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G
enel olarak tel a¤lar›n

kullan›m alanlar›na

bakt›¤›m›zda;

1. Kaya ve tafl düflme-

lerine karfl› koruma ön-

lemleri al›nmas›nda (Çelik grid-tel

a¤ malzemesi olarak adland›r›lmak -

tad›r),

2. ‹stinat yap›lar›nda (Gabion olarak

adland›r›lmaktad›r),

3. Dere yata¤› ›slahlar›nda (fiilte ve

kutu gabion olarak adland›r›lmakta -

d›r),

4. Asfalt güçlendirilmelerinde (Çelik

grid olarak adland›r›lmaktad›r).

Karayollar›nda, demiryollar›nda ve

HES projelerinde ihtiyaç duyulan

kaya ve tafl düflmesi problemlerine

karfl› çelik grid malzemesi s›kl›kla

k u l l a n › l m a k t a d › r. Buralarda yap›la-

cak detayl› projelendirme ve tafl›ma

statik hesab› sistemlerin uzun süre

güvenli biçimde çal›flmas›na imkân

vermektedir.
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Son y›llarda inflaat sektöründe yeni ve teknolojik 
malzemelerin kullan›m› ile birlikte maliyetler

azalm›fl, h›zl› ve problem odakl› çözümler üretilmeye 
bafllanm›flt›r. Çift bükümlü alt›gen gözenekli tellerden

imal edilen a¤lar çevreci ve ekonomik çözümler 
sunmaktad›r.



Genel olarak kaya ve tafl düflmesi

problemlerini tek bir çat› alt›nda

toplamak mümkün de¤ildir. Prob-

lemin durumuna göre sadece çift

bükümlü tel a¤ çözüm olabildi¤i

gibi, çelik halatlar ile güçlendiril-

mifl çift bükümlü tel a¤lar veya ka-

ya tutucu bariyerlerle kombine

edilmifl bir çözümde olabilir.

‹flin bafl›nda, do¤ru çözüm için

do¤ru risk analizi yap›lmal›d›r.

Bunlar mevcut flevin morfolojik

yap›s›, etraftaki tehlike alt›ndaki

yap›lar, afla¤›da kalacak karayolu-

nun veya demiryolunun önemi ve

trafik yo¤unlu¤udur. Bütün bu fak-

törleri düflündü¤ümüzde, firmam›z

ürünlerin en iyi kombinasyonuyla

en do¤ru ve en ekonomik çözümü

sunmaktad›r.

Dere yata¤› ›slah›nda kullan›lan

gabionlar› ise iki gruba ay›rabiliriz.

Bunlar kutu gabionlar ve flilte gabi-

o n l a r d › r. Özellikle esnek yap›lar›

sayesinde gabion malzemeler tafl-

k›n esnas›nda oluflabilecek alt

oyulmalarda oturma yüzeyinin flek-

lini alarak koruma görevini sürekli

olarak devam ettirmektedir.

Islah edilmesi planlanan dere içeri-

sinde tafl›n oluflu gabion yap›y› ra-

kipsiz k›lmaktad›r. Bu durumda tafl

maliyeti dere içerisinden tedarik

edilmesi durumunda minimum ola-
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cak iflin içerisine sadece malzeme

ve iflçilik maliyeti girecektir. Böy-

lece en ekonomik ve çevreci çözüm

üretilmifl olacakt›r. Gabionlar›n

imalat›nda kullan›lan çift bükümlü

teller ise uzun süreli olarak nokta-

sal kopmalar yaflansa dahi hizmet

vermeye devam edecek olup, siste-

min da¤›lmadan çal›flmas›na imkân

verecektir.

Gabion istinat duvarlar›n› inceledi-

¤imizde ise iki ana özellik karfl›m›-

za ç›kmaktad›r. Bunlar gabion ya-

p›n›n esnekli¤i ve geçirg e n l i ¤ i d i r.

Özellikle heyelanl› bölgelerde ve

zay›f zemin geçifllerinde tasarlana-

bilen gabion istinat duvarlar› alter-

natiflerine göre rakipsizdir.

Her türlü hava koflullar›nda uygu-

lamas› yap›labilen gabion istinat

duvarlar›n›n maliyeti tafl›n yak›nl›-

¤› ile orant›l›d›r. Ayr›ca kullan›lan

tüm malzemelerin birbirleri ile

ba¤lama telleri veya ba¤lama hal-

kalar› ile ba¤lanmas› dolay›s›yla

sistem yekpare çal›flmakta ve mün-

ferit problemlerin önüne geçmekte-

dir.

Asfalt yollarda kullan›lan çelik

gridler yolun daha uzun ömürlü ol-

mas›n› sa¤lamaktad›r. Özellikle yol

yüzeyinde s›kl›kla karfl›lafl›lan yan-

s›ma çatlaklar›n›n oldu¤u k›s›mlar-

da düzeltme tabakas› dökülmeden

önce yüzeye serilen çelik gridler

çatlaklar›n yol yüzeyine yans›mas›-

n› geciktirmektedir. Yap›s› gere¤i

yüksek mukavemetli ve düflük uza-

mal› çelik grid malzemesi uygula-

ma esnas›nda cam elyaf› malzeme-

lere göre daha az zarar görmekte ve

yüzeyde oluflacak yans›ma çatlak-

lar›na karfl› daha uzun süreli kal›c›

sonuçlar vermektedir.

Özet olarak inflaat mühendisli¤inde

kullan›lan çift bükümlü alt›gen gö-

zenekli çelik a¤lar h›zl› ekonomik

ve çevreci çözümler sunmaktad›r.

Bu konuda faaliyet gösteren firma-

m›z GEOART G E O S E N T E T ‹ K

LTD. fiT‹. Problemli ve çözümü

zor noktalarda ilgili mühendislik

bilgi ve birikimini kullanarak en

do¤ru ve ekonomik çözümleri üret-

mektedir..
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