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− Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak 

gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın 
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. 

 
− Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini 

bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını 
şükranla anarız. 

 

 
Kalite Sistem Belgesi 
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite 
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. 
 

 
Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) 
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun 
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün 
garantisi altında olduğunu ifade eder. 
 
 

TSEK 
 
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) 
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı 
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen 
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk 
Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder. 
 

DİKKAT!      
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun 
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir 
garanti söz konusu değildir. 

 
 

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. 
 

TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR. 
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Ön söz 
 

− Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 1433 (2002) + AC (2004) + A1 (2005) standardı esas 
alınarak, TSE İnşaat İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 10 Kasım 2005 tarihli 
toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. 

 
− EN 1433/AC:2004 ve A1:2005 ile yapılan değişiklikler metinde düşey çizgi ( I ) çizgiyle gösterilmiştir. 
 
− Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent 

hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.  
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Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, 
tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi 

 
 

1 Kapsam 
Bu standard, yüzey sularının toplanması ve taşınması için yaya ve/veya taşıt trafiğine açık alanlara 
yerleştirilen, doğrusal drenaj kanallarına ait gerekleri kapsar. 
 
Bu kanallar, imalâtçıların önerilerine uygun şekilde, hizmet esnasında yatay ve düşey yükleri taşımak için 
ilâve mesnet gerektirmeyen Tip I veya ilâve mesnet gerektiren Tip M olmak üzere 2 tip şeklinde tanımlanır.  
 
Bu standard, kapakları ve ızgaraları ile birlikte bir bütün hâlindeki doğrusal drenaj sistemine ait gerekleri  
kapsar. Bu standard net açıklığı 1 000 mm kadar olan ızgaralı, yarıklı ve bordür kanal birimlerine uygulanır. 
Bu standard drenaj kanallarına ilişkin tarifleri, sınıflları, tasarım ve deney gereklerini, işaretlemeyi ve kalite 
kontrolünü kapsar. 
 
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 
Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. 
Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. Tarih belirtilen 
atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması 
şartıyla uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi hâlinde en son baskısı 
kullanılır (tadiller dâhil). 
 

EN, ISO, IEC 
 vb.No 

Adı 
(İngilizce) 

TS No1) 
 

Adı 
(Türkçe) 

 
EN 1169 
 

Precast concrete products -
General rules for factory 
production control of glass-fibre 
reinforced cement 

TS EN 1169 Önyapımlı beton mamuller - 
Cam elyaf takviyeli çimentoların 
(CTÇ) fabrika imalat kontrolü 
için genel kurallar 

EN 1170-5 Precast concrete products - Test 
methods for glass-fibre 
reinforced cement - Part 5: 
Measuring bending strength, 
“Complete bending test” method 

TS EN 1170-5 Ön yapımlı beton mamuller -
Cam elyaf takviyeli çimento 
(CTÇ) deney metodu - Bölüm 
5: Eğilme dayanımı tayini "tam 
eğilme deneyi" metodu 

EN 1563 Founding - Spherioidal graphite 
cast irons 

TS 526 EN 1563 Dökümler - Küresel grafitli 
dökme demirler  

ENV 10080 
(EN 10080) 

Steel for the reinforcement of 
concrete - Weldable ribbed 
reinforcing steel B 500 - 
Technical delivery conditions for 
bars, coils and welded fabric 

- - 

EN 10088-1 Stainless steels - Part 1:List of 
stainless steels 

TS 2535-1 EN 
10088-1 

Paslanmaz çelikler - Bölüm 1: 
Paslanmaz çeliklerin listesi 

EN 10088-2 Stainless steels - Part 2: 
Tehcnical delivery conditions for 
sheet/plate and strip for general 
purposes 

TS 2535-2 EN 
10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: 

Genel amaçlı sac/levha ve 
şeritlerin teknik teslim şartları  

EN 10088-3 Stainless steels - Part 3: 
Technical delivery conditions for 
semi-finished products, bars, 
rods and sections for general 
purposes 

TS 2535-3 EN 
10088-3 Paslanmaz çelikler - Bölüm 3: 

Genel amaçlı yarı mamuller, 
çubuklar, filmaşinler ve 
profillerin teknik teslim şartları  

EN 10142 Continuously hot-dip zinc coated 
low carbon steels strip and sheet 
for cold forming -Tecnical 
delivery conditions 

TS EN 10142 Soğuk şekillendirme için sürekli 
sıcak daldırma çinko kaplanmış 
düşük karbonlu çelik şerit ve 
levhalar - Teknik teslim şartları 
 

                                                      
1) TSE Notu: Atıf yapılan Türk Standardlarının TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 
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EN, ISO, IEC 
vb.No 

Adı 
(İngilizce) 

TS No1) 
 

Adı 
(Türkçe) 

EN 10214 Continuously hot-dip zinc-
aluminium (ZA) coated steel strip 
and sheet- Tecnical delivery 
conditions 

TS EN 10214 Çelik bant ve levha - Sürekli 
sıcak-daldırmalı çinko -
alüminyum (ZA) kaplı -Teknik  
teslim şartları 

EN 10215 Continuously hot-dip aluminium-
zinc (AZ) coated steel strip and 
sheet - Tecnical delivery 
conditions 

TS EN 10215 Çelik bant ve levha -Sürekli 
Sıcak-daldırmalı, alüminyum -
Çinko (AZ) kaplı -Teknik teslim 
şartları  

EN 12163 Copper and copper alloys - Rod 
for general purposes 

TS EN 12163 Bakır ve bakır alaşımları - 
Genel amaçlar için çubuk  

EN ISO 7500-1 Metalic materials - Verification of 
static uniaxial testing machines - 
Part1: Tension/compression 
testing machines (ISO 7500-
1:1999) 

TS EN ISO  
7500-1 

Metalik malzemeler - Tek 
eksenli statik deney 
makinelerinin doğrulanması - 
Bölüm 1: Çekme/basma deney 
makineleri - Kuvvet ölçme 
sisteminin doğrulanması ve 
kalibrasyonu 

ISO 185 Grey cast iron - Classification 
 

TS 552 EN 1561 Dökümler - Gri (lâmel grafitli) 
dökme demirler 

ISO 630 Structural steels - Plates, wide 
flats, bars, sections and profiles 

TS 2162  
EN 10025 

Alaşımsız yapı çeliklerinden 
imal edilen sıcak hadde 
mamulleri - Teknik teslim 
şartları 

ISO 1461 Hot dip galvanized coatigs on 
fabricated iron and steel articles -
Specifications and test methods 

TS 914  
EN ISO 1461 

Demir ve çelikten yapılmış 
malzemeler üzerine sıcak 
daldırılmış galvaniz kaplamalar 
- Özellikler ve deney metotları 

ISO 3755 Cast carbon steels for general 
engineering purposes 

TS 4034 ISO 
3755 

Dökümler -Karbonlu çelik 
dökümler - Genel mühendislik 
amaçlar için  

ISO 4012 Concrete - Determination of 
compressive strength of test 
specimens 

 TS EN 12390-3 Beton - Sertleşmiş beton 
deneyleri - Bölüm 3: Deney 
numunelerinde basınç 
dayanımının tayini 

ISO 8062 Castings - System of dimensional 
tolerances and machining 
allowances 

TS ISO 8062 Dökümler - Boyutsal toleranslar 
ve işleme payları sistemleri  

 
3 Terimler ve tarifleri 
Bu standardın amaçları bakımından aşağıda verilen terimler ve tarifleri uygulanır. 
 
3.1  Drenaj kanalı 
Ön yapımlı birimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, yüzey sularını toplayıp uzunluğu boyunca ileri doğru 
taşıyarak boşaltan doğrusal yapı. 
 
3.2  Tip I 
Hizmet esnasında yatay ve düşey yükleri taşımak için ilâve mesnet gerektirmeyen drenaj kanalı (Şekil 1). 
 
3.3 Tip M 
Hizmet esnasında yatay ve düşey yükleri taşımak için ilâve mesnet gerektiren drenaj kanalı (Şekil 1). 
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Açıklama 
 
x, y ve z ilâve mesnet boyutları 
 

 
   Tip I  örneği                        Tip M örneği 
 

Şekil 1 - Tip I ve Tip M örnekleri 
 
3.4  Izgaralı kanal birimi 
Üzerine ızgaralar ve/veya kapakların yerleştirildiği ön yapımlı drenaj kanal birimi (Şekil 2). 
 

 
Açıklama 
1 Izgara 
2 kanal gövdesi 
h,b iç boyutlar (ıslak çevre) 
 

Şekil 2 - Izgara birimlerine örnekler. 
 

3.5  Izgara/kapak 
Izgaralı kanal biriminin, ızgara olması durumunda suyun girişine izin veren, takılıp çıkarılabilen parçaları 
(Şekil 3). 

 
Şekil 3 - Izgaralara örnekler. 
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3.6  Yarıklı kanal birimi 
Kapalı profili ve üzerinde yüzey suyunun girişine izin veren kesintili veya kesintisiz giriş yarığı bulunan ön 
yapımlı drenaj kanal birimi (Şekil 4). 
 

 
Açıklama 
h,b iç boyutlar (ıslak çevre) 
 

Şekil 4 - Yarıklı kanal birimine örnek. 
 

3.7  Bordür kanal birimi 
Bordür tipi profilli ve kesintili veya kesintisiz drenaj açıklıkları bulunan drenaj kanalı (Şekil 5). 
 

 
Açıklama 
h,b iç boyutlar (Islak çevre) 
  
 

Şekil 5 - Bordür kanal birimlerine örnekler 
 

3.8  Yüzey suyu 
Binaların, yapıların veya zemin yüzeyinden uzaklaştırılan su. 
 
[EN 476] 
 
Not - Drenaj kanalları yağlar ve kimyasal maddeler gibi diğer sıvıları da taşıyabilir. Bu durumda, bu 

kanalların uygunluğu imalâtçılar tarafından kontrol edilmelidir. 
 
3.9  Anma boyutu 
Bileşenlerin boyutunun sayısal gösterimi olup, mm cinsinden imalât ölçülerine yaklaşık eşit olan ve tam 
sayılarla ifade edilen değer. 
 
[EN 476] 
 
Not - Bu standarda uygun bileşenler için anma boyutu sayısal olarak mm cinsinden b genişliğine  karşılık 

gelir. En büyük yatay drenaj boyutu için Şekil 2, Şekil 4 ve Şekil 5’te verilen örneklere bakılmalıdır. 
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3.10 Yatak 
Izgaralı kanal biriminin kanal gövdesi üzerinde bulunan ve üzerine ızgara ve kapağın yerleştirildiği yüzey. 
 
3.11 Temas yüzeyleri ve trafiğe maruz kenarlar 
Izgaralar ve kapaklar için yatak olarak kullanılan ve kanal gövdesini trafik nedeniyle meydana gelecek 
hasara karşı koruyan, kanal gövdesine doğrudan uygulanan veya kanal gövdesinin içine yerleştirilen metal 
kenarlar veya benzerî bileşenler. 
 
Not - Temas yüzeyi ve trafiğe maruz kenarlara ait tipik örnekler Şekil 6’da gösterilmektedir. 
 

 
Açıklama 
1 Trafiğe maruz kenar   e- Trafiğe maruz kenarın kalınlığı 
2 Temas yüzeyi    d- Temas yüzeyinin kalınlığı 
 
 

Şekil 6 - Temas yüzeyi ve trafiğe maruz kenarlara ait örnekler 
 

3.12 Izgara ve kapakların yerleştirilme derinliği 
Kanaldaki ızgaralar veya kapakların oynamaz şekilde kalmasını sağlayan ve Şekil 7’de gösterildiği gibi olan 
boyut A. 
 

 
Açıklama 
1 Zemin seviyesi          3 Kanal duvarı 
2 Kapama elemanı olarak ızgara/kapak        a1,a2 Kanal gövdesi ve ızgara veya kapak arasındaki net açıklık 

 
Şekil 7 - Yerleştirilme derinliğine ait örnekler 

 
3.13 Net alan 
Yatak veya yarık kenarları arasındaki  engelsiz alan. 
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Not - Net alan mm2  cinsinden veya kullanılan birimin katları (örneğin cm2 ) cinsinden ifade edilir.   
 

 
Açıklama 
 

alan Net L x CO=   321 lllL ++=   
 
 

Şekil 8 - Net alanlara ait örnekler 
 
3.14 Net açıklık CO 
Izgaralı kanal birimlerinde yatak kenarları, yarıklı kanal birimlerinde ise yarık kenarları arasındaki engelsiz 
genişlik. CO boyutuna ait örnekler Şekil 7 ve Şekil 8’de  gösterilmiştir. 
 
Not - Net açıklık mm cinsinden  ifade edilir. 
 
3.15 Birim alan kütlesi 
Kapak veya ızgaraların kg cinsinden toplam kütlesinin, ızgaralı kanal biriminin m2 cinsinden net alanına 
bölümü. 
 
Not - Birim alan kütlesi kg/m2 cinsinden ifade edilir. 
 
3.16 Yataklama malzemesi 
Kanal gövdesi ızgara veya kapakta yumuşak yataklama sağlamak amacıyla kullanılan malzeme. 
 
3.17 Deney yükü 
Deney esnasında drenaj kanal birimine ve/veya ızgaraya/kapağa uygulanan yük.  
 
Not - Deney yükü kN cinsinden ifade edilir. 
 
3.18 Taşıma sınır yükü (göçme yükü) 
Yükleme deneyi esnasında deney makinasının ulaştığı en büyük yük (yük kayıt cihaz ibresinin geri dönüş 
yaptığı andaki yük).  
 
3.19 Yaya alanı 
Örneğin dağıtım, temizlik veya acil durum taşıtları için ara sıra trafiğe de açılabilen yayalara ayrılmış alan.  
 
3.20 Yaya caddesi 
Sadece mesai saatleri dışında kalan kontrollü  dönemler boyunca düzenli taşıt trafiğine maruz kalan alan.  
 
3.21 Çökelti haznesi 
Drenaj kanal sisteminin çökelti maddelerini toplayan takılıp çıkarılabilen bileşeni. 
 
3.22 Su giriş alanı 
Net alan içerisinde kalan bütün yarıkların ve ızgaralardaki yarıkların  veya bordür kanal birimlerindeki diğer 
drenaj giriş açıklıklarının toplam alanı.  
 
Not -  Su giriş alanı mm2 cinsinden ifade edilir. 
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3.23 Taban kademesi s 
Şekil 9’da görüldüğü gibi bitişik kanal birimlerinin ek yerinde tabanlar arasındaki yükseklik farkı. 
 

 
Açıklama 
1 Akış yönü 
2 Kanal birimlerinin tabanı 
 
 

Şekil 9 - Taban kademesi örneği 
 

3.24 Tip deneyi 
Tasarımı doğrulamak ve bu standarda uygunluğu göstermek için bir kez yapılan ve imalât, tasarım veya 
malzemede önemli değişiklikler meydana geldikten sonra tekrarlanan deney.  
 
4 Sınıflandırma 
Drenaj kanalları, tasarlanan kullanımlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmalıdır (aynı zamanda Madde 5) 
 
A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 
 
5 Drenaj kanallarının yerleşim yerleri 
Drenaj kanalının uygun yük sınıfının seçimi kanalın yerleşim yerine bağlıdır. Tipik yerleşim yerleri, aşağıda 
1’den 6’ya kadar  numaralar ile sıralı hâlde verilen gruplara ayrılabilir. Şekil 10 ve Şekil 11,  bir otoyol 
çevresinde bu gruplardan bazılarının konumunu göstermektedir. Parentez içinde her bir gruba ait drenaj 
kanalı için seçilmesi gereken en küçük yük sınıfları gösterilmiştir. Uygun yük sınıfının seçimi tasarımcının 
sorumluluğundadır. 
 
Herhangi bir şüphe olması hâlinde, daha yüksek bir yük sınıfı seçilmelidir. 
 
Yerleşim yeri grupları: 
 
Grup 1 (en az Sınıf A 15) 
Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar. 
 
Grup 2 (en az Sınıf B 125) 
Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar. 
 
Grup 3 (en az Sınıf C 250) 
Bordür kenarları (Şekil 10) ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb.  Bordür kanal birimleri daima 
Grup 3’tür. 
 
Grup 4 (en az Sınıf D 400) 
Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dâhil), sert banketler (Şekil 10 ve Şekil 11) ve 
bütün yol taşıt tiplerine ait  park alanları. 
 
Grup 5 (en az Sınıf E 600) 
Liman ve tersane kıyıları gibi aşırı tekerlek yüküne maruz kalan alanlar. 
 
