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	Aşağı Açılır Kutu1: [İnşaat Mühendisliği ]
	yeri: K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Ersoy KABADAYI
	Text12: ÜLEKSİTİN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMLARDA FİLLER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI  
	Text20: Bu çalışmada, asfalt kaplama teknolojisinde yurt dışında ve artık ülkemizde de yaygın olarak kullanılan Taş Mastik Asfalt (TMA) karışımlar irdelenmiş, TMA kaplama karışımında kullanılan mineral filler malzemesi yerine ülkemizde yoğun bir rezervi olan Üleksitin, filler malzemesi olarak kullanılmasının kaplama performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Taş mastik asfalt karışımında bulunan bazalt kökenli filler malzemesi, karışımda kullanılan toplam agrega ağırlığının %10'u kadardır. Optimum bitüm oranı ve diğer karışım bileşenleri sabit kalacak şekilde bazalt filleri yerine değişen oranlarda (%0 üleksit - %10 bazalt, %3 üleksit - %7 bazalt, %6 üleksit - %4 bazalt, %10 üleksit - %0 bazalt) Üleksit katılmıştır. Üleksitin, karışımda kullanılan her bir oranı için 6 adet olmak üzere toplamda 24 adet marshal briketi (numunesi) hazırlanmıştır. Hazırlanan briketler üzerinde Marshall ve Dolaylı Çekme deneyleri yapılmış ve deneylerden elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Deney sonuçlarından, TMA karışımlarda Üleksitin filler olarak kullanımının, kaplamanın stabilite ve esneklik modülü değerlerinde belirgin bir artış sağladığı gözlemlenmiştir. En yüksek Stabilite değeğrinin %6, en yüksek Esneklik Modülü değerinin ise %3 Üleksit oranında elde edildiği kaydedilmiştir.  
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