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Abstract 

Railway transport has been one of the most reliable and commonly used means of transport for a long 
time. This transportation system offering the opportunity of high speed and comfort has managed to 
become a popular sector that draw the attention of both the society and science world. The 
investments especially made in the Far East and Europe has led to radical change in railways. In these 
countries, existing balasted tracks has been rehabilitated and balastless tracks that are not become 
deformed began to be built to offer the oppootunity of high speed and comfort. Thus, both the need for 
maintenance has reduced considerably and problems that occur in the lines has been minimized. 
Nowadays, the use of ballastless railway superstructure has been becoming increasingly widespread. 
The reduction of the height of the superstructure, as well as decrease in the need for maintenance is 
also important factor for this. Thus, construction costs are considerably reduced especially in 
constructions such as tunnels and bridges. Considering the ballastless superstructure types and the 
superstructure types of line lengths used worldwide, it is clear that scientists pay attention and spend 
time to improve this system.  A Standard ballastless superstructure consists of rails and rail fastening 
elements, sleepers, concrete or asphalt bearing layer, water-proof hydraulically-bonded layer, frost-
proof layer and substructure. These components will be discused in depth in Section 2. Ballastless 
superstructure systems can be classified in many different ways. In this study, one of the most common 
classfication types, structure type and form of track laying is used. These slab track systems are 
divided into two main categories, discrete rail support systems and continuous rail support systems. 
The first main group which is the ballastless superstructure type, discrete rail support systems is 
divided into four subcategories respectively. These four subcategories are superstructures with 
sleepers or blocks encased in concrete, superstructures with sleepers on asphalt/concrete, 
prefabricated concrete slabs and monolithic designs. On the other hand, embedded rail structures and 
clamped and continuously supported rail are components of two subcategories. Rheda 2000 and 
Stedef balastless systems that are one of most famous systems wordwide are an example of with 
sleepers or blocks encased in concrete systems. While Shinkansen system is an example of monolithic 
designs, the type of Infundo-Edilon systems is embedded rail structures system. These subject will be 
discused in Section 3. In addition to the detailed classification of balastless superstructure systems, 
these systems can be classified roughly as concrete bearing layer (CBL) and asphalt bearing layer 
(ABL). As is known, the most commonly used layer in the balastless tracks is the one made of concrete. 
Nowadays, asphalt bearing has began to gain importance too. Many reasons for using asphalt 
material in railway as well as highway as bearing layer can be suggested. One of the most important 
reasons is that asphalt is a more flexible material, thus it adapts to compelling circumstances. Another 
factor is not to require cure times of the asphalt, thus the production can be performed quickly (While 
daily performance for FFYS-Solid railway track bed with Y-steel sleeper is 350 m, this value is 170 m 
for Rheda Berlin slab track with use of concrete bearing layer). On the other hand, according to 
research, using sleepers with a large contact area towards the pavement the pressure between sleeper 
and pavement by rail seat loading will be reduced to about 0.3 N/mm², which is much lower than the 
contact pressure of conventional truck-wheels of about 0.7 N/mm². For this reason, asphalt can be 
seen as an alternative system in balastless superstructure. The asphalt material can be also preferred 
as sub balast layer in balasted tracks. Due to its highly low transportation costs, the use of asphalt is a 
much more economical solution especially in some areas where it is difficult to supply and transport 
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balast material. Hence, Italian Railway preferred bituminous mix as sub balast layer instead of 
cementtrated gravel in Rome-Florence High SpeedLine. Otherwise, French National Railway (SNCF) 
has built a 3 km long test section in the high speed TGV (Train { Grande Vitesse – High Speed Train) 
East line (connecting Paris to Strasbourg) with an asphalt sub-ballast layer. In the alternative with 