Grup 6 (en az Sınıf F 900) 
Hava alanları yüzey kaplaması gibi  çok aşırı tekerlek yüküne maruz kalan alanlar.  
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Açıklama 
1 Grup 1(örneğin yaya köprüleri üzeri) 
2  Grup 2 
3 Grup 3 
4  Grup 4 

 
Şekil 10 - Bazı yerleşim yeri grupların konumunu gösteren tipik otoyol en kesiti 
 

 

 
Açıklama 
1  Grup 1 
2  Sert banketin trafiğe maruz alanı 
3  Yük taşımaya ayrılmış kısım  
4  Grup 4 

 
Şekil 11 - Bazı yerleşim yeri grupların konumunu gösteren sert banket kesiti. 

 
6 Malzemeler 
 
6.1 Genel 
Drenaj kanalları veya ızgara ve kapaklar Madde 6.1.1 ve Madde 6.1.2’de listelenen malzemelerden 
yapılabilir. 

 
Madde 6.1.1 ve Madde 6.1.2’de listelenenlerin dışındaki malzemelerden yapılan mamul, UV direnci, 
aşınmaya direnç, yorulma gibi dayanıklılık özellikleri bakımından mamulün kullanılacağı ülkede varsa geçerli 
olan ilgili hükümlere uygun olmalıdır.  

 
Not - Bu standardın ileride yapılacak herhangi bir revizyonunda diğer malzemeler için dayanıklılık özellikleri 

belirtilebilir.   
 
6.1.1 Drenaj kanalları 
Izgaralar ve kapaklar hariç drenaj kanalları aşağıdaki malzemelerden imal edilebilir: 
 
a) Pulsu grafitli dökme demir, 
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b) Küresel grafitli dökme demir, 
c) Dökme çelik, 
d) Haddelenmiş çelik, 
e) Paslanmaz çelik, 
f) Donatılı veya donatısız beton, 
g) Sentetik reçine bağlayıcılı beton, 
h) Elyaf takviyeli beton, 
i) a) ilâ e)’de verilen malzemelerden herhangi birinin beton/elyaf takviyeli sentetik reçine bağlayıcılı beton 

ile birleştirilmiş hâli.  
 
6.1.2 Izgaralar ve kapaklar 
Izgaralar ve kapaklar aşağıdaki malzemelerden imal edilebilir: 
 
a) Pulsu grafitli dökme demir, 
b) Küresel grafitli dökme demir, 
c) Dökme çelik, 
d) Haddelenmiş çelik, 
e) Paslanmaz çelik, 
f) Bakır esaslı alaşımlar, 
g) Donatılı beton, 
h) Sentetik reçine bağlayıcılı beton. 

 
6.1.3 Haddelenmiş çeliğin kullanımı  
Haddelenmiş çelik, Madde 7.8’e uygun temas ve kenar koruması hariç, sadece yeterli korozyon direncinin 
sağlandığı durumda kullanılabilir. Korozyona direnç, ISO 1461’e uygun şekilde temiz bir yüzey üzerine sıcak 
daldırma metpduyla galvanizleme yapılarak, çelik levha ve şeridin EN 10142, EN 10214 ve EN 10215‘e 
uygun şekilde kaplanması ile sağlanır. 
 
6.2 İmalât, kalite ve deneyler 
Madde 6.2.1 ve Madde 6.2.2‘de isimleri ile verilen malzemelerin imalâtı, kalitesi ve deneyleri bu  standardda 
verilen gereklere ilâve olarak uluslararası standardlara ve Avrupa standardlarına uygun olmalıdır. 

 
6.2.1  Metalik malzemeler 
Aşağıda isimleri ile verilen metalik malzemeler bu  standardda verilen gereklere ilâve olarak uluslararası 
standardlara ve Avrupa standartlarına uygun olmalıdır: 
 
− Pulsu grafitli dökme demir   ISO 185 
− Küresel grafitli dökme demir   EN 1563 
− Haddelenmiş çelik     ISO 630 
− Dökme çelik     ISO 3755 
− Daldırma metoduyla galvanizleme  ISO 1461, EN 10142, EN 10214, EN 10215 
− Dökme demir için toleranslar  ISO 8062 
− Paslanmaz çelik     EN 10088-1, EN 10088-2, EN 10088-3 
− Bakır esaslı dökme alaşımlar   EN 12163 
− Donatı çeliği     ENV 10080 
 
6.2.2  Beton ve sentetik reçine bağlayıcılı beton 
Aşağıda isimleri ile verilen malzemelerin imalâtı, kalitesi ve deneyleri aşağıda verilen maddelerdeki gereklere 
uygun olmalıdır:  
 
− Madde 6.3.3’e göre ön dökümlü beton, 
− Madde 6.3.4’e göre sentetik reçine bağlayıcılı beton, 
− Madde 6.3.5’e göre elyaflı beton. 
 
6.3 İlâve gerekler 
Yukarıda belirtilen uluslararası standardlar ve Avrupa standardlarında verilenler ile birlikte aşağıdaki gerekler 
uygulanır.  

 
6.3.1 Haddelenmiş çeliğin kaynaklanması 
Mamulün kullanıldığı ülkede geçerli olan standardlarda verilen gerekler uygulanmalıdır.  
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6.3.2 Paslanmaz çelik  
Kabul edilebilir korozyon direnci ve kristaller arası korozyon etkilerine karşı kararlılığın elde edilebilmesi için 
sadece Avrupa standardlarında (Madde 6.2.1)yer alan ve aşağıda verilen çelikler kullanılmalıdır: 
 
− Ostenitik sınıf: Bütün tipler, 
− Ferritik ve martensitik sınıf: Yalnızca X8CrTi17 veya X8CrNb 17. 
 
6.3.3 Ön dökümlü beton 
 
6.3.3.1 Beton 
Betonun 28 günlük karakteristik basınç dayanımı aşağıda verilen değerlerden az olmamalıdır: 
 
− Çapı 150 mm, yüksekliği ise 300 mm olan silindirler kullanılarak tayin edildiğinde 35 N/mm2, veya 
− Kenar uzunluğu 150 mm olan küpler kullanılarak  tayin edildiğinde 45 N/mm2, veya 
− (100 x 100 x 150) mm ölçülerinde dolu dikdörtgen plâklar kullanılarak tayin edildiğinde 45 N/mm2. 
 
Karotlar veya farklı deney numuneleri kullanıldığında yukarıdaki dayanım değerleri ile korelasyon 
kurulmalıdır. 
 
Birimden imalâtı temsil eden örnek bir küp veya karot elde edilemediği takdirde, birimin tamamı veya bir 
kısmı deneye tâbi tutulabilir ve Madde 9.1.4’te tarif edilen tip deney işlemi ile korelasyon sağlanır. 
 
6.3.3.2 Çelik donatı 
Çelik donatı üzerindeki beton örtü tabakasının kalınlığı, mamulün kullanıldığı ülkede geçerli olan millî 
standardlar ve şartnamelere uygun olmalıdır (drenaj kanallarına özel şartname bulunduğunda burada 
verilen,  bulunmaması hâlinde ise borular ve insan girişine uygun muayene bacaları gibi benzer mamullere 
uygulanabilen şartnamelerde verilen değer kullanılmalıdır.) 
 
Not - Bu standard harmonize hâle gelinceye kadar millî standard ve şartnameler kullanılacaktır. 
 
6.3.3.3 Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya direnç 
Madde 9.2.1’de tarif edilen deney metoduna göre su emme deneyi yapıldığında, drenaj kanalları, Çizelge 1 
ve Madde 8’e göre sınıflandırılmalı ve işaretlenmelidir. 
 
Çizelge 1 - Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya direnç sınıfları  
 

Sınıf İşaretleme a Kütlece % olarak su emme 
1 N Performans ölçülmedi 
2 W Ortalama değer ≤ 6,5 

Her bir deney sonuçu  ≥ 7,0 olmalı 
a  Ek B’de tarif edilenlere karşılık gelen belirli kullanım şartları (kısmen veya tamamen betondan yapılmış 
drenaj kanal yüzeyinin dona maruz şartlarda veya düzenlemelerde belirtilen şartlarda buz çözücü tuz 
içeren durgun suyla sıkça teması) söz konusu olduğunda, Ek B’de tarif edilen ilâve gerekler uygulanmalı 
ve uygunsa, mamul  “+R” ile işaretlenmelidir. 
 
Bu standardın millî baskılarının önsözünde ilgili ülkenin iklim şartlarına göre, yukarıda belirtilen iki 
sınıftan sadece birine ihtiyaç duyulduğu belirtilebilir. 

 
6.3.4 Sentetik reçine bağlayıcılı beton 
Poliester reçine bağlayıcılı betondan alınan Çizelge 3’e uygun  deney numunelerinin 7 günlük eğilme ve 
basınç dayanımı Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır. 
 
Çizelge 2 - Dayanım gerekleri 
 

Dayanım 3 deney numunesine ait ortalama değer 
N/mm2 

En düşük değer 
N/mm2 

Eğilme dayanımı ≥ 22 ≥18 
Basınç dayanımı ≥ 90 ≥75 
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Çizelge 3 - Deney numuneleri 
                Ölçüler mm’dir. 

 
En büyük agrega tane 

büyüklüğü 
Deney numunelerinin boyut ölçüleria 

≤ 8 40 x 40 x 200 
> 8  ≤ 16 80 x 80 x 400 

Düşey doğrultuda imal edilmiş 

a Toleranslar  ± 1 mm’yi  aşmamalıdır. 
 

6.3.5 Elyaflı beton 
Elyaflı betondan yapılmış mamullerin performansı  kullanımdan önce gösterilmelidir. Çelik donatısız cam 
elyaf takviyeli beton için, Çizelge 5’teki deney numunelerinin  28 günlük eğilme dayanımı Çizelge 4’te verilen 
değerlere uygun olmalıdır. 
 
Çizelge 4 - Dayanım gerekleri 
 

Dayanım 3 deney numunesine ait ortalama değer 
N/mm2 

En düşük değer 
N/mm2 

Eğilme dayanımı ≥ 20 ≥ 16 
Basınç dayanımı ≥ 45 (küp)        ≥ 35 (silindir) 36 (küp)   28 (silindir) 

    
Çizelge 5 - Deney numuneleri 
 

Boyut ölçüleri a 
350 mm x 100 mm x 10 mm 

Deney plâkları 

Yeni dökülmüş deney plâkları ayrı şekilde imal 
edildiğinde  (20 ± 4)o C sıcaklığında ıslak bir bezle 24 
saat boyunca sarılmalı ve bu plâklar daha sonra  
(20 ± 4)o C’taki su içinde deneye kadar 
bekletilmelidir. Buna bir alternatif olarak, deney 
plâkları, imalâtı tamamlanmış mamullerden kesilerek 
alınabilir.  

a Toleranslar  ±1mm’yi  aşmamalıdır. 

 
7 Tasarım ve imalât gerekleri 
 
7.1 Genel 
Drenaj kanallarında, amaca uygunluklarını bozacak kusurlar (delikler, kırık kenarlar gibi) bulunmamalıdır. 
Aralarındaki gerilmeleri birbirine aktarabilecek iki veya daha fazla malzeme bir kompozit oluşturmak için 
birleştirilebilir. İmalâtçının talimatlarına göre yerleştirildiğinde gerilme, normal nakliye ve taşıma yüklerine 
dayanması için drenaj kanalı birimleri yeterli miktarda düşey ve yatay dayanıma sahip olmalıdır (Madde 11). 
 
Drenaj kanalları, yerleşim yeri sebebiyle kendilerince veya imalâtçı tarafından önerilen bir yerleşim 
metoduyla oluşan örneğin trafik yükü, ısı genleşme gibi dış yüklere karşı dayanıklı olmalıdır ( Madde 7.17 ve 
Madde 11). 
 
7.2 Boyutlar ve boyut toleransları 
Aksi belirtilmedikçe bu standardda belirtilen kanal birimleri ve bileşenlerinin boyutları ile boyut toleransları, bu  
standardın diğer bütün gereklerine ve amaca uygunluğunu sağlayacak kadar olmalıdır. İç (ıslak çevre) 
boyutların (L, b, h) toleransları Çizelge 6’da verilenleri aşmamalıdır. 
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Çizelge 6 - Boyut toleransları 
       Ölçüler mm’dir. 

Boyut tipi Anma Boyutu Tolerans 
L ≤ 1000 ± 2 

1 000< La ≤ 4 000 ± 4 
Uzunluk (L) 

L > 4 000 ± 5 
b ≤ 500 ± 2 Genişlik (b) 

500 < b ≤1 000 ± 3 
h ≤ 200 ± 2 Yükseklik (h) 
h > 200 En çok  ± 3  mm olmak üzere % ± 1 

a Bordür ve yarık kanal birimleri için L boyutunun toleransı ± 5  mm olmalıdır. 
 

 

 
rl aaa +=  

 
 

Şekil 12 - Toplam açıklık 
 
Kanal gövdesindeki ızgaranın veya kapağın yatay yer değişiminin sınırlandırılması için, bu birimlerin ilgili 
boyutları ve boyut toleransları toplam aralık a’yı (Şekil 12) karşılayacak kadar olmalıdır: 
 
− CO ≤ 400 mm: a ≤ 7mm, 
− CO > 400 mm: a ≤ 9mm. 
 
7.3 Geometrik tasarım 
Genel olarak h, en az b’ye eşit olmalıdır (Madde 3, Şekil 2, Şekil 4 ve Şekil 5). Drenaj kanalının hidrolik 
tasarımına, sistemin giriş kapasitesine, kanalın akış kapasitesine ve sisteme ait  çıkış ağzının/ağızlarının 
tahliye kapasitesine göre imalâtçı uygun mamullerin seçilebilmesi için yeterli miktarda hidrolik veri 
sağlamalıdır. Drenaj sisteminin tahliye noktasından ileriye doğru bağlantı sağlamak için uygun bir eleman  
yerleştirilmelidir. Tahliye ağızlarının ve ilerideki boru hatlarına yapılan bağlantıların anma çapı DN 100’den  
az olmamalıdır. Bunların boyutları  standard bir borunun boyutlarına uygun olmalı ve ilgili boru için belirtilen 
gereklere uygun birleşim yerleri vasıtasıyla boru hatlarına bağlantı sağlanabilmelidir. 

 
7.4 Eğim 
Taban eğiminin kanal birimi içerisinde sağlanması hâlinde, bu eğim % 0,5’ten az olmamalıdır. Yerleştirilecek 
birimler, yerleştime işlemine yardımcı olması için sıralı bir şekilde işaretlenmelidir.  

 
7.5 Drenaj kanal birimlerinin birleştirilmesi 

 
7.5.1  Su sızdırmazlık 
Kanal birimleri arasındaki birleşim yeri kalıcı yalıtımı sağlayacak şekilde tasarımlanabilir. Madde 9.3.6’ya 
göre deneye tâbi tutulduğunda, birleşim yeri ve gövdelerde sızıntı olmamalıdır. İmalâtçı, verdiği talimatlar 
içinde  yerleştirme metodunu belirtmelidir (Madde 11).  
 
7.5.2 Taban kademesi 
Birbirine bitişik drenaj kanal birimleri arasındaki birleşim yerlerinde tahliye en kesitini daraltıcı çıkıntılar 
bulunmayacak şekilde düz bir geçiş olmalıdır. En büyük taban kademesi (s)  6 mm’den fazla olmamalıdır.  
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Not - Bazı drenaj kanal birimlerinde bu değerin elde edilebilmesi için imalâtçının yazılı talimatları dikkate 
alınabilir.  

 
7.6 Izgara ve kapakların yerleştirme derinliği 
D 400 ile F 900 arasında kalan drenaj kanalı sınıfları için Şekil 7’de gösterilen yerleştirme derinliği A en az     
50 mm olmalıdır. Kilitleme tertibatı veya özel bir tasarım tedbiri veya bu düzenlemelerin birlikte kullanılması 
ile trafikten dolayı meydana gelebilecek yer değiştirmeye karşı emniyeti sağlanmış ızgara ve kapaklara bu 
gerek uygulanmaz (Madde 7.9). 

 
Açıklık boyutları a2 ≤ a1 olmalıdır (Şekil 7). 

 
7.7 Yataklama 
Izgara birim gövdesiyle ızgara veya kapak arasındaki yataklama, bileşenlerin uyğunluğunun sağlanabileceği 
şekilde imal edilmiş olmalıdır. Bu yataklamalar D 400 ilâ F 900 sınıfları için, kullanım esnasında duraylılık ve 
sessizlik sağlanacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Bu özellikler, temas yüzeylerinin işlenmesi, yataklama 
malzemelerinin kullanılması veya varsa diğer uygun metotların uygulanması ile sağlanabilir.  

