleriNihai satıh kalınlığı

Yumuşak taban zemini TenCate Geolon® 
Geotekstil

Orjinal satıh 
kalınlığı
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Bu model, kullanılacak olan geosentetiğin sahip olması gereken asıl 
fonksiyonlarının ne olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Geotekstil için kritik yük mekanizmaları:
• Üst kısımdaki agregadan sürtünme kuvveti sebebiyle taşınmış 
 çekme kuvveti ve taban zemininin kabarması.
• Taban zemininin değişken kesme kuvveti mukavemeti nedeniyle 
 oluşan değişken oturmalar ve tekerlek izlerinin sebep olduğu 
 kesme kuvvetleri
• Yayma ve sıkıştırma sırasında keskin agregaların hareketlerinden 
 kaynaklanan geosentetik üzerine etkiyen delici ve kesici kuvvetler 
 ve yüzey aşınmaları. 

Verilen yükler zemin tipine ve trafik yüklerine bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmektedir. Geotekstil seçimi, yapılan laboratuvar ve saha 
tetkiklerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılmış ve 
aşağıda gösterilen tablo ve grafikte özetlenmiştir.

Taban Zemini Taşıma Kapasitesi

Ev
1
 [MN/m2] 0,5 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 5,0

CBR [%] 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 3,0

Kıvam Sıvı Yarı akışkan Yumuşak

Görsel yapı Ayakta duran 
kişi batıyor

>75mm

Yürüyen kişi 
batıyor

40 - 75 mm

Yürüyen kişi 
batıyor

< 40 mm

Aşağıda belirtilen maliyet azaltıcı grafik; zeminin CBR dayanımı, araç 
aks yükü ve trafik yoğunluğunu baz alarak yeterli taşıma kapasitesini 
elde etmek için gerekli minimum dolgu kalınlığını tayin etmek için 
kullanılabilecek pratik bir araç olarak kullanılabilir. Genellikle rüzgar 
tarlalarında her bir rüzgar tribününe giden servis yolları gibi daha az 
trafik yoğunluğu olan yollar, daha az malzeme gereksinimi sayesinde 
projenin maliyet tasarrufuna katkıda bulunabilmektedirler.

Zemine penetre eden “rijit” geogrid şekli

Dolgu miktarını azaltmak suretiyle maliyet tasarrufu
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TenCate Geolon® PP Mukavemeti
TenCate Geosentetik’in orta güçlü sınıf ürünü olan Geolon PP serisi, 
çok yüksek mukavemet değeri ile karakterizedir. Geolon PP 60, %5 
uzamada piyasadaki diğer ekstrüde PP geogridlere kıyasla yaklaşık 
iki kat daha fazla çekme dayanımı sağlar. Bu değer standart örgülü 
PP geotekstiller ile karşılaştırıldığında ise her iki yön için çok daha 
büyüktür. Young’s modulus da denilen düşük uzamada yüksek çekme 

dayanımı sağlamanın, yol üzerindeki tekerlek izlerinin, defor-
masyonun ve oturmanın azaltılmasında  çok önemli bir rolü vardır.

Yük transferinin mekanizması
Sürtünme yoluyla yük transferi, geotekstil yüzeyinin pürüzlülüğünün 
yanı sıra yüzeyin zemindeki danelerle yaptığı kontağa bağlıdır.

TenCate Geolon® - Esnek ve mukavemetli

Çeşitli geosentetik malzemelerin elastisite modüllerinin karşılaştırılması
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Yolun 75mm altındaki büyük taşların taban zeminine gömülmesi, 
esnek geotekstilin lokal olarak zarar görmeden deforme olmasına 
ve bu şekilde daha geniş bir kontak alanına sahip olmasını sağlar. 
Bu mekanizma aynı şekilde daha ufak danelerle sıkıştırma sırasında 
dağılmasını engellediği gibi dolgunun taban zeminine 
entegrasyonunu sağlar.

Hızlı ve kolay imalat
TenCate’nin üstün örme teknolojisi sayesinde ürünlerin kazandığı 
diğer anahtar özellikler:

• 5.2m’lik rulo genişliği sayesinde fire vermeden ve yol ortasında 
 bindirme yapmadan  servis yollarının “tek seferde” yapılabilmesini 
 sağlar

• Geniş yollar, geçiş noktaları, yükleme platformalı, virajlar için 
 isteğe göre üretilebilen boyutları sayesinde bindirmeden tasarruf 
 ve işin “tek seferde” yapılmasını sağlar

• Esnek ve homojen örümü sayesinde rijit geogridlerde karşılaşılan 
 dalgalanma, tekrar rulo şeklini alma çabası “hafıza etkisi” gibi 
 zorluklarla kaşılaşmadan TenCate Gelon kolay serim ve 
 mükemmel bir zemin teması sağlar 

• Rijit geogridler gibi keskin uçları olmadığı ve hafıza etkisinden 
 dolayı tekrar rulo şeklini almaya çalışmadığı için dolgu yapılmadan 
 önce geosentetiği yerinde tutabilmek için bir ön yükleme 
 gerektirmez ve güvenli bir kullanım sağlar.