the asphalt sub-ballas tlayer, the 50 cm lime stone layer is replaces by 14 cm asphalt sub-ballast layer. 
In this way the total thickness was reduced by 36 cm, which reduces the amount of material used by 
approximately 5,000 m3 per km track. In this study, balastless systems with asphalt bearing layer and 
concrete bearing layer are compared in terms of technical and economical aspects. Technical 
comparison highlights important differences between ballastless systems with ABL and CBL in terms 
of seven criteria. These are flexural stiffness, superstructure height, maintenance need, daily 
construction performance, noise and vibration and operating speeds. Tehnical comparison results 
have been explained in detail. When flexural stiffness is examined, it seems that slab track systems 
with ABL has low flexural stiffness and can scarcely resist bending forces. However, slab track systems 
with CBL like embedded rail applications has high flexural stiffness and provides extra strength 
especially in weak soils. Slab track system has different superstructure height (from the upper edge of 
the rail to the bottom of the hydraulically bonded layer) which is decisive for its use. Systems with low 
overall height are often used in tunnels where the free space is limited. A low height slab track system 
often results in lower tunnel construction costs. When superstructure height of slab track systems are 
compared, it is possible to generalize that balastless systems with CBL has low superstructure height. 
Especially embedded rail systems have the lowest superstructure hight (650 mm) of the all slab track 
types. Nevertheless, slab track systems with ABL have important disadvantages if superstructure 
height is between 900-1000 mm. Another criterion is maintenance need which is crucial for slab track 
systems as it directly affects costs. Different slab track systems and their performance could be 
observed for many years with regard to maintenance. Results show that slab track systems with CBL 
like Rheda system performed at least 2.5-3 times better than slab track systems with ABL such as ATD 
(AsphalTragschicht mit Direktauflagerung- Asphalt base course with a rail web) and SATO 
(Studiengesellschaft AsphalT Oberbrau - Concrete sleeper or Y-steel sleeper with double base). In other 
words, slab track systems with CBL can be used approximately 50 years without any need for 
maintenance while it is maximum 25 years for slab track systems with ABL. Slab track systems with 
ABL is the best option when daily construction performance is taken into account. SATO, FFYS systems 
which are example of slab track systems with ABL have the best daily performance with 350 m. On the 
other hand, Rheda system with CBL was constructed 170 m/day. So, CBL is two times worse than ABL 
in terms of daily construction performance. This difference between ABL and CBL results from 
material features. While hardening of the concrete takes some time during construction, there is no 
hardening process for asphalt material. As soon as it is laid, the track can be operated easily. Noise 
and vibration which are two of major problems in railway is other criteria to compare slab track 
systems. Many research have been carried out about this issue for years. Among them, is high speed 
rail IDEA project from Cleveland, Ohio,USA which investigated asphalt concrete noise emission 
performance and compared to other materials such as concrete, balast for high speed railway road 
beds .In this project, peak acceleration and root-mean-square acceleration values were evaluated on 
every track bed material. According to the results, asphalt concrete which is modified rubber has the 
best effect on vibration attenuation reducing the peak acceleration at the track by 35.7% and root-
mean-square acceleration by 18.7%. This means with the ratios of 9.3% and 3.6% , it is better than the 
concrete underlayment material. Therefore, slab track systems with ABL is more noiseless than the 
ones with CBL.There is no considerable difference between slab track systems with ABL and CBL. Both 
of them can be used in a wide range from light rail transits to high speed railways. In economical 
comparison, the construction and maintenance costs of the systems were calculated on Yenibosna-
Airport metroline and compared with each other. According to comparison results, concrete bearing 
layer is 25% more economical than asphalt bearing layer in terms of construction costs and 18% more 
economical than asphalt bearing layer in terms of total costs. However, this difference is expected to 
be made up with further work on asphalt.  