 
7.8 Trafiğe maruz kenarların ve temas yüzeylerinin korunması 
Trafiğe maruz kenar ve temas yüzeyi koruması, D 400 ilâ F 900 olan ızgara kanal birimi sınıfları için 
zorunludur ve Madde 6.1.1’de g) ilâ i)‘de belirtilen malzemelerden mamul C 250 sınıfı için tavsiye edilir.         
D 400 ilâ F 900 sınıfları durumunda, trafiğe maruz kenar ve temas yüzeyi koruması, örneğin ankrajlar 
kullanılarak trafik nedeniyle kanal birimlerden ayrılmaya karşı emniyetli hâle getirilmelidir. Kanal gövdeleri ve 
ızgaralar veya kapaklar arasında kalan trafiğe maruz kenarlar ve temas yüzeylerinin koruması (Şekil 6), 
kalınlığı Çizelge 7’ye uygun olan dökme demir veya galvanizli çelik veya paslanmaz çelik (Madde 6.2.1) 
olmalıdır.  
 
Izgaranın/kapağın üst yüzeyi ile trafiğe maruz kanal kenarının üst yüzeyi arasındaki yükseklik farkı ± 1 mm 
olmalıdır. 

 
Not - Uygun olması şartıyla  diğer korumalarda kullanılabilir (Madde 6.1). 

 
Çizelge 7 - Dökme demir veya çelikten yapılmış trafiğe maruz kenar ve temas yüzeyi korumasının kalınlığı 
(Şekil 6) 
 

En küçük kalınlık a 
mm 

Sınıf 

Trafiğe maruz kenarlar 
e 

Temas yüzeyleri 
d 

C 250 2 1 
D 400 4 2 

E 600; F 900 D 400 sınıfı için gerekenden daha az olmamak şartı ile her bir tasarıma 
göre özel olarak belirlenir. 

a Çeliğe uygulanan ilâve korozyon koruma kalınlığı hariç 
 
7.9 Izgaralar veya kapağın emniyetli hâle getirilmesi 
Izgaralar ve/veya kapak Madde 5’te listelenen yerleşim yerlerindeki ilgili trafik şartlarını karşılayacak şekilde 
kanal gövdesi içinde emniyetli hâle getirilmelidir.  Bu işlem aşağıda verilen hususlar yardımıyla sağlanabilir: 
 
a) Kilitleme tertibatı, 
b) Birim alana düşen kütlenin yeterli olması, 
c) Özel bir tasarım tedbiri. 

 
Bu düzenlemeler kapaklar veya ızgaraların bir alet kullanılmadan yerinden çıkarılamayacağı şekilde 
tasarımlanmalıdır. D 400 ilâ F 900 sınıflarına dâhil olan kapak veya ızgaralarda bir kilitleme tertibatı olmalıdır.  

 
Not - Izgara veya kapakların emniyetli hâle getirilmesi için kullanılan metotlara ilişkin millî gerekler a) ilâ 

c)’de verilen metotlar harmonize hâle gelinceye kadar geçerlidir.  
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7.10 Giriş açıklıklarının boyutu 
Giriş açıklık boyutları Madde 7.10.1 ilâ Madde 7.10.3’te verilen gereklere uygun olmalıdır. Su giriş alanı 
imalâtçı  tarafından belirtilmelidir.  

 
7.10.1 Düz yarıklar 
 
7.10.1.1 Sınıf A15 ve Sınıf B125  
Izgaralı ve yarıklı Sınıf A 15 ve Sınıf B 125 kanal birimlerine ait yarıklar Çizelge 8’de verilen gereklere uygun 
olmalıdır.  
 
Çizelge 8 - Sınıf A 15 ve Sınıf B 125 için boyutlar                                    Ölçüler mm’dir. 
 

Genişlik Uzunluk 
8 ilâ 18 Sınırlama yok 

>18 ilâ 25 ≤ 170 
Not - Yaya caddeleri ve yaya alanlarında, yarık genişliği, şartname hazırlayıcının takdirine bağlı olarak 5 
mm’ye düşürülebilir. 

 
7.10.1.2 C 250 ilâ F 900 sınıfları 
C 250 ilâ F 900 sınıflarına dâhil ızgaralı ve yarıklı kanal birimlerindeki yarıklarının boyutları, yarığın boyuna 
eksenlerinin trafik yönüne göre konumuna bağlıdır (Şekil 13 ve Çizelge 9). 
 

 
Açıklama 
1 Konum No 1; 2 Konum No 2; 3 Trafik yönü 
 
 

Şekil 13 - Yarıkların konumu 
 

Çizelge 9 – C 250 ilâ F 900 sınıfları için boyutlar 
 

Konum Genişlikler 
mm 

Uzunluk 
mm 

≥ 10 ilâ 18 Sınırlama yok No 1 0o ile  45 o  arası 
> 135o ile 180o arası > 18 ilâ 32 ≤ 170 a 

No 2 45 o ile 135 o arası ≥ 10 ilâ 42 Sınırlama yok 
Not - Yaya caddeleri ve yaya alanlarında, yarık genişliği, şartname hazırlayıcısının takdirine bağlı olarak     
5 mm’ye düşürülebilir. 
a Bisiklet trafiğine kapalı yerleşim yerlerine yerleştirilecek şekilde tasarımlanmış yarıklı kanal birimleri ve 
bordür kanal birimleri için belirtilen bu gerekten sapmaya izin verilir. Gereklerden bu gibi sapmaların dikkate 
alındığı durumlarda, mamulün tasarlandığı alanda kullanım için güvenli olmasını sağlamak  şartname 
hazırlayıcısının sorumluğudur. 

 
7.10.2 Diğer şekillerdeki yarıklar 
Diğer şekillerdeki yarıklar, 170 mm x 170 mm x 20 mm’lik  ölçme mastarı  yarıktan giremeyecek şekilde 
tasarımlanmalıdır. 
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7.10.3 Diğer giriş açıklıkları 
Diğer giriş açıklıklarına, en uzun etkin açıklık ölçüsünün  Çizelge 8, Çizelge 9, Şekil 13 ve  Madde 7.10.2‘de 
verilen gereklere uygun olması hâlinde izin verilir. 
 
Yük taşımaya ayrılmış yol yüzeyinden ölçüldüğünde, yan giriş açıklığının en büyük yatay ölçüsü ≤ 170 mm, 
bordür dış yüzüne paralel en büyük ölçüsü ise ≤ 90 mm olmalıdır. Açıklığın düşeyden sapma mesafesi         
≤ 32 mm, sapma açısı ise ≤ 20 o olmalıdır (Şekil 14). Giriş açıklığının uzunluğu için belirtilen ölçüden 
sapmaya, sadece, açıklığın düşeyden sapma mesafesinin 0 mm olması şartıyla izin verilir. 

Ölçüler mm’dir. 
 

 
Açıklama 
 
1 Yük taşımaya ayrılmış kısım  

 
Şekil 14 - Yan giriş açıklığı 

 
20o ile 45o arasında kalan sapma açıları için sapma mesafesi en fazla 60 mm olmalıdır. Bu değerler, yaya 
trafiğine maruz olmayan uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. 
 
7.11 Çökelti hazneleri 
Çökelti hazneleri kullanıldığı takdirde, bunlar, silt veya diğer birikinti maddesi ile tamamen dolduğunda drenaj 
ve havalandırma etkinliğininin bozulmaması sağlanacak şekilde tasarımlanmalıdır. 
 
Not - Müşteri veya şartname hazırlayıcı yetkili kuruluş, teklif toplarken veya imalât siparişi verirken çökelti 

haznelerinin gerekli olup olmadığını açıkça belirtmelidir. 
 
7.12 Izgara ve kapakların doğru konumlandırılması 
Izgaranın veya kapağın çerçeveye/kenar korumasına/ızgaralı kanal birim gövdesine göre önceden 
belirlenmiş bir konuma yerleştirilecek olması hâlinde, bu işlem uygun bir tasarım ile sağlanmalıdır. 
 
7.13 Yüzey durumu 
D 400 ilâ F 900 sınıflarına ait ızgaralar ve kapaklar, ızgara veya kapak üst yüzeyinin yataylıktan sapması, 
ızgara veya kapak uzunluğunun % 0,8’ini ve 5 mm’yi aşmayacak şekilde yatay olarak imal edilmelidir.  
Madde 5 Grup 4’te tarif edildiği gibi olan park alanlarına yerleştirilen ve iç bükey yüzeyli olan D 400 sınıfına 
ait ızgaralar veya kapaklar bu gerek dışında tutulur. 
 
Kapakların dökme demir ve çelik üst yüzeyleri, yükseklikleri aşağıda verildiği gibi olan çıkıntı desenleri ile 
imal edilmelidir: 
 
− A 15,  B 125 ve C 250 sınıfı için: 2 mm ilâ 6 mm, 
− D 400, E 600 ve F 900 sınıfı için: 3 mm ilâ 8 mm 
 
Çıkıntı deseninin yüzey alanı toplam üst yüzey alanının % 10’undan az ve % 70’inden fazla olmamalıdır. 
 
7.14 Mafsallı ızgara ve kapakların  açıklık açısı 
Mafsallı bir ızgara veya kapağın açıklık açısı aksi belirtilmedikçe yatayla en az 100 o olmalıdır. Mafsallı ızgara 
veya kapakların mafsallı tarafında radyal profilli bir kenarın bulunması hâlinde, bu kenar, detayları Şekil15’te 
verilen 170 mm x 170 mm x 20 mm‘lik ölçme mastarının, komşu çerçeve ile kapak veya ızgaranın arasındaki 
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boşluğa 170 mm’lik uzunluğunun 13 mm’den daha fazlası girmeyecek şekilde profillendirilmelidir. Ölçme 
mastarı düşey ve uzunluğu boyunca profilli kenara paralel olmalıdır.  
 
 

Ölçüler mm’dir. 
 

 
Açıklama 
 
1 Çerçeve 
2 Ölçme mastarı 
3 Izgara veya kapak 

Şekil 15 - Ölçme mastarı 
 

7.15 Dayanım deneyi  
 
7.15.1 Kanal gövdeleri  
Izgaralı, yarıklı ve bordürlü kanal birimlerinin kanal gövdeleri ilgili sınıfa göre Madde 9.1.4.1’e uygun şekilde 
aşağıdaki gibi deneye tâbi tutulmalıdır. 

 
Izgaralı, yarıklı ve bordürlü kanal birimlerinin uzunluğu ≥ 500 mm olan kanal gövdeleri Çizelge 10’da verilen 
deney yüklerine tam olarak tâbi tutulmalıdır. Uzunluğu < 500 mm kanal birimleri ise aşağıda verilen eşitlik ile 
hesaplanan deney yüküne tâbi tutulmalıdır: 

 

 yüküdeneyxl
500

  (1) 

 
Örneğin; 300 mm uzunluğundaki bir birim 300/500 x deney yükü kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır.  

 
7.15.2 Izgara ve kapaklar 
Izgaralar ve kapaklar ilgili sınıfa göre Madde 9.1.4.2’ye uygun şekilde aşağıdaki gibi deneye tâbi tutulmalıdır. 
 
Izgaralı kanal birimlerinin net açıklığı CO ≥ 250 mm olan ızgaraları veya kapakları Çizelge 10’da verilen 
deney yüklerine tam olarak tâbi tutulmalıdır. Net açıklığı CO < 250 mm olan ızgaralar ve kapaklar, aşağıda 
verilen eşitlik ile hesaplanan ve 0,6 x deney yükünden az olmaması gereken deney yüküne tâbi tutulmalıdır: 
 

 yüküdeneyxCO
250

   (2) 
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Çizelge 10 - Deney yükleri 
 

Sınıf Deney yükleri kN 
A 15 15 

B 125 125 
C 250 250 
D 400 400 
E 600 600 
F 900 900 

 
7.16 Kalıcı oturma 
Madde 9.1.4.2.1’e göre deney yapıldığında, ızgara ve kapaklar Çizelge 11’deki ilgili sınıfa ait gerekleri 
karşılamalıdır.  
 
Çizelge 11 - Izgara/kapak için müsaade edilebilir kalıcı oturma değeri 
 

Sınıf CO genişliğinin oranı olarak ifade edilen izin verilebilir kalıcı oturma değeri 
(Şekil 7 ve Şekil 8)  

mm 
A 15 ve B 125 CO a 

50 
C250 ilâ F900 CO b 

300 
Madde 7.9 a) veya Madde 7.9 c)’ye 

göre emniyetli hâle getirildiğinde 

CO c 
500 

Madde 7.9 b)‘ye göre emniyetli 
hâle getirildiğinde 

a CO  ≥ 450 mm iken CO 
                                  100 
b CO  < 300 mm iken en fazla 1mm 
c CO  < 500 mm iken en fazla 1mm 

 
Çelik donatılı beton veya elyaflı beton için  bu deney esnasında 0,2 mm’den geniş olmayan çatlakların 
oluşumuna izin verilebilir.  
 
7.17 Yerleşim için tavsiyeler 
Bütün drenaj kanalı tipleri için, genel yerleşimle ilgili yazılı talimatlar imalâtçı tarafından verilmelidir. 
 
İmalâtçı, Tip Μ drenaj kanallarına ait birimlere ilişkin  belirli yuvalandırma talimatlarını vermeli ve x, y, z 
ölçülerini (Şekil 1) belirtmelidir. İmalâtçı, mamulün yerleşim yerine ait yük sınıfını karşılayabilmesi için 
kullanılması gerekli olan beton sınıfını ve varsa donatı detaylarını da ayrıca göstermelidir (Çizelge 10). 
 
Yazılı talimatlarda en azından aşağıda verilenler tarif edilmelidir: 
 
− En azından yükleme deneyi için kullanılan, yerleşim yerine uygun ve drenaj kanal tipine göre yapım 

yerinde ihtiyaç duyulan mesnet (Madde 5, Madde 7.15 ve Madde 9.1), 
− Kanal birimlerinin birleşim deneyinde kullanılan ve birbirine komşu drenaj kanallarının birleştirilme ve 

yalıtılma metodu (Madde 7.5 ve Madde 9.3.6).  
 
Not - Daha düşük bir sınıf uygulamasında kullanılan M tipi bir mamul (Madde 5), belirlenen sınıfa uygun 

mesnet kullanılarak yerleştirilmedikçe, üzerine işaretlenen performans seviyesine ulaşamaz. 
 
8 İşaretleme 
 
8.1 Izgaralar ve kapakların işaretlenmesi 
Izgaralar ve kapaklar aşağıdaki gibi işaretlenmelidir: 
 
a) Bu standarda atıf (TS EN 1433 şeklinde) (sadece bu standardda verilen bütün gerekler karşılandığı 

taktirde), 
b) Uygun sınıf (örneğin D 400), 
c) Izgara veya kapak imalâtçısının, kodlu olarak da ifade edilebilen adı ve/veya tanıtım işareti ve imalât 

yeri, 
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d) Izgaralı kanal birimi imalâtçısının adı ve/veya tanıtım işareti, 
e) İmalât tarihi (kodlu veya kodsuz). 

 
Izgara ve kapaklar ilâveten aşağıdaki bilgilerle de işaretlenebilir: 
 
f) Kullanıcının tasarladığı uygulamaya yönelik ek işaretler, 
g) Uygun olduğu takdirde belgelendirme kuruluşunun işareti (Madde 10), 
h) Mamul tanıtımı (ad ve/veya katalog numarası). 
 
8.2 Kanal gövdelerinin işaretlenmesi 
Kanal gövdeleri aşağıdaki gibi işaretlenmelidir: 
 
a) Bu standarda atıf (TS EN 1433 şeklinde) (sadece bu standardda verilen bütün gerekler karşılandığı 

taktirde), 
b) Uygun sınıf (örneğin D 400), 
c) Kanal gövdesi imalâtçısının, kodlu olarak da ifade edilebilen adı ve/veya tanıtım işareti,  
d) Mamul tipi (Tip M veya Tip I) 
e) İmalât tarihi (kodlu veya kodsuz) 
f) İmalâtı esnasında eğim verilmiş kanal birimleri için her birim üstündeki yerleştirme sıra numarası, 
g) Betondan yapılmış drenaj kanalları için, hava etkileri nedeniyle yıpranmaya direnç derecesi ile ilgili 

işaretleme (N veya W, eğer uygunsa +R). 
 
Kanal gövdeleri ilâveten aşağıdaki bilgilerle de işaretlenebilir: 
 
h) Kullanıcının tasarladığı uygulamaya yönelik ek işaretler, 
i) Uygun olduğu takdirde belgelendirme kuruluşunun işareti (Madde 10), 
j) Mamul tanıtımı (ad ve/veya katalog numarası). 
 
Not 1 -  Daha düşük bir sınıf uygulamasında kullanılan M tipi bir mamul (Madde 5), belirlenen sınıfa uygun 

mesnet kullanılarak yerleştirilmedikçe, üzerine işaretlenen performans seviyesine ulaşamaz. 
 