Gradasyonlu dolgunun her bir danesi TenCate Geolon® ile temasa geçer

TenCate Geolon® 
örgülü PP

Taban zemininin hareketine eşlik eden elastik 
TenCate Geolon® maksimum yüzey alanı yarattığı 

gibi lokal olarak taban zeminine 
saplanma yerleri oluşturmaktadır

Her çaptaki daneler geotekstille 
kontak halinde

Gevşek taban zemini
Yüksek sürtünme yüzeyi

Gradasyonlu agrega
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Çevreye etkisi - sanki hiç orada bulunmamışsınız gibi
TenCate Geolon®, servis yolu altında kalan taban zeminini üzerine 
gelen dolgu malzemesinden koruyarak verimli toprakların 
kirlenmesini engeller. TenCate Geolon® kısa vadede gereksiz veya 
kullanımı tamamlanmış servis yolu bölümlerinin sökülmesi, uzun 
vadede ise tüm servis yollarının gerektiğinde tamamen sökülmesine 
ve taban zemininin kendini yenilemesine izin verir. TenCate 
Geolon’un dayanıklı yapısı servis yollarının sökümünün önce üst 
dolgunun kaldırılması ve daha sonra da geri kalan dolgunun 
geotekstil yardımı ile yüzeyden “soyulması” na müsade eder. 
Bu sayede dolgu malzemesi başka gerekli yerlerde kullanılabilir ve 
geçici servis yolları sanki hiç orada olmamişsınız gibi kaldırılabilir.
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TenCate Geolon’un tercih edilmesi için 10 neden
Ayırma, güçlendirme, filtreleme - hepsi aynı üründe

TenCate Geolon® PP örgülü geotekstili neden rüzgar tarlalarının servis yollarında kullanılmalı?

ÖZELLİKLERİ AVANTAJLARI FAYDALARI

Yüksek elastisite modülü - mukavemeti - 
düşük uzaması

• Yükü hemen alır, oturmayı minimize eder
• Taban zemininin taşıma kapasitesini arttırır

• Dolgu miktarını azaltarak tasarruf sağlar
• Nakliye, işçilik ve ocak maliyetlerini azaltır
• Minimal düzeyde dolgu kullanarak çevreyi 

korur

İyi sürtünme yüzeyi ve gömülebilmesi. Büyük 
danelerin geotekstil içine gömülmesi ve küçük 
danelerin sürtünmeyi azaltması

• Yükün hemen geotekstile aktarılarak taban 
zemininde bir sınırlama etkisiyle taşıma 
kapasitesi artışı

• Geogrid boşlukları çapında bir dolgu 
malzemesi kullanma zorunluluğunu ortadan 
kaldırır

• Dolgu miktarını azaltarak tasarruf sağlar
• Lokalize yükler sebebiyle zemin 

bozulmasının önüne geçer
• En ucuz dolgu malzemesini kullanma şansı

Çok fonksiyonluluğu ayırma/güçlendirme • Tek ürün
• Optimum maliyet

• Malzemeden tasarruf sağlar

Elastikliği ve dayanıklılığı • Kolay serilir ve zeminin şeklini alır
• Taban zemini ile beraber çalışarak optimum 

yük taşıma profilini oluşturur (w-şekli)

• Tekerlek yükleri veya zemin kabarması ile 
yırtılmaz

Geniş eni 5.2m • Tek seferde minimal veya sıfır bindirmeyle 
serilebilir

• Daha az zaiyat sağlar

Kolay uygulanırlığı, uygun rulo ebatları • 100 m lik rulo zemin üzerinde elle taşınabilir • Araçların ulaşamayacağı engebeli yerlere el 
ile rahatlıkla taşınabilme

Taşıma kolaylığı • Serildiğinde düz kalır, geri katlanma 
yapmaz, taşıması ve uygulaması güvenlidir, 
keskin kenarları yoktur

• Yaralanma olasılığını minimize eder

Prefabrike oluşu, proje bazlı panel ebatlarında 
dikilmiş olarak gelmesi

• Geniş yollar, geçiş alanları ve yük 
platformlarında tek parçada serilebilir

• Kolay ve hızlı uygulanabilirliği ile tasarruf 
sağlar

• Bindirme olmadığı için kötü havalarda dahi 
serme kolaylığı

Geri söküm kolaylığı • Geotekstil ve dolgu değerli taban zemininin 
doğal haliyle iyileşmesini sağlayacak 
şekilde tamamen sökülebilir

• Çevre etkisini minimuma indirir

TenCate dizayn desteği • Metraj ve uygulama için ön dizayn • Size ve müşterinize dizayna dayalı güven verir
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Ön dizayn, montaj ve tasarruflarla ilgili daha detaylı bilgi almak için:

GEOSYNTHETICS

TenCate Geosynthetics Austria GmbH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz
Austria
Tel. : +43 (0)732 6983 0
Fax : +43 (0)732 6983 5353
service.at@tencate.com

TenCate Geosynthetics Netherlands BV
Hoge Dijkje 2
7442 AE in Nijverdal
P.O. Box 9
7440 AA  Nijverdal
The Netherlands
Tel : +31 546 544 811
Fax : +31 546 544 490 
service.nl@tencate.com

BeNeLux Tel. +31 546 544 811 service.nl@tencate.com
Central Eastern Europe Tel. +43 732 6983 0 service.at@tencate.com
Czech Republic Tel. +420 2 2425 1843 service.cz@tencate.com
France / Africa    service.fr@tencate.com
Germany Tel. +49 6074 3751 50 service.de@tencate.com
Italy Tel. +39 0362 34 58 11 service.it@tencate.com
Poland / CIS Tel. +48 12 268 8375 service.pl@tencate.com
Romania Tel. +40 21 322 06 03 service.ro@tencate.com
Scandinavia / Baltics Tel. +46 76 780 16 90 service.dk@tencate.com
Spain / Portugal Tel. +39 0362 34 58 11 service.es@tencate.com
United Kingdom / Ireland Tel. +44 1962 588 066  service.uk@tencate.com
Turkey Tel. +43 732 6983 0 service.tr@tencate.com

© 2013, Koninklijke Ten Cate nv ve/veya iştirakleri
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