.    Key Words: Economic, Shelter, Asphalt Carrier 
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Balastsız Üstyapıda Beton ve Asfalt Taşıyıcı Tabakanın Teknik ve 
Ekonomik Yönden Karşılaştırılması 

Özet 

Demiryolu ulaşımı, insanlığın uzun zamandır kullandığı ve güvendiği bir ulaşım türüdür. Teknolojinin 
de gelişimiyle yüksek hız ve konfor imkanı veren bu ulaşım türü, hem toplumun hem de bilim 
dünyasının dikkatini çeken bir sektör olmayı başarmıştır. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa’da yapılan 
yatırımlar, demiryolunda köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu ülkelerde yüksek hız ve konfor 
imkanı sağlamak için mevcut balastlı hatlar iyileştirilmiş ve yeni hatlarda deformasyona uğramayan 
balastsız hatlar inşa edilmeye başlanmıştır. Böylece bakım ihtiyacı önemli miktarda azalmış ve bu 
sayede hat seferlerinde meydana gelen problemler en aza indirgenmiştir. Günümüz demiryolunda 
balastsız üstyapının kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bunda bakım ihtiyacının azalmasının yanı 
sıra hat üstyapı yüksekliklerinin azalması da bir o kadar önemli faktördür. Bu sayede özellikle tünel, 
köprü gibi yapılarda maliyet önemli derecede azalmıştır. Dünya genelinde kullanılan balastsız üstyapı 
tipleri ve bu üstyapı tiplerinin hat uzunlukları incelendiğinde, bilim insanlarının balastsız üstyapı 
sistemlerine ne derece önem verdiği ve bu sistemi daha da geliştirebilmek için ne kadar mesai 
harcadığı görülmektedir. Standart bir balastsız üstyapı; ray ve ray sabitleme elemanları, traversler, 
beton taşıyıcı tabaka ya da asfalt taşıyıcı tabaka, suyun etkisinden koruyucu hidrolik olarak 
bağlanmış tabaka, dondan koruyucu tabaka ve temelden meydana gelmektedir. Bu bileşenler ikinci 
bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Balastsız üstyapı sistemleri çok farklı şekillerde 
sınıflandırılabilmektedir. Bu çalışmada, en yaygın sınıflandırma şekillerinden biri olan yapı tipi ve 
döşenme şekline göre sınıflandırma kullanılmıştır. Bu sınıflandırmada balastsız üstyapı tipleri, 
rayların taşıyıcı tabakaya ayrık mesnetlenmesi durumu ve sürekli mesnetlenmesi durumu olarak iki 
ana gruba ayrılmaktadır. İlk ana grup olan rayların ayrık mesnetlendiği balastsız üstyapı tipi, kendi 
içerisinde dört alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar, traverslerin veya blokların betona gömülü olduğu 
üstyapılar, traverslerin asfalt/beton tabakanın üzerinde olduğu üstyapılar, prefabrik beton üstyapılar 
ve monolitik (tek döküm) üstyapılardır. İkinci ana grup ise gömülü raylı üstyapılar ve kenetlenerek 
sürekli mesnetlenmiş üstyapılar olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Dünyaca ünlü balastsız üstyapı 
sistemlerinden Rheda 2000 ve Stedef üstyapı sistemleri ayrık mesnetli, traversleri betona gömülü 
üstyapılara örnektir. En çok bilinen üstyapı sistemlerinden bir diğeri olan Shinkansen sistemi 