İmalâtı esnasında eğim verilmiş kanal birimleri hariç, beton drenaj kanallarında, her bir ambalâjdaki 
mamullerden en az biri ve bütün mamullerin en az % 10’u, Madde 8.1 ve Madde 8.2 a) ilâ g)‘de verilen 
şekilde işaretlenmelidir. 
 
Damgalama, döküm, üzerine yazım, etiketleme metotları ile yapılan işaretleme açıkça okunabilir ve mümkün 
olması hâlinde birim yerleştirildikten sonra  görülebilir olmalıdır. 
 
Not 2 - Madde ZA.3’te verilen işaretleme gerekleri bu madde de verilen bilgilerin aynısını gerektiriyor ise, bu 

madde de verilen gerekler karşılanmış olur. 
 
9 Deneyler 
Aksi belirtilmedikçe bu madde de verilen boyutlar ± 1 mm doğrulukla ölçülmelidir. 
 
9.1 Yükleme deneyi 
 
9.1.1 Deney yükleri 
Her sınıfa ait deney yükü Madde 7.15’e uygun olmalıdır. 
 
9.1.2 Deney cihazları 
 
9.1.2.1 Deney makinası 
Deney makinası, tercihan hidrolik deney presi, A 15 ilâ D 400 sınıfları için bu sınıflara ait deney yüklerinin en 
az % 25 fazlasını, E 600 ve F 900  sınıfları için ise bu sınıflara ait deney yüklerinin en az % 10 fazlasını 
uygulayabilecek kapasitede olmalıdır. Deney makinası, yükü deney bloğuna sabit artış hızıyla 
uygulayabilmelidir.  
 
Deney yükü ± % 3 tolerans ile korunmalıdır. 
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Deney makinası alt  yükleme plâkasının ölçüleri, deneye tâbi tutulacak birimin oturma alanından daha büyük 
olmalıdır. 
 
9.1.2.2 Deney blokları 
Deney bloklarının şekilleri ve ölçüleri Çizelge 12’de ayrıntılı şekilde verilmiştir.  
 
Çizelge 12 - Deney bloklarının ölçüleri 
 

Anma boyutlu kanal gövdelerinin 
(ızgaralı, yarıklı ve bordür kanal 

birimleri) deneyi için kullanılan deney 
blokları 

Net açıklıklı CO a ızgara birimlerinin ızgaraları ve kapaklarının 
deneyi için kullanılan deney blokları 

≤ 200 mm > 200 mm < 200 mm 200 mm ≤ CO ≤ 300 mm >300mm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

OW - Kanal biriminin dıştan dışa genişliği 
a Madde 3, Şekil 7 ve Şekil 8. 

 
9.1.3 Deneye hazırlık 
 
9.1.3.1 Tip I kanal gövdeleri 
Deneye tâbi tutulacak Tip I kanal birimleri, kanal gövdesinde bulunması muhtemel düzensizlikleri ortadan 
kaldırmak amacıyla bir tesviye malzemesi kullanılarak tesviye edilmiş yüzey üzerine yerleştirilmelidir. 
 
9.1.3.2 Tip M kanal gövdeleri 
Deneye tâbi tutulacak Tip M kanal birimleri, imalâtçının uygun yerleşim sınıfı için imalâtçı tarafından belirtilen 
tavsiyelere göre yataklanmalı ve yuvalandırılmalıdır (Madde 7.15, Madde 7.17 ve Çizelge 10).  x, y ve z 
ölçüleri, beton sınıfı ve varsa, donatı detayları gösterilmelidir.  
 
9.1.3.3 Izgaralar ve kapaklar 
Izgaralar ve kapaklar, birim veya çerçevenin üst yüzeyi ile aynı seviyede kalabilmeleri amacıyla deney 
makinasının alt yükleme plâkasına yerleştirilecek ızgaralı kanal biriminin veya uygun bir deney çerçevesinin 
içinde deneye tâbi tutulmalıdır.Varsa düzensizlikler Madde 9.1.3.4’te tarif edildiği gibi ortadan kaldırılmalıdır. 
 
9.1.3.4 Deney bloğunun uygulanması 
Çizelge 12’de belirtildiği gibi olan deney bloğu; 
− Yükün deney biriminin yüzeyine dik uygulanması, 
− Yükün deney biriminin geometrik merkezinden geçecek şekilde uygulanması, 
− Deney bloğunun uzun kenarının deney biriminin uzun kenarına paralel olması 
sağlanacak şekilde deney biriminin üzerine yerleştirilir. 
 
Deney yükü deney bloğunun bütün yüzeyi  üstüne düzgün şekilde yayılmalıdır. Varsa yüzey düzensizlikleri 
kanal birimi, ızgara veya kapak üst yüzeyi ile deney bloğu arasına ahşap, kontraplâk, keçe, alçı veya benzerî 
malzemeden yapılmış bir ara tabaka kullanılmak suretiyle ortadan kaldırılmalıdır. Ara tabakanın üstten 
görünüş ölçüleri  deney bloğunun üstten görünüş ölçülerine eşit olmalıdır.  
 
Düz yüzeyli olmayan kanal birimleri, ızgaralar veya kapaklar deneye tâbi  tutulurken, deney bloğunun temas 
yüzeyi, deney biriminin yüzeyine uyacak şekilde biçimlendirilmelidir. Madde 7.13’te tarif edilen desenlerin ve 
düz yüzeyden küçük sapmaların deney bloğunun temas yüzeyinin biçimlendirilmesinde göz önüne 
alınmasına gerek yoktur. 
 
Profili Şekil 5’te gösterilene benzer olan kanal birimleri, üstte kalan veya altta kalan üst yüzeylerden, alt sınır 
deney yükünü taşıması tasarlananı kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır. 
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9.1.4  Deney işlemi 
 
9.1.4.1 Kanal gövdeleri (ızgaralı, yarıklı ve  bordür kanal birimleri)  
Bütün birimler, Çizelge 10’da verilen ve kendilerine karşılık gelen deney yüklerine tâbi tutulmalıdır. Elyaflı 
betondan yapılmış kanal gövdeleri haricindeki gövdelere uygulanacak yük, deney yüküne ulaşılıncaya kadar 
(2 ± 1) kN/s’lik sabit hızla  artırılmalıdır. Deney yükü 30 saniye ulaşılan bu değerde sabit tutulmalı daha sonra 
kaldırılmalıdır. Birimde, birimin yük taşıma kapasitesini etkileyebilecek herhangi bir hasar göstergesi 
oluşmamalıdır. 
 
Elyaflı betondan yapılmış kanal gövdelerinde yük, Çizelge 10’da belirtilen deney yüküne kadar artırılmalı, bu 
değerde bir dakika süreyle sabit tutulmalı ve gövde çatlak oluşumu bakımından muayene edilmelidir. 
Herhangi bir çatlak oluşmamışsa, yük, taşıma sınır yüküne (göçme yüküne) kadar artırılmalı ve bu yük 
kaydedilmelidir. Kesintisiz olarak uygulanan yük, kaydedilen yük değerinin % 95’i (veya daha fazlası) kadar 
düşürüldükten sonra kaldırılmalı ve Çizelge 10’da verilen belirli  en küçük tepe yükü değerinin 0,67 katı 
değerindeki yük tekrar uygulanmalı, bir dakika süreyle bu değerde sabit tutulmalı ve kanal gövdesinin bu 
süre boyunca tekrar uygulanan bu yüke dayanıp dayanmadığı kaydedilmelidir. 
 
Madde 6.1.1 a) ilâ e)’de verilen metalik malzemelerden imal edilmiş birimler için, deney numunesinde deney 
süresince aşırı şekil değiştirme veya çatlak görülmemelidir. 
 
Çelik donatılı beton veya elyaflı betondan yapılmış birimlerde deney yükünün 2/3’si ulaşıldığında genişliği   
0,2 mm’yi aşan çatlak oluşmamalıdır. Çatlak genişlikleri, boşluk ölçme mastarının sokulmasıyla ölçülmelidir. 
Çatlak genişliğinin optik cihazlarla ölçülmesi durumunda genişliği 0,3 mm’ye kadar olan çatlaklara izin verilir. 
 
Madde 6.1.1’de listelenmeyen malzemeler için ilâve deneylere gerek duyulabilir. 
 
Not -  Deney makinasının bir yükü sabit şekilde tutamaması durumunda, deney yükü, 30 saniyelik sabit 

tutma süresi esnasında  arttırılabilir. 
 
9.1.4.2 Izgaralar ve kapaklar 
Bütün ızgara ve kapaklar aşağıdaki deneylere tâbi tutulmalıdır: 
 
− Kalıcı oturmanın ölçülmesi, 
− Deney yükünün uygulanması, 
− Madde 6.1.2’de listelenmeyen malzemeler için gereken ilâve deneyler. 
 
9.1.4.2.1 Kalıcı oturmanın ölçülmesi 
Izgara ve kapakların kalıcı oturması, deney yükünün 2/3’si uygulandıktan sonra ölçülmelidir. Kalıcı oturma, 
0,1 mm doğrulukla ölçülmelidir. 
 
Kalıcı oturma ızgara veya kapağın orta noktasında ölçülmelidir. Bu nokta işaretlenmeli ve gerekliyse 
düzeltilmelidir. Yük uygulanmadan önce bir başlangıç okuması alınmalıdır. 
 
Yükleme, deney yükünün 2/3’sine ulaşılıncaya kadar (2 ± 1) kN /s’lik sabit hızla artırılarak uygulanmalıdır. 
Daha sonra deney numunesi üstündeki yük kaldırılmalıdır. Bu işlem 5 defa uygulanmalıdır. Bundan sonra 
sonuç okuması alınmalıdır. 
 
Kalıcı oturma, ilk yüklemeden önce ve beşinci yüklemeden sonra ölçülen değerlerin arasındaki fark olarak 
tayin edilmelidir. Kalıcı oturma Çizelge 11’de verilen değerleri aşmamalıdır. 
 
9.1.4.2.2 Deney yükünün uygulanması 
Madde 9.1.4.2.1’de tarif edilen deneyin hemen ardından yük, deney yüküne ulaşıncaya kadar (2 ± 1) kN/s’lik 
sabit hızla artırılmalıdır. Deney yükü ulaşılan bu değerde 30 saniye sabit tutulmalı daha sonra kaldırılmalı ve 
ızgara veya kapakta hasar göstergesi oluşmamalıdır. 
 
Madde 6.1.2 a) ilâ f)’de verilen metalik malzemelerden imal edilmiş ızgaralar ve kapaklar için deney 
numunesinde deney süresince çatlak oluşmamalıdır. 
 
Madde 6.1.2’de listelenen metalik olmayan malzemelerden imal edilmiş ızgaralar ve kapaklar için, deney 
numunesinde deney yüküne ulaşılana kadar, yük taşıma kapasitesini zayıflatacak şekilde pul pul ayrılma 
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veya çatlak oluşmamalıdır. Çelik donatılı beton veya elyaflı beton birimlerde, yükün 2/3’sine ulaşıldığında 
genişliği 0,2 mm’yi aşan çatlak oluşmamalıdır. 
 
9.2 Malzemeler 
 
9.2.1 Ön dökümlü beton 
Madde 6.3.3.1’de verilen küpler ve silindirlerin basınç dayanımını, ISO 4012’ye göre deneyle belirlenmelidir. 
Su emme, Madde 9.2.1.1 ilâ Madde 9.2.1.7’de verilen işleme göre tayin edilmelidir. 
 
Donma/çözülme çevrimlerine ve buz çözücü tuzlara direnç Ek B’ye göre tayin edilmelidir. Deney sonucu, 
Madde 6.3.3.1 ve Madde 6.3.3.3’ten ilgili olanında verilen gereklere uygun olmalıdır. 
 
9.2.1.1 Su emme tayini için deney numuneleri 
Numunenin hacmi en az  0,0001 m3 olmalıdır. Numune; 
− Tamamen beton bir eleman, 
− Küre tâbi tutulmuş beton bir elemandan kesilerek alınmış  parça 
şeklinde olabilir. 
 
Numunenin üstten görünüş ölçüleri en az 100 mm x 100 mm ve kalınlığı birimin kalınlığına eşit olmalıdır. 
Birimin kalınlığının  50 mm’den fazla olması hâlinde, numune kalınlığı 50 mm’ye düşürülmelidir. Numunenin 
kesilmiş yüzeyleri deneyden önce kaplanmalıdır. 
 
Not - Deney esnasında numunenin en az 28 günlük olması tavsiye edilir. 
 
9.2.1.2 Prensip 
Deney numunesi, (20 ± 3) o C’ta şartlandırılma sonrası, sabit kütleye ulaşıncaya kadar içme suyu niteliğinde 
su içerisinde bekletilmeli, daha sonra sabit kütleye ulaşıncaya kadar etüv içerisinde kurutulmalıdır. Buradaki 
kayıp, kuru numune kütlesinin  yüzdesi olarak ifade edilir. 
 
9.2.1.3 Cihazlar 
Deneyde aşağıdaki cihazlar bulundurulmalıdır: 
 
− Havalandırmalı etüv, litre cinsinden kapasitenin, havalandırma kanallarının cm2 cinsinden alanına oranı 

en fazla 20 olan ve sıcaklığı (105 ± 5) oC’a kadar kontrol edilebilen. Bu etüvün hacmi, bir kerede 
kurutulacak numunelerinin hacminin en az 2,5 katı olmalıdır. 

− Düz tabanlı kap, kapasitesi içine daldırılacak numunelerin hacminin en az 2,5 katı, derinliği ise 
daldırılmış durumdaki numunelerin üzerinde en az 50 mm su kalacak şekilde olan. 

− Terazi,  okuma değerinin % 0,1’i doğrulukta gram cinsinden okuma yapılabilen. 
− Sert bir fırça. 
− Sünger veya güderi. 
 
9.2.1.4 Deney numunelerinin hazırlanması 
Numune üzerindeki bütün tozlar, parçaçıklar vb. fırçayla temizlenmelidir. Her bir numunenin sıcaklığının    
(20 ± 3) o C’ta  olması sağlanmalıdır. 
 
9.2.1.5 İşlem 
Numuneler, sabit kütle M1’e ulaşıncaya kadar, kap içindeki sıcaklığı (20 ± 2) oC olan İçme suyu niteliğindeki 
suya daldırılmalıdır. Numuneler arasında en az 15 mm mesafe olmalı ve numunelerin üstünde en az 20 mm 
su bulunmalıdır. En az daldırma süresi 3 gün olmalı ve 24 saat aralıklarla yapılan iki tartım arasındaki farkın 
numune kütlesinin % 0,1’inden daha az  olduğu durumda sabit kütleye ulaşıldığı kabul edilmelidir. Her 
tartımdan önce, numune üzerindeki fazla su güderi veya nemli süngerle silinerek uzaklaştırılmalıdır. Beton 
yüzeyi matlaştığında kurulama yeterli kabul edilir. 
 
Her numune diğer numunelerle arasında en az 15 mm mesafe olacak şekilde etüve yerleştirilmelidir. 
Numune, sabit kütle M2’ye ulaşana kadar (105 ± 5)  oC’ta  kurutulmalıdır. En az kurutma süresi 3 gün olmalı 
ve 24 saat aralıklarla yapılan iki tartım arasındaki farkın numune kütlesinin % 0,1’inden daha az olduğu 
durumda sabit kütleye ulaşıldığı kabul edilmelidir. Numuneler tartılmadan önce oda sıcaklığına ulaşılıncaya 
kadar kendi kendine soğumaya bırakılmalıdır. 
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9.2.1.6 Sonuçların hesaplanması 
Her numunenin su emmesi, kütlesinin yüzdesi cinsinden aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır: 
 

100x
2

21

 M
 M-M

           (3) 
 
9.2.1.7 Deney raporu2 
Deney raporunda her bir numunenin su emme değerleri verilmelidir. Diğer deney metotları kullanıldığı 
takdirde bir korelasyon kurulmalıdır. 
 
9.2.2 Sentetik reçine bağlayıcılı beton 
 
9.2.2.1 Deney numunesi 
Çizelge 3’te verilen ölçülere uygun, birbirinden ayrı imal edilmiş deney numuneleri kullanılmalıdır. İlk olarak 
eğilme dayanımı tayini deneyi yapılmalı, daha sonra eğilme dayanımı tayini deneyi sonunda numunenin 
kırılması neticesinde ortaya çıkan parçalar üzerinde de basınç dayanımı deneyi yapılmalıdır. Deney, plâklar 
gibi imalâtı tamamlanmış mamuller  veya imalâtı tamamlanmış mamullerden alınan numuneler üzerinde de 
yapılabilir. Bu durumda deney numunelerinin boyutları Çizelge 3’tekilerden farklı olabilir ve Madde 9.2.2.2 ve 
Madde 9.2.2.3’te verilen gerekler benzer şekilde uygulanmalıdır. 
 