monolitik üstyapı tipine dahil iken, Infundo-Edilon üstyapı sistemi sürekli mesnetli gömülü raylı 
üstyapı grubuna dahildir. Bu konu üçüncü bölümde ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Balastsız üstyapıda bu 
detaylı sınıflandırmanın yanı sıra, bu sistemleri asfalt taşıyıcı tabakalı ve beton taşıyıcı tabakalı 
olarak da kabaca ayırmak mümkündür. Demiryolunda bilindiği üzere balastsız üstyapılarda en yaygın 
kullanılan taşıyıcı tabaka beton ile imal edilendir. Günümüzde asfalt malzemesi ile üretim de önem 
kazanmaya başlamıştır. Asfaltın karayolunda olduğu gibi demiryolunda da taşıyıcı tabaka olarak 
tercih edilmesinde birçok neden gösterilebilir. En önemli nedenlerden biri, asfalt malzemesinin esnek 
olması, dolayısıyla da zorlu koşullara uyum sağlayabilmesidir. Bir diğer faktör ise, asfaltın sertleşme 
süresi gerektirmemesi, buna bağlı olarak da imalatın hızlı bir şekilde yapılabilmesidir (FFYS-Y çelik 
traversli asfalt taşıyıcı tabakalı demiryolu hat yatağı için günlük inşa performansı 350 m iken, beton 
taşıyıcı tabaka kullanılan Rheda Berlin üstyapısı için bu değer 170 m olmaktadır). Öte yandan yapılan 
araştırmalara göre karayolunda, dingil yükü 100 kN olan tipik bir ağır vasıtadan asfalt tabakaya 
gelen standart gerilme 0,7 N/mm2 iken, demiryolunda dingil yükü 200 kN olan bir trenden, traversli 
asfalt taşıyıcı tabakaya gelen gerilmeler 0,3 N/mm2 mertebesindedir. Dolayısıyla, asfaltın balastsız 
üstyapıda alternatif bir sistem olmasında bir sakınca görülmemektedir. Asfalt malzemesi, aynı 
zamanda balastlı yapılarda balast altı tabaka olarak da tercih edilebilmektedir. Özellikle balast 
temininin ve naklinin zor olduğu bölgelerde asfaltın tercih edilmesi çok daha ekonomik olmaktadır. 
Nitekim İtalya Demiryolları, bu sebepten dolayı Roma-Floransa hızlı tren hattında balast altı asfalt 
tabaka kullanımına karar vermiştir. Bunun dışında, Fransa Demiryolları da bu sistemi TGV (Train { 
Grande Vitesse-Yüksek Hızlı Tren) Doğu (Paris’i Strasbourg’a bağlayan hat) hattında 3 km’lik bir test 
hattında denemiş ve 50 cm’lik kireçtaşından oluşan balast altı tabaka yerine, 14 cm’lik asfalt 
tabakanın kullanılabileceğine kanaat getirmiştir. Bu sayede üstyapı yüksekliğinde 36 cm’lik azalmaya 
gidilmiştir. Bu azalmanın km başına 5000 m3 balast malzemesi sarfiyatını önlediği sonucuna 
varmışlardır. Bu çalışmada, asfalt ve beton taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapıların teknik ve ekonomik 
karşılaştırması yapılmıştır. Bu tabakaların, Yenibosna-Havalimanı hattı üzerinde yapım ve bakım 
maliyetleri hesaplanmış ve birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, beton taşıyıcı 
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tabakalı üstyapı tipinin, asfalt taşıyıcı tabakadan inşa maliyetleri açısından %25, toplam maliyetler 
açısından ise %18 daha ekonomik olduğu görülmüştür. Ancak, asfalt ile ilgili çalışmaların devamı 
halinde bu farkın kapanabileceği tahmin edilmektedir. 

 Anahtar kelimeler: Asfalt Taşıyıcı, Ekonomik,. 

1.Giriş 

Karayolunda olduğu gibi demiryolunda da trafik yükü gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
artışta şüphesiz yüksek hızlı tren teknolojisinin de büyük payı vardır. Trafikteki bu 
artış, üstyapı tasarımında yeni yöntemler uygulamayı gerekli hale getirmiştir. 
Günümüz demiryollarında balastsız üstyapının önemi gittikçe artmakta, hatta çoğu 
yerde balastlı üstyapının yerini almış bulunmaktadır. Balastsız üstyapının tercih 
edilmesinin başlıca sebepleri; üstyapı yüksekliğinin daha az olması, az bakım 
maliyeti gerektirmesi, kullanım ömrünün fazla olması, karayolu araçları ile aynı 
altyapıyı kullanabilmeleridir. Trafik yükünün artması, ekonomik çözümler elde 
edebilme adına üstyapıda çeşitli alternatif arayışlarını da beraberinde getirmiştir. 
Bu sebepledir ki, birçok bilim insanı asfalt taşıyıcı tabaka ve beton taşıyıcı tabaka 
ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmış, bunların sonucunda her iki tabakanın da 
kendine göre avantaj ve dezavantajları olduğunu tespit etmişlerdir. Balastsız 
üstyapı sistemlerinde asfalt ve beton taşıyıcı tabakalı sistemlerin birbirlerine 
alternatif olmaları durumu göz önünde bulundurularak, çalışmanın izleyen 
bölümlerinde bu iki üstyapı tipi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, 
asfalt malzemesinin balast altı tabaka olarak kullanımının da üzerinde durularak, 
asfaltın balastlı yapılarda da kullanılabilirliğine dikkat çekilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı; balastsız üstyapılarda asfalt ve beton taşıyıcı tabakaların teknik ve 
ekonomik yönden karşılaştırılması ve asfalt taşıyıcı tabakanın demiryolunda hem 
ekonomik hem de teknik yönden iyi bir alternatif olup olmadığının belirlenmesidir. 
Bu çalışmada öncelikle balastsız demiryolu üstyapısı tanıtılmıştır. Bu bölümde, 
balastsız üstyapının balastlı üstyapı ile karşılaştırması yapılarak, balastlı üstyapıya 
göre avantaj ve dezavantajlarına yer verilmiştir. Bunun yanı sıra balastsız 
üstyapının bileşenleri ayrıntılı şekilde anlatılmış olup, hangi tip malzemelerin 
kullanıldığı belirtilmiştir. Dünya genelinde uygulanan balastsız üstyapı tiplerine 
yer verilmiştir. Demiryolunda asfalt tabakanın uygulanışı ile ilgili detaylı bilgiler 
verilmiştir. Asfaltın demiryolunda balast altı tabaka ve taşıyıcı tabaka olarak 
kullanımı, yapım esasları, asfalt malzemesinin kendine has özellikleri 
açıklanmıştır. Asfalt ve beton taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapı sistemlerinin 
ekonomik ve teknik karşılaştırması yapılmıştır. Uygulanmış olan balastsız üstyapı 
tipleri bazı teknik kriterler dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Bunlar; burulma 
rijitliği, üstyapı yüksekliği, bakım ihtiyacı, günlük inşa performansı, gürültü ve 
titreşim, işletme hızı ve dingil yükleridir. Bu bölümün devamında balastsız 
üstyapılarda asfalt taşıyıcı tabaka ile beton taşıyıcı tabakanın ekonomik olarak 
karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bağlamda örnek bir projenin yapım ve bakım 
maliyet analizleri yapılmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da Yenibosna-Havalimanı hafif 
metro hattı seçilmiştir. Hattın bu kısmı beton taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapı 
olarak üretilmiştir. Bu üstyapı tipinin maliyet analizleri yapılmış olup, bunun yanı 
sıra hattın alternatif olarak asfalt taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapı sisteminin de 
yapım ve bakım maliyet analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, bu iki üstyapı tipi, 
seçilen bu hat kesiminde ekonomik olarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada, asfalt 
taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapının, beton taşıyıcı tabakalı üstyapıdan daha 
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maliyetli olacağı sonucuna varılmıştır. Ancak, bu yeni uygulama gelişmeye çok açık 
bir konumda olup, üzerinde yapılan çalışmaların devam etmesi halinde, bu 
sistemin daha ekonomik hale gelebileceği görülmüştür.  

2. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada balastsız üstyapıda asfalt ve beton taşıyıcı tabakalar ayrıntılı olarak 
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra asfalt malzemesinin demiryolu 
üstyapısında balast altı tabaka olarak kullanımı da ele alınmıştır. Hem balastsız 
hem de balastlı üstyapı sistemleri üzerinde yapılan incelemelerden şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: Asfalt tabakanın kullanım tiplerinden ilki balast altı asfalt tabakadır. 
Bu tabakanın iki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, asfalt tabakanın 
bakım ihtiyaçlarının çok az olmasıdır. Çünkü bu tabaka, balast altına gömülmesi ve 
çok az boşluk oranına sahip olması (%1-3) sebebiyle dış etkilerden çok az 
etkilenmektedir. Diğer özelliği ise alt balast tabakası yerine kullanılmasıyla üstyapı 
yüksekliğini önemli ölçüde azaltmasıdır. Bu sayede özellikle tünel, köprü gibi 
yapılarda maliyet önemli derecede azalmıştır. Bunun yanı sıra üstyapıda kullanılan 
malzeme sarfiyatı önlenmiş ayrıca zamandan da kazanç sağlanmıştır. Nitekim 
birçok ülke, demiryolunda maliyeti azaltıcı önlem olarak asfalt tabakayı tercih 
etmektedir. Bu ülkelere örnek olarak İtalya ve Fransa verilebilir. İtalya 
Demiryolları (Ferrovie dello stato) demiryolu altyapısında, çimento enjeksiyonlu 
balast tabaka yerine bitüm karışımlı bir malzeme kullanmaya karar vermiştir. 
Asfalt karışım seçilmesinin en önemi sebebi olarak uzun mesafeli nakliye maliyeti 
gösterilmiştir. Balast malzemesinin temini ve taşıma maliyetinin bitümlü 
karışımdan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Fransa Demiryolları’da asfalt 
taşıyıcı tabakayı test etmek için 3 km uzunluğunda bir hat yapmıştır. Bu hatta 50 
cm’lik balast tabakası yerine 14 cm’lik asfalt tabaka kullanılmış ve olumlu sonuçlar 
alınmıştır. Bu sayede 36 cm yüksekliğinde balast tabakasının kullanımı 
engellenmiştir. Bu sistemin diğer hatlarda da kullanılması halinde, km başına 5000 
m3 malzeme kullanımının önüne geçilebileceği belirtilmiştir. Balastsız üstyapıda 
kullanılan asfalt taşıyıcı tabaka, asfaltın demiryolundaki diğer kullanım şeklidir. 
Çalışmada asfalt taşıyıcı tabaka ile beton taşıyıcı tabakanın detaylı 
karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Bu iki üstyapı tipi, üstyapı yüksekliği, bakım 
ihtiyacı, günlük inşa performansı, gürültü ve titreşim, işletme hızı ve dingil yükleri 
gibi kriterler dikkate alınarak teknik açıdan ve maliyet analizleri yapılarak 
ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır. Buradan hareketle elde edilen çıkarımlar ise 
şu şekildedir: 

- Üstyapı yüksekliği dikkate alındığında; asfalt taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapı 
sistemlerinin ortalama üstyapı yükseklikleri 900-1000 mm arasında değişmekte 
iken, beton taşıyıcı tabaka kullanılan sistemlerin yükseklikleri Infundo gömülü 
sistem uygulamasında görüldüğü gibi 650 mm değerine kadar inmektedir. Bu 
uygulamalardan anlaşılacağı üzere beton taşıyıcı tabakalı sistemler, asfalt taşıyıcı 
tabakaya göre daha düşük üstyapı yüksekliğine sahiptir. Buda üstyapı inşa 
maliyetlerini önemli derecede azaltmaktadır. Bunun yanı sıra, gerektiğinde daha 
küçük kesitli köprü, tünel gibi sanat yapıları inşa edilebileceğinden dolaylı olarak 
altyapı maliyetlerini de azaltmaktadır. 
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- Bakım ihtiyacı incelendiğinde; beton taşıyıcı tabakalı üstyapı sistemlerinin bakım 
ihtiyacı, asfalt taşıyıcı tabakalı balastsız hatlara göre daha azdır. Üstyapı 
sistemlerinin 5 yıllık ölçümler sonucundaki geometrik kaliteleri baz alınarak Q 
bakım kalite değeri (0-100 arasında bir değer olup, hattın Q değeri 100’ü aştığında 
bakıma ihtiyaç duyacağı belirlenmiştir) tespit edilmiş ve bu değerlere göre, Rheda 
Berlin sistemi, Q bakım ihtiyacı değeri 6 ile en az bakıma ihtiyaç duyan sistem 
olmuştur. ATD, GETRAC gibi sistemler için bu değerin 20 seviyelerinde olduğu 
belirlenmiştir. FFYS ve SATO asfalt taşıyıcı tabakalı hatlar ise Q bakım ihtiyacı 
değeri 35 ile en çok bakıma ihtiyaç duyan sistemler olmuştur. Buradan, beton 
taşıyıcı tabakalı üstyapı sistemlerinin bakıma ihtiyaç duymaksızın kullanım 
ömürlerinin, ortalama bir asfalt taşıyıcı tabakalı sistemden 2 kat daha fazla olduğu 
görülmüştür. 