9.2.2.2 Deney cihazları 
Deney makinaları doğruluk bakımından EN ISO 7500-1 Sınıf 3’ün gereklerine uygun olmalıdır. 
 
Eğilme dayanımı tayini deneyi yapılırken, deney makinası, Şekil 16’da gösterilen cihazlar ile donatılmalıdır. 
Yükleme mesnedi ve alt mesnetlerin numuneye temas eden yüzeyleri 10 mm yarıçapla yuvarlatılmış 
olmalıdır. Alt mesnetler arası mesafe l, ölçüleri 40 mm x 40 mm x 200 mm olan  numuneler için 120 mm, 
ölçüleri 80 mm x 80 mm x 400 mm olan numuneler için  240 mm olmalıdır. 
 
Basınç dayanım deneyinde yük, deney numunesine aşağıda verilen ölçülerdeki deney plâkaları aracılığıyla 
uygulanmalıdır: 
 
− 40 mm x 40mm ölçülerinde numune için, 40 mm x 62,5 mm, 
− 80 mm x 80 mm ölçülerinde numune için, 80 mm x 80 mm. 
 

 
Açıklama 
 
1 Deney yükü 2 Deney numunesi 3 Mesnet 
 

Şekil 16 - Eğilme dayanımı tayini deney düzeneği. 
 
 
 
 

                                                      
2 TSE Notu: Deney raporu burada istenen bilgilere ilâveten TS EN ISO/IEC 17025’te verilen bilgileri de ihtiva 
edecek şekilde düzenlenebilir. 
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9.2.2.3 Deney işlemi ve dayanımın tayini 
Yük, deney numunesine Çizelge 2’deki dayanım gereklerine bir dakikada ulaşılana kadar sabit bir hızla 
uygulanmalıdır. 
 
Deney numunesinin gerçek ölçüleri kullanılarak eğilme dayanımı bσ  ve basınç dayanımı cσ  aşağıdaki 
eşitlikler yardımıyla her bir deney numunesi için hesaplanmalıdır: 
 

2b
2
3

dxbx
lxPx

=σ   (4) 

 
Burada; 

bσ  Eğilme dayanımı (N/mm2), 
P    Kırılma anındaki yük (N), 
b   Deney numunesinin gerçek genişliği (mm), 
d    Deney numunesinin gerçek kalınlığı (mm), 
l     Mesnetler arası mesafe (mm) 
dir. 
 

F
P

=σc   (5) 

 
cσ  Basınç dayanımı (N/mm2), 

P    Kırılma anındaki yük (N), 
F   Deney numunesinin basınç alanı (mm2) 
dır. 
 
Madde 9.2.2.1’e uygun üç deney numunesi üzerinde yapılan tip deneyi sonuçları (Madde 9.5), Çizelge 2’de 
verilen gereklere uygun olmalıdır. 
 
9.2.2.4 Fabrika imalât deneyleri 
İmalât deneylerinde eğilme ve basınç dayanımı tayini deneyleri kullanılabilir. Eğilme ve basınç dayanımları 
arasında bir korelasyon kurulmalıdır. Bu korelasyon düzenli olarak doğrulanmalı, ancak hiçbir durumda iki 
doğrulama arasında geçen süre 12 aydan az olmamalıdır. 
 
9.2.3 Elyaflı beton 
Cam elyaf takviyeli beton (GRC) deneyleri, EN 1170-5 ile uygun olmalıdır. 
 
Diğer bütün elyaflı beton tipleri için, Çizelge 5’e uygun olan ve boyutları 0,5 mm doğrulukla ölçülen deney 
numuneleri kullanılmalı ve bu numuneler Şekil 16’ya göre ancak aralarında 100 mm mesafe olan iki üst 
yükleme mesneti yardımıyla yüklenmek suretiyle eğilme dayanımı tayini deneyine tâbi tutulmalıdır. Alt 
mesnetler arası mesafe 300 mm olmalıdır. Yükleme mesnetleri ve alt mesnetlerin numuneye temas eden 
yüzeyleri 10 mm yarıçapla yuvarlatılmış olmalıdır. Deney makinası doğruluk bakımından EN ISO 7500-1 
Sınıf 3’ün gereklerine uygun olmalıdır. 
 
Numunelerin eğilme dayanımı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bσ hesaplanır: 

2b
300

dxb
Px

=σ   (6) 

Burada; 
bσ  Eğilme dayanımı (N/mm2), 

P    Kırılma anındaki yük (N), 
b    Deney numunesinin gerçek genişliği (mm), 
d   Deney numunesinin gerçek kalınlığı (mm), 
300   Mesnetler arası mesafe (mm) 
dir. 
 
Yük, yaklaşık bir dakika içinde kırılma meydana gelecek hızda artırılmalıdır. Elâstikiyet bölgesi içerisinde 
(yaklaşık 0,5 dakika sonra ilk çatlak oluşuncaya kadar) yük sabit hızla artırılabilir. Genellikle daha sonra 
meydana gelecek şekil değiştirmeler yükün sabit hızla artırılmasına izin vermeyecektir. 
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9.3 Tasarım gerekleri 
 
9.3.1 Genel muayene 
Madde 7.1’deki gereklere uygunluğu değerlendirmek amacıyla gün ışığı altında yaklaşık 2 m uzaktan gözle 
muayene yapılmalıdır. 
 
9.3.2 Boyutlar 
Bütün boyutlar yeterli veya ilgili maddede gerekli görülen doğrulukla ölçülmelidir. 
 
9.3.3 Tahliye en kesiti (Madde 7.3) 
Tahliye en kesitinin boyutları 1,0 mm doğrulukla ölçülmeli, en kesit alanı hesaplanmalı ve elde edilen değer 
en yakın 100 mm2’ye yuvarlatılarak ifade edilmelidir. 
 
9.3.4 Eğim (Madde 7.4) 
( ) lhh /21 −  eşitliği yardımıyla eğimi hesaplayabilmek için, h1,h2 ve l  boyutları Şekil 17’ye göre mm cinsinden 
ölçülmelidir. 

 

 
Şekil 17 - Eğimli drenaj kanal birimi. 

 
9.3.5 Tahliye delikleri/bağlantı delikleri (Madde 7.3) 
Deliklerin çapı 1,0 mm doğrulukla ölçülmelidir. İlerideki  boru hatlarına bağlantı yapılması hâlinde, delik 
çapları, Madde 7.3’e uygunluk bakımından kontrol edilmelidir. 
 
9.3.6 Kanal birimlerinin birleştirilmesi (Madde 7.5)  
İki kanal biriminin imalâtçı  talimatlarına uygun şekilde birbirine monte edilmesi ve yalıtılmasını takiben, 
Madde 7.5’te verilen gerekler gözle muayene yoluyla doğrulanmalıdır. Her iki açık ucun bir araya getirilmesi 
ve yalıtılmasından sonra, birimler tasarımlandıkları en yüksek ıslak çevreye kadar suyla doldurmalıdır. 
Birleşim yerinde veya kanal gövdesinde 30 dakika ± 30 saniye süre  ile hiçbir sızıntı görülmemelidir. 
 
9.3.7 Izgaralar ve kapakların yerleştirme derinliği (Madde 7.6) 
Yerleştirme derinliği (A) 1,0 mm  doğrulukla ölçülmelidir. 
 
9.3.8 Yataklama (Madde 7.7) 
Yataklamanın duraylılık ve yumuşak yerleşme sağlama yeterliliği, imalâtçının şartlarına uygunluk bakımından 
muayene edilmelidir. 
 
9.3.9 Trafiğe maruz kenar koruması (Madde 7.8 ve Madde 6.1) 
Kaplanmamış dökme demir veya çelikten imal edilmiş olan  trafiğe maruz kenar korumasının kalınlığı,         
0,1 mm doğrulukla ölçülmelidir. Sıcak daldırma metoduyla uygulanan galvanizleme kalınlığı 5 µm doğrulukla 
ölçülmelidir. D 400 ilâ F 900 sınıfları için kenar koruması ile kanal birimi arasındaki emniyet bağlantısı, 
imalâtçı şartlarına  uygunluk bakımından gözle muayene edilmelidir.  
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9.3.10 Izgaralı kanal birimindeki ızgara ve/veya kapağın emniyetli hâle getirilmesi (Madde 7.9) 
Izgara ve/veya kapağın emniyetinin birim alana düşen kütle yardımıyla sağlanması hâlinde (Madde 7.9 b), 
ızgara ve/veya kapak % 1 doğrulukla tartılmalı, net alan hesaplanmalı ve en yakın 100 mm2’ye yuvarlatılarak 
ifade edilmelidir. Izgara ve/veya kapağın emniyetinin bir kilitleme tertibatı veya özel bir  tasarım tedbiri 
yardımıyla sağlanması hâlinde [Madde 7.9 a) veya c)], tertibat veya tasarım tedbiri üzerinde gözle muayene 
yapılmalıdır. 
 
9.3.11 Giriş açıklıklarının boyutları (Madde 7.10) 
Yarıklar 1,0 mm doğrulukla ölçülerek su giriş alanı hesaplanmalı ve hesaplanan değer en yakın 100 mm2‘ye 
yuvarlatılarak ifade edilmelidir. 
 
9.3.11.1 Düz yarıklar (Madde 7.10.1) 
Düz yarıkların boyutları 1,0  mm doğrulukla ölçülmelidir. 
 
9.3.11.2 Diğer şekillerdeki yarıklar ve diğer giriş açıklıkları (Madde 7.10.2 ve Madde 7.10.3) 
Düz yarıklardan (Madde 7.10.1 ve Madde 9.3.11.1) farklı olan yarıkların boyutları, 170 mm x 170 mm x 20 
mm ölçülerinde bir ölçme mastarı yardımıyla kontrol edilmelidir. Diğer giriş açıklıklarının boyutları 1,0 mm 
doğrulukla ölçülmelidir. 
 
9.3.12 Çökelti hazneleri (Madde 7.11) 
Çökelti haznesi uygun bir malzeme ile dolu iken drenaj ve havalandırmanın sağlandığının gözle muayenesi, 
hazne uygun bir malzeme ile doldurulduktan sonra  yapılmalıdır.  
 
9.3.13 Izgaralar ve kapakların doğru konumlandırılması (Madde 7.12) 
Izgara ve/veya kapağın çerçeve içinde önceden belirlenen konumunu belirtmek için silinmeyen bir işaret 
veya çizgi gerekliyse, bu işaret veya çizgi gözle muayene edilmelidir. 
 
9.3.14 Yüzey durumu (Madde 7.13) 
Düzlükten sapma 0,5 mm doğrulukla ölçülmelidir. Çıkıntı deseninin yüksekliği 0,5 mm doğrulukla ölçülmelidir. 
Kapak ve çerçevenin toplam çıkıntı alanı, çizimler esas alınıp ardından gözle muayene yapılarak veya çıkıntı 
deseninin üst yüzeyinin boyutlarının 1 mm doğrulukla ölçülmesi yardımıyla tayin edilmelidir. Çıkıntı yüzeyinin 
toplam alana yüzde oranı hesaplanmalıdır.  
 
9.3.15 Mafsallı ızgara ve kapakların açılma açısı (Madde 7.14)  
Açılma açısı 5o doğrulukla ölçülmelidir.  
 
9.4 İşaretleme (Madde 8) 
Izgaralar, kapaklar ve kanal gövdeleri üzerinde yapılan işaretleme gözle muayene edilmelidir. 
 
9.5 Tip deneyi 
Birim veya ızgara/kapak imalâtı başlatılmadan önce, kendilerine uygun ızgaralar/kapaklar da dâhil olmak 
üzere bir kanal birimine ait  bütün bileşenleriyle eksiksiz durumdaki üç deney numunesi, Madde 9’a uygun 
şekilde deneye tâbi tutulmalı ve her deney numunesi Madde 4, Madde 6, Madde 7, Madde 8’de verilen bütün 
gereklere uygun çıkmalıdır. 
 
Bu standardın şartlarına (aynı mamul, aynı özellik/özellikler, aynı deney metodu, aynı numune alma işlemi, 
vb.) uygun şekilde önceden yapılan deneyler dikkate alınabilir. Bütün tasarım detayları, dıştan dışa boyutlar, 
fonksiyonel boyutlar, toleranslar ve malzeme özellikleri mevcut olmalıdır. Mamulün tasarımında ve/veya bir 
imalât işleminde önemli değişiklikler olması hâlinde, ilgili tip deneyleri tekrarlanmalıdır.  
 
Deney numuneleri normal imalât birimlerini temsil etmelidir.  
 
9.6 Rutin yükleme deneyi 
Fabrika imalât kontrolünün bu standarda uygunluğunun kontrolü amacıyla, Madde 9.5’e göre yapılan tip 
deneylerini takiben, kanal birimleri üzerinde alternatif bir rutin yükleme deneyi yapılabilir. Rutin yükleme 
deneyinde, kanal birimleri için yükleme deneyinde gerekli görülen herhangi türde mesnet veya beton 
yataklama ve yuvalandırma kullanılmayabilir. İmalâtçı, bu rutin yükleme deneyi ile Madde 9.1’de tarif edilen 
yükleme deneyinin sonuçları arasında istenen ilişkiyi kurmalıdır.  
 
Anma çapı DN 400’den büyük olan donatılı beton birimlerinin uygunluğu, imalâtçının taktirine bağlı olarak, 
statik  hesaplama veya yükleme deneyi ile kontrol edilebilir.  
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10 Uygunluk değerlendirilmesi 
 
10.1 Genel 
Bu standarda  uygunluğu göstermek için imal edilen bütün mamuller aşağıdaki işlemlere tâbi tutulmalıdır: 
 
a) Mamullerin başlangıç deneyi (tip deneyi) (Madde10.2), 
b) Bir kalite güvence sistemine dayanan fabrika imalât kontrolü (iç kalite kontrol, Madde 10.3).  

 
Örneğin, millî şartnameler esas alınarak üçüncü taraf kontrolünün yapılması durumunda Ek D uygulanabilir. 
 
Not - Belirli bir süreden beri üçüncü taraf kontrol uygulaması bulunan ülkelerde, bu gibi uygulamalara olduğu 

şekilde devam edilebilir; ancak Ek D’de bilgi amaçlı verilenlere de uyulmalıdır. 
 
10.2 Tip deneyi (mamulün başlangıç deneyi) 
Madde 9.5’te tarif edilen tip deneyleri, bu standarda uygunluğu göstermek amacıyla yapılmalıdır. Bu 
deneylere ait bütün raporlar, üçüncü taraf incelemesinde (uygulanıyor ise) istendiğinde gösterilmek amacıyla 
imalâtçı tarafından saklanmalıdır.  
 
10.3 İmalâtçı tarafından yapılacak fabrika imalât kontrolü (iç kalite kontrolü) 
İmalâtçı, bu standardda verilen teknik gereklere uyumu sağlamak için, mamullerin kalitesini imalât süresince 
bir  işlem kontrol  sistemi yardımı ile kontrol etmelidir. Cam elyaf takviyeli beton  için kontrol, ilâve olarak    
EN 1169’a da uygun olmalıdır. Kalite kontrol imalâttan bağımsız olmalı ve eğitimli personelce yapılmalıdır. 
Fabrika imalât kontrolü en azından Ek A’da verilen belirli temel hususları kapsamalı ve bu amaç 
doğrultusunda imalâtçı; 
− Yönetim temsilcisini de belirten yazılı bir sisteme, 
− Nitelikli personele, 
− Gerekli olan bütün kontrol ve deney donanımları ve tesislerine  
sahip olmalıdır. 
 
Bununla beraber imalâtçı, işlemin ve son muayeneler ile deneylerin listelendiği bir kalite plânını oluşturmalı 
ve bu plânı sürekli olarak uygulamalıdır. Kalite plânları, muayene metodu ile  sıklığını ve gerekli belgeleri 
içermelidir.  
 
İmalât kontrol işlemleri ve belgeleme, ham maddelerin fabrikaya girişinden son mamulün fabrikayı terk 
edişine kadar gerçekleştirilen bütün imalât aşamalarına ait ayrıntıları içermelidir. Belgeler, üçüncü taraf 
kuruluşunun muayene görevlisi tarafından (mümkünse) yapılacak muayene için Çizelge A.1 ilâ            
Çizelge A.8‘de gösterildiği gibi 1 yıl ilâ 5 yıl saklanmalıdır. 
 
İmalâtçı son olarak, aşağıdaki yazılı işlemleri oluşturmalı ve bunları sürekli olarak uygulamalıdır: 
 
− Belge kontrolü, 
− Uygun olmayan mamullerin, depolamanın, ambalâjlamanın, taşımanın ve işaretlemenin kontrolü, 
− Müşterilerden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, 
− Ölçme ve deney donanımlarının kalibrasyonu ve kontrolü. 
 
Not - Yazılı işlemlerin Madde ZA.2.2’de verilen bilgileri içermesi hâlinde, Madde ZA.2.2’de verilen gerekler 

karşılanmış olur. 
 
10.4 Uygun olmayan mamuller 
Uygun olmayan bütün mamuller ayrılarak teslimat dışında bırakılmalı ve bu mamullerin taşınması/yönetimi 
(depolama, işaretleme) ile ilgili talimatlar verilmelidir.  
 
İmalâtçı tarafından yapılan fabrika imalât kontrolü esnasında uygun olmayan mamullerin tespit edilmesi 
durumunda,  imalâtçı, kusurun sebebini araştırmalı ve yetersizliğin/yetersizliklerin oluştuğu mamul kısmının 
imalât işlemini durdurmalı ve/veya kusurlu mamulü ayırarak incelemeye almalıdır. 
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11 Yerleştirme 
Yerleştirme, ilgili uygulama kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Konu ile ilgili Avrupa uygulama 
kurallarının mevcut olmadığı durumda millî uygulama kuralları veya imalâtçının uygulama kılavuzu 
kullanılmalıdır. 
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Ek A 
 

Örnek iç kalite kontrol işlemi 
 

Çizelge A.1 - Pulsu grafitli dökme demir [Madde (6.1.1 a) ve Madde (6.1.2 a)] küresel dökme demir     
[(Madde 6.1.1 b) ve (Madde 6.1.2 b)] dökme çelik [Madde (6.1.1 c) ve Madde (6.1.2 c)] alım muayenesi ve 
deneyler 
 

Muayene konusu Muayene metodu Muayene sıklığı Belge saklama 
süresi 

− Ham madde depo alanı Gözle Düzenli — 
− Demir cevheri Tedarikçi sertifikası  a Her teslimatta 1 yıl 
− Pik demir Tedarikçi sertifikası  a Her teslimatta 1 yıl 
− Hurda demir/çelik 
       (üçüncü taraftan alınan) 

Tedarikçi sertifikası  a Her teslimatta 1 yıl 

− Hurda geri dönüşümü 
       (imalâtçı) 

İç kalite kontrolü Her teslimatta 1 yıl 

Mineral katkılar Siparişe göre Her teslimatta 1 yıl 
Ergitmek için enerji:    

− Elektrik — — — 

− Gaz Tedarikçi sertifikası a Düzenli/değiştiği zaman 1 yıl 

− Kömür Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 

− Kalıplar/çekirdekler için 
kum 

Tedarikçi sertifikası 
ve elek analizi 

Düzenli 
 

1 yıl 

− Yataklama malzemesi Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 

− Yataklama malzemesi 
için elastomer 

Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 

− Sızdırmazlık maddesi Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 
a Tedarikçi sertifikası: 
− Kalite güvence sistem sertifikasına sahip tedarikçiden alınan teslimatlar rastgele kontrole tâbi 

tutulmalıdır. 
− Kalite güvence sistem sertifikasına sahip olmayan tedarikçiden alınan teslimatlar her bir teslimat için 

sistematik   bir kontrole tâbi tutulmalıdır.  
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Çizelge A.2 - Pulsu grafit dökme demir [(Madde 6.1.1 a) ve Madde 6.1.2 a)], küresel dökme demir         
[(Madde 6.1.1b) ve Madde 6.1.2 b)] ve dökme çelik [(Madde 6.1.1 c) ve Madde 6.1.2 c)] için işlem kontrolü 
 
Muayene  konusu Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge saklama süresi 
Kalıplama kumunun 
özellikleri 

Lâboratuvar Her değiştirmede bir kez 1 yıl 

Düktil demir katkıları Tartma/ölçme Her pota işleminde 1 yıl 
Dökme potası/fırınında 
ergime sıcaklığı 

Gözle/pirometreyle Düzenli 1 yıl 

Metal/analiz bileşimi    
− Dökme potası 
 

Lâboratuvar 
 

Her işlemde veya 
Her fırında veya 
Her kalıpta 

5 yıl 
 

− Sürekli dökme Lâboratuvar 3 tonda bir kez 5 yıl 
Kalıp kontrolü Gözle Düzenli — 
Dökme işlemi Gözle Düzenli — 
Her bir dökme potası için 
bekleme süresi 

Gözle Her döküm — 

Mekanik özellikler    
− Çekme dayanımı Madde 6.2 Madde 6.2 5 yıl 
− Uzama % Madde 6.2 Madde 6.2 5 yıl 
− Yumruluk Madde 6.2 Madde 6.2 5 yıl 
− Diğer malzemeler Madde 6.2 Her bir malzeme 

standardına göre 
5 yıl 
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Çizelge A.3 - Mamullerin son muayenesi ve deneyleri ( Madde 6’ya göre bütün malzemeler ) 
 
Madde 
No 

Muayene  konusu Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge 
saklama 
süresi 

7.1 Genel 
− Kusursuz 

Gözle Her birim — 

7.2 Boyutlar Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 
7.2 Toplam açıklık Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 
7.3 Geometrik tasarım Lâboratuvar Tip deneyi 5 yıl 
7.4 Eğim Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 
7.5 Kanal birimlerinin birleşim yeri 

− Sızdırmazlık 
− Seviye farkı olmaksızın geçiş 

Lâboratuvar Tip deneyi 5 yıl 

7.6 Yerleştirme derinliği ve açıklık a2 ≤a1 Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 
7.7 Yatak 

− Uyumluluk, duraylılık 
 
Deneme/ölçme 

 
En az 1:5 000 a  

 
5 yıl 

 − Yataklama malzemesi b Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 
7.8 Kenar koruma b 

kalınlığı 
Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 

7.9 Çerçeve içindeki ızgara veya kapağın 
emniyetli hâle getirilmesi 
a) Kilitleme tertibatı 

 
 
Lâboratuvar 

 
 
Tip deneyi 

 
 
5 yıl 

 b) Kütle Tartma Düzenli 5 yıl 
 c) Tasarım tedbiri Gözle/ Ölçme b Tip deneyi 5 yıl 
7.10 Giriş açıklıklarının boyutları - 

büyüklük, konumu 
 
Ölçme 

 
En az 1:5 000 a 

 
5 yıl 

7.11 Çökelti haznesi b 

− Drenaj ve havalandırmanın 
sağlanması 

 
Gözle 

 
Tip deneyi 

 
— 

7.12 Izgara /kapakların doğru 
konumlandırılması 
− Tasarım tedbiri 

 
 
Gözle 

 
 
Tip deneyi 

 
 
— 

7.13 Yüzey durumu 
− Düzlükten sapma 
− Çıkıntı yüksekliği 

Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 

7.14 Mafsallı ızgaraların/kapakların açılma 
açısı  

Ölçme En az 1:5 000 a 5 yıl 

8 İşaretleme Gözle Her birim — 
4 Sınıflandırma Yükleme deneyi 

(Madde 9.1) veya rutin 
yükleme deneyi 
(Madde 9.6) b 

En az 1:5 000 a 5 yıl 

a  Her iki ayda en az bir kez olmak üzere imal edilen 5000 birimden bir adet (bir ay = imalât yapılan 20 iş 
günü) 
 
b Uygulanabilir ise 
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Çizelge A.4 - Haddelenmiş çelik (Madde 6) 
 

Muayene konusu Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge saklama 
süresi 

Malzemeler  ve sarf maddelerinin alım 
muayenesi ve deneyi 
 
İşlem kontrolü 
 
Mamullerin son muayenesi  ve deneyi 
− Haddelenmiş çeliğin 

kaynaklanması b 
− Korozyon koruması 
 
Muayene, ölçme ve deney donanımı 
 
Taşıma, depolama, ambalâjlama ve 
teslimat 
 
Uygun olmayan mamulün kontrolü 

 
 
 
 
 
 
 
 
Madde 6.3 ölçme 
 

Çizelge A.1 
 
 
Çizelge A.2 
 
Çizelge A.3 
 
 
Saatte bir veya 
imalâtçı sertifikası a 

Çizelge A.6 
 
Çizelge A.6 
 
 
Çizelge A.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 yıl 

 

a  Çizelge A.1. 
 
b Konuyla ilgili Avrupa standardı bulunmadığı durumda millî standard/standardlar uygulanır. Kullanıcının 
bulunduğu ülkede haddelenmiş çeliğin kaynaklanması ile ilgili hiçbir millî standard bulunmuyor ise 
imalâtçının ülkesindeki millî standard uygulanabilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTiKAMET DÖKÜM VE iNS. SAN. TiC. LTD. STi.'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 03.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.



ICS 93.080.30 TÜRK STANDARDI TS EN 1433/Kasım 2005 
 

32 

Çizelge A.5 - Beton ve donatılı beton (Madde 6) 

 

Muayene konusu Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge 
saklama 
süresi 

Alım muayenesi: 
− Çimentolar ve çimento 

benzerî malzemeler 
 
− Agregalar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tedarikçi sertifikası veya dayanım 
ve priz süresi için belirtilen 
gereklere uygunluk 
Tedarikçi sertifikası veya gözle 
muayene 
Elek analizi deneyi 
 
 
 
 
Organik kirletici veya kavkı miktarı 
deneyi 
 

 
Ayda  en az iki kez 
her 1000 tonda bir kez 
 
Her teslimatta 

a) Yeni kaynaktan ilk 
teslimatta 

b) Gözle muayeneyi 
takiben şüphe olması 
durumunda  

c) Haftada bir 
a) Yeni kaynaktan ilk  

teslimatta 
b) Gözle muayeneyi 

takiben şüphe olması 
durumunda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 yıl 

− Kimyasal katkılar  
 

Tedarikçi sertifikası veya gözle 
muayene 

Her teslimatta 
 

 

− Mineral katkılar 
 

Tedarikçi sertifikası veya gözle 
muayene 

Her teslimatta 
 

 

− Renklendiriciler 
 

Tedarikçi sertifikası veya gözle 
muayene 

Her teslimatta 
 

 

− Çelik  donatı çubuklar Tedarikçi sertifikası veya gözle 
muayene 

Her teslimatta 
 

 

Su: 
− Yerel dağıtım sistemi 

 
Gözle Muayene  

 
 

 
 

− Üstü açık su yolu veya 
sondaj kuyusu 

Muayene edilen su ile yapılan 
beton veya harçtan hazırlanan 
küp numunelerin dayanımının 
deiyonize su ile hazırlanan beton 
veya harç küplerinin dayanımının  
en az % 90’ı olması 

a) Yeni kaynağın ilk 
kullanımında 

b) Yılda 3 kez 

1 yıl 

İşlem kontrolü: 
− Karıştırıcılar 
       Kalıplar 
       Dolgu 

Madde 9.2.1 
Gözle muayene  
Gözle muayene  
Gözle muayene  

1:1000 birima 
Her hafta  
Her gün 
Her gün  

5 yıl 
 
 
 

− Su emme (sadece 
hava etkileri nedeniyle 
yıpranmaya direnç 
sınıfı  “Sınıf 2” olan 
mamuller için) 

Madde 9.2.1 
 

Ayda bir kez ve her beton 
grubu/işlemi için bir kez 
 
 

5 yıl 
 

− Donma /çözülme 
direnci b (sadece hava 
etkileri nedeniyle 
yıpranmaya direnç 
sınıfı “Sınıf  +R” olan 
mamuller için) 

Madde 9.2.1 ve Ek B 
 

Başlangıç tip deneyinde ve 
daha sonra yılda bir kez ve her 
beton grubu /işlemi  için bir 
kezc 

 

5 yıl 

− Basınç dayanımı Lâboratuvar Haftada bir kez (3 numune) 5yıl 
a  Her haftada  en az bir kez olmak üzere imal edilen 1000 birimden  bir adet. 
b Önceki deney sonuçlarına göre Sınıf +R şeklinde sınıflandırılmış  mamuller,  Sınıf 2 mamuller gibi  su emme 
deneylerine tâbi tutulabilir; ancak numunelerden elde edilen ortalama değer ≤ % 5,5 olmalı ve  her deney 
sonucu  % 6’dan büyük olmamalıdır (donma çözülme direnci başlangıç tip deneyi yerine). 
c Bir beton grubuna ait tip deneyi sonucunun, gerekli görülen değerin (Çizelge 1) % 50’sinden daha düşük 
çıkması durumunda, bu durumun sağlandığı süre boyunca, bu çizelgede verilen deney sıklığı iki yılda bire 
düşürülebilir. Bu beton grubu, ortalama değerin % 5,5 olması ve her deney sonucunun % 6’dan büyük olmaması 
şartları ile su emme deneyine de tâbi tutuluyorsa, bu durumda bu çizelgede  verilen deney sıklığı yarıya 
indirilebilir. 
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Çizelge A.6 - Paslanmaz çelik ve bakır esaslı alaşımlar (Madde  6) 
 

Muayene  konusu 
 

Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge saklama süresi 

Alım muayenesi: 
− Paslanmaz çelik 

 
Tedarikçi sertifikası a 

 
Her teslimatta 

 
1 yıl 

− Bakır esaslı 
alaşımlar 

Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 

İşlem kontrolü Çizelge A.2   
İşlem kontrolü Çizelge A.3   
a Çizelge A.1 

 
Çizelge A.7 - Sentetik reçine bağlayıcılı beton ( Madde  6) 

 
Muayene  konusu 
 

Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge saklama 
süresi 

Alım muayenesi : 
− Reçine 

 
Tedarikçi sertifikası a 

 
Her teslimatta 

 
1 yıl 

− Stiren Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 
− Katalizör 

(hızlandırıcı) 
Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 

− Sertleştirici Tedarikçi sertifikası a Her teslimatta 1 yıl 
− Mineral 

katkılar(dolgu 
malzemesi) 

Tedarikçi sertifikası a ve 
elek analizi, rutubet 
miktarı 

 
 
Her teslimatta 

 
 
1 yıl 

− Renklendiriciler Tedarikçi sertifikası a ve 
gözle 

Her teslimatta 1 yıl 

İşlem kontrolü: 
− Malzeme deneyi 
 
 

 
Madde 9.2.2 
 
 

 
Her 2 haftalık imalât için  her 
imalât makinasından 3 deney 
numunesi 

 
5 yıl 
 
 

− Kalıp kontrolü Gözle Düzenli — 
− Dolgu Gözle Her 1000 birimden bir adet 1 b — 
− Sıkıştırma Gözle Her 1000 birimden bir adet 1 b — 
− Son kalıplama Gözle Her 1000 birimden bir adet 1 b — 
− Kalıpların 

hazırlanması 
Gözle Her 1000 birimden bir adet 1 b — 

− Mamullerin son 
muayenesi ve 
deneyi 

Çizelge A.3   

a Çizelge A.1. 
 
b Her iki ayda  en az bir kez olmak üzere imal edilen 1000 birimden  bir adet. 
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Çizelge A.8 - Uygun olmayan mamullerin muayenesi, ölçülmesi ve deney donanımı, taşınması, depolanması 
ambalâjlanması ve teslimat kontrolü 

 
Muayene konusu 
 

Muayene  metodu Muayene  sıklığı Belge saklama süresi 

Muayene, ölçme ve 
deney donanımı: 
− Çekme yükü deney 

makinası 
− Basınç yükü deney 

makinası 
− Diğer ölçme 

donanımları 
 

 
 
Sertifika a 

 

Sertifika a 
 
Sertifika b 

 
 
Yılda bir kez 
 
Yılda bir kez 
 
Cihaza, ölçme donanımı 
ve imalâtçının 
talimatlarına uygun 
şekilde 

 
 
5 yıl 
 
5 yıl 
 
5 yıl 

Taşıma,depolama, 
ambalâjlama ve teslimat 

Gözle Düzenli — 

Uygun olmayan  
mamullerin kontrolü 
− Ayırma 
 
− Reddetme 
− Üzerinde yeniden 

çalışma / yeniden 
deneye tâbi tutma 

 
 
İmalâtçının onaylanmış 
belgelerine  göre 

 
 
— 

 
 
5 yıl 

a Bu işlem yetkili kuruluşca yapılmalıdır. 
 
b Kalibre edilmiş ölçme mastarları kullanılarak imalâtçı tarafından gerçekleştirilebilir. 
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Ek B 
 

Buz çözücü tuzlar içeren durgun su ile çok şiddetli donma çözülme 
şartlarına maruz bırakılan beton mamuller için ilâve şartlar 

 
B.1 Kapsam 
Bu ek, drenaj kanallarının, Madde B.2’de tarif edilen şartlarda kullanılması durumunda başvurulabilecek  
ilâve gerekleri verir. 
 
B.2 Uygulama şartları 
Madde B.3’te tarif edilen gereklere, drenaj kanalının herhangi bir yüzeyinin (kısmen veya tamamen betondan 
yapılmış) dona maruz şartlarda buz çözücü tuzlar içeren durgun suyla sıkça temasa maruz kalması 
durumunda ihtiyaç duyulur.  
 