- Günlük inşa performansına göre bir karşılaştırma yapıldığında ise sonuç şöyledir. 
Asfalt taşıyıcı tabakalı sistemler (FFYS, SATO vb.) günlük inşa performansı 350 m 
ile en iyi olan sistemlerdir. Bunun yanı sıra Rheda Klasik ve Rheda Berlin tipi 
balastsız üstyapılar ise 170 m ile günlük performansı en kötü olan sistemlerdir. 
Asfalt tabakalı sistemlerin inşa hızının yüksek olmasının en önemli sebebi, asfalt 
tabakanın serildikten kısa bir süre sonra kullanılabilmesi, beton tabakadaki gibi 
sertleşme süreci geçirmemesidir. 

- Gürültü ve titreşim ele alındığında ise sonuç şöyledir. Asfalt taşıyıcı tabakalı 
sistemler, beton tabakaya göre gürültü ve titreşimi daha iyi sönümlemektedir. Bu 
konu üzerine yapılan çalışmaların sonucuna göre; içeriği kauçuk katkılarla 
zenginleştirilmiş asfalt tabaka, beton tabakaya göre tren geçişi esnasında 
üstyapıda oluşan maksimum ivme değerini % 9,3, ortalama ivme değerini ise % 3,6 
daha fazla azaltmaktadır. Özellikle şehir içinde çok daha büyük bir sorun olan 
gürültü ve titreşim, asfalt taşıyıcı tabaka kullanımıyla, beton taşıyıcı tabakalı 
kullanıma göre daha iyi bir şekilde önlenebilmektedir. 

- İşletme hızları açısından iki sistem arasında ciddi bir fark bulunmamaktadır. 
Balastsız üstyapı sistemlerinde hem asfalt taşıyıcı tabakalı hem de beton taşıyıcı 
tabakalı uygulamalar hafif raylı sistemlerden yüksek hızlı hatlara kadar geniş bir 
kategoride kullanılabilmektedir. 

- Öte yandan dingil yükleri açısından bir karşılaştırma yapıldığında; karayolunda 
dingil yükü 100 kN olan tipik bir ağır vasıtadan asfalt tabakaya gelen standart 
gerilme 0,7 N/mm2 iken, demiryolunda dingil yükü 200 kN olan bir trenden, 
traversli asfalt taşıyıcı tabakaya gelen gerilmeler 0,3 N/mm2 mertebesindedir. 
Dolayısıyla, asfaltın balastsız üstyapıda alternatif bir sistem olmasında bir sakınca 
görülmemektedir. 

- Ekonomik karşılaştırmada ise asfalt taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapının inşa 
maliyetleri açısından, beton taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapıdan yaklaşık olarak 
%25 daha maliyetli olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu maliyet farkının 
%72’sini travers bedeli oluşturmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki, asfalt taşıyıcı 
tabakalı balastsız üstyapı sistemleri traverssiz olarak uygulanabilirse, bu maliyet 
farkının azaltılabileceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu yeni uygulama, 
gelişmeye çok açık bir konumda olup, üzerinde yapılan çalışmaların devam etmesi 
halinde, bu sistemin daha ekonomik hale gelebileceği görülmüştür.Son olarak bu 
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çalışmanın devamı niteliğinde, traverssiz asfalt taşıyıcı tabakalı balastsız üstyapı 
sisteminin teknik ve ekonomik yönden incelenmesi ve diğer üstyapı tipleri ile 
karşılaştırılması konusu önerilebilir. 
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