B.3 Buz çözücü tuzlar ile donma çözülmeye direnç 
Ek C’de tarif edilen deney metoduna göre deney yapıldığında, betonun ortalama kütle kaybı en fazla         
1,5 kg/m2 olmalı ve her deney numunesinden elde edilen sonuç  2 kg/m2’den fazla olmamalıdır.  
 
B.4 İşaretleme 
Madde B.3 uygun mamuller ilâve olarak “+R” işareti ile işaretlenebilir. 
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Ek C 
 

Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma/çözülmeye karşı direncin tayini 
 
C.1 Prensip 
Numune ön şartlandırmaya tâbi tutulduktan sonra 28 gün süreyle, yüzeyi % 3’lük NaCl çözeltisi ile kaplanmış 
şekilde, donma çözülme çevrimlerine maruz bırakılır. Donma çözülme etkisiyle pullanma sonucu numuneden 
ayrılan parçalar toplanarak tartılır ve sonuç, numunenin metrekaresi başına kilogram cinsinden gösterilir. 

 

C.2 Numune alma 
Numune, donma çözülme etkisine maruz bırakılacak üst yüzeyi 7500 mm2’den küçük 25000 mm2’den daha 
büyük olmayacak ve kalınlılığı en fazla 103 mm olacak ölçülerde olmalıdır. Numune, bu ölçüler sağlanacak 
şekilde kanal biriminden kesilerek alınacaksa, numune alınacak kanal birimi en az 20 günlük olmalıdır. 

 

C.3 Malzemeler 
 
− İçme suyu niteliğinde su. 
− Donma sıvısı, kütlece % 97 oranında içme suyu niteliğinde su ve % 3 oranında NaCl ihtiva eden sıvı. 
− Yapıştırıcı, plâstik tabakayı beton numuneye yapıştırmak için. Yapıştırıcı, maruz kalacağı çevre 

şartlarına dirençli olmalıdır. 
 
Not - Yapıştırıcının uygunluğu doğrulanmış olmalıdır. 
 
− Silikon lâstik, numune ile plâstik tabaka arasında yalıtım sağlamak ve beton numune kenarlarındaki 

pahı doldurmak için. 
 
C.4 Cihazlar 
Aşağıdaki cihazlar kullanılmalıdır: 
 
− Elmas kesici, beton numuneleri kesmek için. 
− İklim kabini, sıcaklığı (20 ± 2) °C ve bağıl nemi % (65 ± 10) olan. İklim kabini içerisindeki serbest su 

yüzeyinden (240 ± 5) dakika süredeki buharlaşma (200 ± 100) g/m2 olmalıdır. Buharlaşma hızı, yüzey 
alanı (22500 ± 2500) mm2 ve derinliği yaklaşık 40 mm olan kapta ölçülmelidir. Kap, üst kenarına (10 ± 1) 
mm mesafeye kadar doldurulmalıdır. 

− Plâstik tabaka, kalınlığı (3,0 ± 0,5) mm, kullanılan tuz çözeltisine dayanıklı, -20 °C sıcaklıkta yeterli 
elâstikiyete sahip olan.  

− Isı yalıtımı, kalınlığı (20 ± 1) mm ve ısı iletkenliği 0,035 W/mk ve 0,04 W/mk arasında olan polistren veya 
eşdeğer yalıtım malzemesi. 

− Polietilen tabaka, 0,1 mm - 0,2 mm kalınlıkta olan.  
− Donma kabini, zaman kontrollü soğutma ve ısıtma sistemi olan. Kabin kapasitesi ve kabindeki hava 

dolaşımı, Şekil C.3’te gösterilen süre - sıcaklık eğrisi sağlanabilecek şekilde olmalıdır. 
− Isıl çiftler, veya eş değeri sıcaklık ölçme cihazı. Bu cihaz donma ortamı ve deney numunesi yüzeyindeki 

sıcaklığı ± 0,5° doğrulukla ölçmeye uygun olmalıdır. 
− Kap, beton numuneden kopan parçaları içerisinde toplamak için. Kap, 120° sıcaklığa kadar kullanılmaya 

elverişli ve sodyum klorür etkisine dayanıklı olmalıdır. 
− Süzgeç kağıdı, numuneden kopan parçaları tutmak için  
− Fırça, genişliği 20 mm - 30 mm arasında olan. Beton numunede gevşeyen kısımları fırçalayarak ayırmak 

için kılları yaklaşık 20 mm uzunlukta kesilmiş olmalıdır. 
− Su püskürme şişesi, gevşeyen malzemeleri yıkayarak çıkarmak ve bu malzemelerdeki tuzu 

uzaklaştırmak için içerisinde içme suyu niteliğinde su bulunan şişe. 
− Kurutma kabini, (105 ± 5) °C sıcaklıkta çalıştırılabilen. 
− Terazi, ± 0,05 g doğrulukla tartma yapabilen. 
− Verniyeli kumpas,  ± 0,1 mm doğrulukla ölçme yapabilen. 
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C.5 Deney numunelerinin hazırlanması  
Alım muayenesi dışında, en az 28 gün, en fazla 35 günlük numune kullanılmalıdır. Herhangi çıkıntı ve 
gevşek kısımlar temizlendikten sonra, numune takımını oluşturan numuneler (20 ± 2) °C sıcaklık ve             
% (65 ± 10) bağıl neme sahip ve buharlaşma hızı, Madde C.4’e göre ölçüldüğünde ilk (240 ± 5) dakika 
sürede (200 ± 100) g/m2 olan iklim kabininde (168 ± 5) saat süreyle küre tâbi tutulmalıdır. Kabin içerisindeki 
numuneler arasında en az 50 mm mesafe bulunmalıdır. Bu sürede plâstik tabaka, deneye tâbi tutulacak 
yüzey hariç olmak üzere numunenin bütün yüzeyine yapıştırılmalı ve deney süresince yapışık kalmalıdır. 
Numune yüzeylerinin etrafındaki herhangi bir pahın doldurulması ve plâstik tabaka ile beton numune arasına 
su girmesini önlemek üzere, deney numunesinin üst yüzeyi etrafında, beton ve plâstik örtü arasındaki 
köşelerin su girişine karşı yalıtımı için silikon veya diğer yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Plâstik tabakanın 
ucu, deney numunesinin üst yüzeyinden (20 ± 2) mm yukarıya kadar çıkartılmalıdır.  
 
Not - Normal şartlarda yapıştırıcı hem beton numune yüzeylerine, hem de yapıştırılacak plâstik tabaka 

yüzeyine sürülmelidir. Plâstik tabakanın uygunluğu doğrulanmış yapıştırılma biçimi Şekil C.1’de 
gösterilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Açıklama 
 
1 Deney yüzeyi 
2 Deney numunesi 
3 Plâstik tabaka 
4 Sızdırmazlık fitili  
5 Bindirme 
 
Şekil C.1 - Plâstik tabaka ile kaplanmış ve yüzeyinde sızdırmazlık fitili bulunan (sağda) numune en kesiti ve 

numunenin üstten görünüşüne (solda) ait örnek 

 
Açıklama 
 
1 Deney yüzeyi  5 Plâstik tabaka  
2 Polietilen levha 6 Isı yalıtımı 
3 Donma sıvısı (tuzlu su) 7 Sıcaklık ölçme cihazı 
4 Deney numunesi  8 Sızdırmazlık fitili 

 
Şekil C.2 - Donma-çözülme deneyinde kullanılan düzenek prensibi 
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Deneye tâbi tutulacak yüzey alanı (A), yüzeyin, uzunluk ve genişliğinin milimetre doğrulukla ölçülmesi yoluyla 
elde edilen üç değerin ortalaması alınarak belirlenir. İklim kabininde küre tâbi tutulmasının ardından, deney 
numunesinin deneye tâbi tutulacak yüzeyine, (20 ± 2) °C sıcaklıktaki içme suyu niteliğinde su, (5 ± 2) mm 
derinlikte doldurulur. Numune bu şekilde (72 ± 2) saat süreyle (20 ± 2) °C sıcaklıkta tutulmalı ve bu şekilde, 
numune yüzeyi ve plâstik tabaka arasındaki yalıtımın etkinliği değerlendirilmelidir. 
 
Etkiye maruz bırakılacak yüzey hariç olmak üzere, numunenin bütün yüzeylerine, donma çözülme çevrimleri 
başlatılmadan önce ısıl yalıtımı yapılmış olmalıdır. Bu işlem numunenin kürü esnasında yapılabilir. Isı yalıtım 
malzemesi Madde C.4’te tarif edildiği gibi olmalıdır. 
 
Deney numunelerinin donma kabini içerisine yerleştirilmesinden 15 dakika - 30 dakika önce, numune yüzeyi 
üzerindeki su, (5 ± 2) mm derinlikte, içme suyu niteliğinde su kullanılarak hazırlanmış olan % 3’lük NaCl 
çözelti ile değiştirilmelidir. Çözelti derinliği numune yüzeyinden itibaren ölçülmelidir. Çözeltinin buharlaşması, 
bir polietilen levhanın numune üzerine Şekil C.2’de gösterildiği gibi yatay şekilde yerleştirilmesi yoluyla 
önlenmelidir. Bu polietilen levha, deney boyunca mümkün olduğu kadar yatay kalmalı ve deney çözeltisine 
temas etmemelidir. 
 
C.6 İşlem 
Deney numuneleri donma kabinine, etkiye maruz bırakılacak üst yüzeyi, herhangi bir doğrultuda her metre 
başına 3 mm’den daha fazla sapma göstermeyecek tarzda yatay konumda yerleştirilir ve numuneler 
tekrarlanan donma çözülme çevrimlerine maruz bırakılır. Deney esnasında bütün deney numunelerinde, 
donma sıvısındaki deney numunesi yüzeyinin ortasında, süreye bağlı olarak ölçülen sıcaklık çevrimi,        
Şekil C.3’te taralı olarak gösterilen alan içerisinde kalmalıdır. Aynı zamanda, her bir çevrimde sıcaklık,        7 
saatten az, 9 saatten fazla olmayan süreyle 0 °C’u geçmelidir. Donma sıvısının sıcaklığı, donma kabininin 
genelini temsil eden bir konumda yerleştirilmiş olan en az bir numunede, numunenin etkiye maruz bırakılan 
yüzeyinin ortasında sürekli olarak ölçülerek kaydedilmelidir. Deney esnasında donma kabin içerisindeki hava 
sıcaklığı da kaydedilmelidir. İlk donma çözülme çevriminin süresi, deney numuneleri donma kabinine 
konulduktan (0 ± 30) dakika sonra başlatılmalıdır. Deney esnasında çevrimin kesintiye uğraması hâlinde, 
donmuş durumdaki numune - 16 °C ile - 20 °C arasındaki sıcaklıkta tutulmalıdır. Bu kesintinin üç günden 
daha fazla devam etmesi hâlinde deney geçersiz sayılmalıdır. 
 

 
Açıklama 
 

a Süre (saat) 
b Sıcaklık (°C ) 

 

Şekil C.3 - Süre - sıcaklık çevrimleri 
 
Grafikte gölgeli olarak gösterilen alanı belirten dönme noktalarının koordinatları Çizelge C.1’de verilmiştir. 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTiKAMET DÖKÜM VE iNS. SAN. TiC. LTD. STi.'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 03.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.



ICS 93.080.30 TÜRK STANDARDI TS EN 1433/Kasım 2005 
 

39 

Çizelge C.1 - Dönme noktalarının koordinatları 
 

Üst sınır Alt sınır 
Süre  

h 
Sıcaklık  

°C 
Süre  

h 
Sıcaklık  

°C 
0 24 0 16 
5 -2 3 -4 
12 -14 12 -20 
16 -16 16 -20 
18 0 20 0 
22 24 24 16 

 
Deney numunelerinin tamamında doğru sıcaklık çevrimlerinin sağlanması için, donma kabini içerisinde iyi bir 
hava dolaşımı sağlanmalıdır. Sadece birkaç numunenin deneye tâbi tutulması hâlinde, kabin içerisindeki boş 
kısım kör numunelerle doldurulmalıdır. Ancak, boş kısımlar doldurulmadan da doğru sıcaklık çevrimlerinin 
sağlandığının gösterilmesi hâlinde bu işlem uygulanmayabilir. 
 
7 ve 14 çevrimden sonra, çözülme durumundayken, daha önce tarif edilen NaCI çözeltisinin, numunelerin 
yüzeyi üzerindeki seviyesini (5 ± 2) mm'de tutmak için, gerekli olması hâlinde, % 3’lük tuz çözeltisi ilâve 
edilir. 
 
28 çevrim sonunda, her numune için aşağıda verilen işlem uygulanmalıdır: 
 
− Deney numunesi yüzeyinden pullanma sonucunda kalkan malzeme, su püskürtme şişesi kullanılarak 

kap içerisine doğru yıkama ve daha fazla malzeme çıkmayıncaya kadar kabın içerisine fırçalama yoluyla 
kapta toplanır, 

− Kapta toplanan malzeme ve sıvı, süzgeç kağıdına dikkatlice dökülür. Süzgeç kağıdında toplanan 
malzeme, üzerinde kalan NaCl’yi temizlemek üzere en az 1 litre içme suyu niteliğinde su ile yıkanır. 
Süzgeç kağıdı ve üzerinde toplanan malzeme, en az 24 saat süreyle (105 ± 5) °C sıcaklıkta kurutulur. 
Kurutulan malzeme kütlesi, filtre kağıdı hariç ± 0,2 g doğrulukla tartılmalıdır. 

 
C.7 Deney sonuçlarının ifade edilmesi 
Numunenin birim alanı başına kütle kaybı, aşağıda verilen eşitlik kullanılarak hesaplanır.  
 

Birim alanı başına kütle kaybı = 
A
M         (C.1) 

Burada; 
M 28 gün devam eden çevrimlerden sonra deney numunesinden koparak ayrılan malzemenin toplam 

kütlesi (mg), 
A Deney numunesinin donma çözülme etkisine maruz bırakılan yüzey alanı (mm2)  
dır. 
 
C.8 Deney raporu3) 
Deney raporunda aşağıda verilen bilgiler bulunmalıdır : 
 
a) Deney numunesinin birim alanı başına kütle kaybı (mg/mm2), 
b) 28 gün donma çözülme çevriminden sonra pullanma sonucunda ayrılan malzemenin toplam kütlesi 

(mg), 
c) Deneye tâbi tutulan numune yüzeyi (mm2). 
 
Not - Betonun donma çözülme direncinin tayini deneyini veren bir EN standardı yayımlanıncaya kadar, 

lâboratuvarlar, özellikle de bu ekte verilen metodun uygulanmasında tecrübesi az olan lâboratuvarlar 
bu metodu uygulayarak elde ettikleri sonuçları farklı yorumlamıştır. 

 
 
 
 

3) TSE Notu: Deney raporu, burada istenilen bilgilere ilâveten TS EN ISO/IEC 17025’te verilen bilgileri de 
ihtiva edecek şekilde düzenlenebilir. 
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Ek D 
(Bilgi için) 

 
Üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan muayene 

kontrolü (üçüncü taraf kontrolü) 
 
D.1 Üçüncü taraf muayenesinin amacı ve uygulanışı 
Üçüncü taraf muayenesinin amacı, imalâtçı tarafından bu standardın gereklerini sürekli karşılayan 
mamullerin imal edilebildiğini göstermek ve bu mamulleri bağımsız şekilde belgelendirmektir. 
 
Üçüncü taraf muayenesi ile aşağıdakiler gerçekleştirilir: 
 
− İmalâtçının imalât kontrol sisteminin, personelinin ve donanımlarının sürekli ve siparişe dayalı imalât için 

yeterliliği doğrulanır, 
− Kalite kontrolün imalâttan bağımsız olduğu doğrulanır, 
− Tip deneyinin bu standardın gereklerine göre yeterli bulunacak şekilde yapıldığı doğrulanır, 
− İmalâtçının imalât kontrol sonuçlarının, bu standardın gereklerine uygun olduğu ve imalâtı temsil ettiğini 

doğrulanır, 
− En azından Çizelge D.1’deki ana konuları kapsayacak şekilde imalâtı tamamlanmış mamullerden 

rastgele numuneler seçilir ve bu numuneler deneye tâbi tutulur. 
 
Çizelge D.1 - Üçüncü taraf muayenesi 
  
Muayene konusu 
 

Muayene  metodu Muayene  sıklığıa 

Alım muayenesi Çizelge A.1, Çizelge A.4, Çizelge 
A.5, Çizelge A.6 

Her ziyarette 

İşlem kontrolü Çizelge A.2, Çizelge A.4, Çizelge 
A.5, Çizelge A.6 

Her ziyarette 

Mamullerin son muayenesi ve 
deneye tâbi tutulması 

Çizelge A.3 Her ziyarette 

Drenaj kanalları Madde 9 Her ziyarette bütün bileşenleri ile 
eksiksiz durumdaki 3 farklı kanal 
tipi 

Muayene, ölçme ve deney 
donanımı 

Çizelge A.7 Her ziyarette 

Taşıma, depolama, ambalâjlama 
ve işaretleme 

Çizelge A.7 Her ziyarette 

Uygun olmayan mamulün 
kontrolü 

Çizelge A.7 Her ziyarette 

Müşteri şikayet sürecinin kontrolü Gözle Her ziyarette 
Kalite kayıtları Gözle Her ziyarette 
a Üçüncü taraf, her ziyarette gerekli olan rastgele teftiş süresinin uzatılmasına karar verebilir. Bu işlem, 
bütün mamul aralığının makul bir sürede muayene edilmesine imkân verecek belirlenmiş bir muayene plânı  
esas alınarak yapılabilir. 

 
Üçüncü taraf muayenesi, düzenli aralıklarla yılda en az 2 kez önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilmelidir. 
 
EN ISO 9001 belgesine sahip olan ve bu standardda verilen gereklere uygun imalâtı yapan imalâtçılar için 
muayene, bağımsız belgelendirme kuruluşunun iç kalite kontrol sonuçlarının bu standardın gereklerine 
uygun olduğu yönünde tatmin olması şartıyla yılda en az bir kereye düşürülebilir. 
 
Üçüncü tarafça yapılan deneylerin sonuçları, imalâtçının imalât kontrol belgelerinde kayıtlı sonuçlarla 
uyuşmaz ise, üçüncü taraf bu çelişkinin sebebini ortaya çıkarmak amacıyla daha fazla araştırma ve/veya 
deney yapabilir. 
 
 
 

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
iSTiKAMET DÖKÜM VE iNS. SAN. TiC. LTD. STi.'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 03.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.



ICS 93.080.30 TÜRK STANDARDI TS EN 1433/Kasım 2005 
 

41 

D.2 Üçüncü tarafça hazırlanan rapor 
Muayene ziyaretinin tamamlanmasından sonra, üçüncü taraf muayene elemanı tarafından ana sonuçları 
belirten bir rapor oluşturulur. İmalâtçı bu raporu imzalar ve bir kopyasını alır. İmalâtçı bu raporu 
onaylamıyorsa, raporu imzalar ve bu rapora şerhlerini koyar. 
 
Rapor en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir: 
 
− İmalâtçının adı, 
− Fabrikanın adı ve kurulduğu yer, 
− Tarih, yer ve imalâtçının imzası, 
− Kalite muayene elemanının imzası, 
− Deneye tâbi tutulan mamullerin tarifi ve imalâtçının referans numaraları, 
− Mamullerin uygunluğuna ilişkin bir beyan. 
 
Raporda aşağıdaki hususlara ilişkin beyanlar da bulunmalıdır: 
 
− Kalite sistemini kapsayan belgenin geçerliliği (EN ISO 9001 belgesine sahip fabrikalar için), 
− Personel, donanım, imalâtçının imalât kontrolü ve imalât kontrol belgelerine ait muayene sonuçları ile 

birlikte uygun olmayan mamullerin taşınmasıyla ilgili şikayetler (EN ISO 9001 belgesine sahip olmayan 
fabrikalar için). 

 
Üçüncü taraf, muayeneyi takip eden dört hafta içerisinde resmî muayene raporunu imalâtçıya göndermelidir. 
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Ek ZA 
(Bilgi için) 

 
Bu standardın, “EU Construction Products Directive”4) hükümleri ile 

ilişkili olan maddeleri 
 
ZA.1 Kapsam ve ilgili özellikler 
Bu standard, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin M118 no’lu “Atık su mühendisliği 
mamulleri” başlıklı talimatına göre CEN tarafından hazırlanmıştır. 
 
Bu standardın, bu ekte gösterilen maddeleri, 89/106/EEC sayılı AB Direktifi kapsamı altındaki talimatın 
gereklerini sağlamaktadır. 
 
Bu maddelere uygunluk, bu ek kapsamında olan drenaj kanallarının, burada gösterilen tasarlanan 
kullanımlarına uygun olmasını gerekli kılar; CE işareti ile birlikte verilen bilgilere başvurulmalıdır. 
 
Uyarı: Tasarlanan kullanıma uygunluğu etkilemeyen diğer şartnameler ve diğer AB direktifleri, bu 
standard kapsamına giren mamule/mamullere uygulanabilir. 
 
Not 1 - Bu standard kapsamındaki tehlikeli maddelerle ilgili özel madde hükümlerine ilâve olarak, standard 

kapsamında olan mamullere uygulanabilecek diğer şartlar da olabilir (örnek olarak; Uyarlanmış 
Avrupa yasaları ve millî kanunlar, tüzükler ve kararnameler). 89/106/EEC sayılı AB Direktifinin 
hükümlerini yerine getirmek için, uygulandığı yerde ve zamanda, bu şartların da sağlanması gerekli 
olabilir. 

 
Not 2 - Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa hükümleri ve millî hükümlere ilişkin bilgilendirici veri tabanı, 

EUROPA internet sitesinin Yapı (Construction) sayfasından elde edilebilir (Bu sayfaya 
http://europa.eu.int/comm/ enterprise/construction/internal/hygiene.htm adresi ile ulaşılabilir.) 

 
Bu ekin kapsamı, Madde 1’de verilen kapsam ile aynıdır. Bu ek, uygulanabilir ilgili maddelerde belirtilen 
kulllanımlar için tasarlanan drenaj kanallarının CE işaretlemesi ile ilgili gereklerini verir (Çizelge ZA.1). 
 
Çizelge ZA.1 - Tip M ve Tip I mamuller için ilgili maddeler 
 
Mamul: Bu standardın kapsamına giren Tip M ve Tip I drenaj kanalı 
Tasarlanan kullanım: Yaya ve/veya taşıt trafiğine maruz alanlardan yüzey suyunun toplanması ve iletilmesi 

Gerekli özellikler 

Bu standardda ve diğer EN 
standardında/standardlarında 

verilen ve şart belirten 
maddeler 

Seviyeler ve /veya 
sınıflar Notlar 

Su  sızdırmazlık 
− Drenaj kanallarının 

birleşimi 

 
Madde 7.5.1 

 
Yok 
 

 
Sızıntı yok 

Yük taşıma kapasitesi, 
yük altında sehim 
− En fazla yük 
− Kalıcı oturma 

 
 
Madde 7.15 
Madde 7.16 

 
 
Yok 
Yok 

Sonuçlar Madde 4’e 
göre belirtilmelidir. 
 
Çizelge 11’e uygun 
olmalıdır. 

Dayanıklılık Madde 6 Yok Ön dökümlü beton 
birimlerin hava etkileri 
nedeniyle yıpranmaya 
direnç sonuçları 
Çizelge 1’e uygun 
olarak ifade edilmelidir.

 
 
 
4) TSE Notu: Bu direktif, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” adı 
altında yayımlanmıştır. 
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Belirli bir özellikle ilgili gerek, mamulün tasarlanan kullanımı için o özellikle ilgili hiçbir yasal şartın 
bulunmadığı üye ülkelerde (MSs) uygulanmaz. Bu durumda, mamulünü bu MSs’lerde pazarlamak isteyen 
imalâtçının, mamulünün bu özellikle ilgili performansını belirleme veya beyan etme yükümlülüğü yoktur. Bu 
mamulde, CE işareti (Madde ZA.3) ile birlikte “performans belirlenmedi” (NPD) tercihi, bilgi olarak verilebilir. 
Bununla birlikte, özellikle ilgili alt sınır değer varsa, NPD tercihi kullanılamayabilir. 
 
ZA.2 Drenaj kanallarının uygunluk teyit işlemi/işlemleri 
 
ZA.2.1 Uygunluk teyit sistemi 
Çizelge ZA.1’de belirtilen drenaj kanallarının, “Atık su mühendisliği mamulleri” başlıklı talimat Ek III’te verildiği 
gibi olan uygunluk teyit sistemi, tasarlanan kullanım/kullanımlar ve ilgili seviye/seviyeler veya sınıf/sınıflar için 
Çizelge ZA.2’de gösterilmiştir. 
 
Çizelge ZA.2 - Uygunluk teyit sistemi 
 

Mamul/mamuller Tasarlanan 
kullanım/kullanımlar 

Seviye/seviyeler veya 
sınıf/sınıflar 

Uygunluk teyit 
sistemi/sistemleri a 

Tip M ve Tip I drenaj 
kanalı 

Yaya ve/veya taşıt 
trafiğine maruz 

alanlardan yüzey 
suyunun toplanması ve 

iletilmesi. 

Yok 3 

a Sistem 3: 89/106/EEC sayılı AD Direktifi (CPD), Ek III.2 (ii), ikinci alternatife bakılmalıdır. 
 
Çizelge ZA.1’deki drenaj kanallarının uygunluk teyidi, bu standard maddelerinin (Çizelge ZA.3’te gösterilen) 
uygulanması neticesinde ortaya çıkan ve Çizelge ZA.3’te gösterilen uygunluk değerlendirme işlemleri esas 
alınarak yapılmalıdır. 
 
Çizelge ZA.3 - Sistem 3 kapsamındaki drenaj kanalları için uygunluk değerlendirmesinde görev bölümü 
 

Görevler Görevin kapsamı 
Uygulanacak uygunluk 

değerlendirmesi 
maddeleri 

İmalâtçıya 
düşen görevler 

Fabrika imalât kontrolü 
(F.P.C) 

Tasarlanan kullanımla ilgili Çizelge 
ZA.1’deki bütün özelliklere ilişkin 
parametreler 

Madde 10.3 ve  
Madde 9.6 

Onaylanmış 
kuruluşa düşen 
görevler 

Başlangıç tip deneyi Tasarlanan kullanımla ilgili Çizelge 
ZA.1’deki bütün özellikler 

Madde 10.2 

 
ZA.2.2 Uygunluk beyanı 
Bu ekte verilenlere uygunluk sağlandığında, imalâtçı veya onun Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) sınırları 
içerisinde bulunan temsilcisi, imalâtçıya CE işaretini iliştirme yetkisini veren uygunluk beyanını (AT uygunluk 
beyanı) hazırlamalı ve bu beyanı muhafaza etmelidir. Bu beyanda, aşağıda verilenler bulunmalıdır: 
 
− İmalâtçının veya onun EEA sınırları içerisinde bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ile imalâtın 

yapıldığı yer, 
− Mamulün tarifi (tip, tanıtım, kullanım, ...) ve CE işareti ile birlikte verilen bilgilerin bir nüshası, 
− Mamulün tâbi olacağı hükümler (örneğin, bu standardın Ek ZA bölümü), 
− Mamulün kullanımında uygulanması muhtemel özel şartlar (örneğin, belirli şartlar altındaki kullanımla 

ilgili hükümler vb.), 
− İmalâtçı veya onun yetkili temsilcisi adına beyanı imzalamaya yetkili kişinin adı ve görevi. 
 
Yukarıda bahsedilen uygunluk beyanı, mamulün kullanılacağı üye ülkenin resmî dilinde veya dillerinde 
sunulmalıdır. 
 
ZA.3 CE işareti ve etiketi 
Drenaj kanalı ve ızgaralar veya kapaklar için CE işaretinin iliştirilmesinden, imalâtçı veya onun EEA sınırları 
içerisinde bulunan yetkili temsilcisi sorumludur. İliştirilecek CE işaret sembolü (Şekil ZA.1, Şekil ZA.2 ve Şekil 
ZA.3), 93/68/EEC sayılı AB Direktifine uygun olmalıdır. 
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Mamul üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 
 
− CE işareti, 
− İmalâtçının veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı adresi. 
 
Ticarî dokümanlar üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 
 
− CE işareti, 
− İmalâtçının veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı adresi, 
− İşaretin iliştirildiği yılın son iki rakamı, 
− Bu standarda atıf (TS EN 1433 şeklinde), 
− Mamulün tarifi: Tip adı, malzeme, boyutlar, tasarlanan kullanım ve yerleştirme yeri (Madde 5), 
− Bu standardın kapsamındaki özellikler: 
 

− Yük taşıma kapasitesi (Madde 4’e uygun sınıflandırma), 
− Su sızdırmazlık, 
− Madde 6’ya göre dayanıklılık (malzemeye bağlı olarak). 

 
“Performans belirlenmedi” (NPD) tercihi, özellikle ilgili alt sınır değer varsa, kullanılamayabilir. Bir başka 
ifadeyle, NPD tercihi, verilmiş tasarlanan kullanım için özelliğin yasal şartlara tâbi olmadığı zamanda ve 
yerde kullanılabilir. 
 

 

 
 

ABC Şirketi 
 

 
 
 

93/68/EEC sayılı AB Direktifinde verilen "CE" sembolünü 
içeren CE uygunluk işareti 

 
 
 
 

İmalâtçının adı 

 
Şekil ZA.1 - Mamulün işaretlenmesinde kullanılan CE işaretleme bilgilerine örnek 

 
Tip M mamuller için mamul ile birlikte verilen dokümanlarda bulunacak bilgilere ait örnek Şekil ZA.2’de 
verilmiştir. 
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93/68/EEC sayılı AB Direktifinde verilen "CE" 
sembolünü içeren CE uygunluk işareti 
 

 

ABC Ltd. Şti. PK 21 
 

01 
 

İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı 
adresi 

İşaretin iliştirildiği yılın son iki rakamı 
 

 
TS EN 1433 

 
Yolların yük taşımaya ayrılmış kısmı (yaya 
caddeleri de dâhil), bütün taşıt tipleri için sert 
banketler ve park alanlarından yüzey suyunun 
toplanması ve iletilmesi için kullanılan Tip M 
drenaj kanalı 
 
Dayanım sınıfı: İmalâtçının yerleştirme 
talimatlarına uygun şekilde D 400 
 
Malzeme: Beton 
 
Izgara: Dökme demir 
 
Boyutlar: L = 1000 mm, b = 300 mm, h = 200 mm
 
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya direnç: N 

 
Bu standardın numarası 
 
Mamulün tarifi 
 
 
 
 
 
 
 
Mamul ve kontrole tâbi özelliklerle ilgili bilgiler 

 
 
Şekil ZA.2 - Tip M mamuller için mamul ile birlikte verilen dokümanlarda bulunacak CE işaretleme bilgilerine 
örnek 
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Tip I mamuller için mamul ile birlikte verilen dokümanlarda bulunacak bilgilere ait örnek Şekil ZA.3’te 
verilmiştir. 
 

 

93/68/EEC sayılı AB Direktifinde verilen "CE" 
sembolünü içeren CE uygunluk işareti 
 

 

ABC Ltd. Şti. PK 21 
 

01 
 

İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı 
adresi 
 

İşaretin iliştirildiği yılın son iki rakamı 
 

 
TS EN 1433 

 
Yolların yük taşımaya ayrılmış kısmı (yaya 
caddeleri de dâhil), bütün taşıt tipleri için  sert 
banketler ve park alanlarından yüzey suyunun 
toplanması ve iletilmesi için kullanılan Tip I drenaj 
kanalı 
 
Dayanım sınıfı: İmalâtçının yerleştirme 
talimatlarına uygun şekilde D 400 
 
Malzeme: Beton 
 
Izgara: Dökme demir 
 
Boyutlar: L = 1000 mm, b = 300 mm, h = 200 mm 
 
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya direnç: W 

 
Bu standardın numarası 
 
Mamulün tarifi 
 
 
 
 
 
 
 
Mamul ve kontrole tâbi özelliklerle ilgili bilgiler 

 
 
Şekil ZA.3 - Tip I mamuller için mamul ile birlikte verilen dokümanlarda bulunacak CE işaretleme bilgilerine 
örnek 
 
Yukarıda, tehlikeli maddelerle ilgili olarak verilen gerekli herhangi özel bilgiye ilâve olarak, mamulle birlikte, 
gerekli olduğu zaman ve yerde ve uygun şekilde, tehlikeli maddelerle ilgili olarak uyulduğu iddia edilen diğer 
kanunlar listesi, bu hükümler tarafından gerekli görülen herhangi diğer bilgi ile birlikte verilmelidir.  
 
Not - Millî mevzuat ile uyuşan Avrupa kanunlarından bahsedilmesine gerek yoktur. 
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Kaynaklar 
 
EN 124 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -Design requirements, 

testing,marking, quality control. 
 
EN 476 General requirements for components used in discharge pipes, drains and sewers for gravity 

systems. 
 
EN ISO 9001 Quality managements systems - Requirements (ISO 9001:2000). 
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