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A tipi taş istenen fiziksel özellikler birim test metodu istenen değer

Kaynar suda su emme Su etkisiyle taşlarda oluşan korozyon ve

donma etkisi gibi tahribatlar malzemenin

mukavemetini etkiler. Dolayısı ile taşın su

emme kapasitesi ve bünyesine giren suyun Wv TS 699 10 (+- 0,4 )

Basınç Direnci (Dayanımı) Basınç direnci; bir malzemenin, yönü kesim

yüzeyine doğru olan, taşıyabileceği en fazla

basınç kuvvetidir. kg/cm2 TS 699 375 (+-25)

% TS 699 5 (+-2)

Aşınma Direnci (Dayanımı) Taşların sertlik değerine bağlı olarak

değişkenlik gösteren bir özelliktir. Aşınma

dayanımı yüksek olan taşların döşeme

kaplaması ve taşıyıcı yapı

elemanı olarak kullanılması mümkündür.
cm2/50cm2TS 699 10 (+- 2)

kgf/cm2 TS699 400 (+-5)

kgf/cm2 TS699 400 (+-5)

DK(%) TS699 0.11 (+- 5)

Özgül ağırlık Birim hacim kütle; bir maddenin kütlesinin

boşluklar dahil hacmine oranı ile ifade edilir.

Birim hacim kütle değerinin küçük olması

cismin gözenekli ve boşluklu bir yapıya sahip

olduğunu gösterir. gr/cm3 2,3 ( +- 0,3 )

Isı İletimi Yüksek sıcaklıktaki enerji seviyesinden düşük

sıcaklıktaki enerji seviyesine doğru oluşan

akıma ısı akımı denir. W/mK

Çekme Direnci (Dayanımı) Çekme direnci; bir malzemenin her iki ucundan 

çekme gerilmeleri ile çekildiğinde, kopma

öncesi sahip olduğu maksimum çekme

gerilmesidir.

kgf/cm2 80 (+- 10)

Eğilme dayanımı ( sabit moment

altında)

Eğilme direnci; Eğilme etkisi altındaki bir

öğenin kırıldığı andaki eğilme momentini

mukavemet momentine bölerek elde edilen

gerilme. kgf/cm2 TS 699 180 ( +-10

Ağırlıkça su emme

Don sonu basınç dayanımı

Don öncesi basınç dayanımı

 Don sonrası ağırlık azalması  



birim test metodu istenen değer

Kılcal Su Emme

gr/m2. s 

0,5

TS EN 1925

50 (+-5)

Atmosfer basıncı altında su emme 

% TS EN 13755

10 (+-2)

Basınç Direnci (Dayanımı)

Basınç direnci; bir malzemenin, yönü kesim

yüzeyine doğru olan, taşıyabileceği en fazla

basınç kuvvetidir. 

MPa TS EN 1926

20 (+- 3)

Eğilme dayanımı ( sabit moment 

altında)

Eğilme direnci; Eğilme etkisi altındaki bir

öğenin kırıldığı andaki eğilme momentini

mukavemet momentine bölerek elde edilen

gerilme. 

MPa TS EN 13161

4 (+-1)

Aşınma Direnci (Dayanımı)

Taşların sertlik değerine bağlı olarak

değişkenlik gösteren bir özelliktir. Aşınma

dayanımı yüksek olan taşların döşeme

kaplaması ve taşıyıcı yapı

elemanı olarak kullanılması mümkündür.

mm TS EN 1341 Ek 

C

43 (+-3)

Mpa,% TS EN 12371 0,02 (+-1)
% TS EN 13919 1,5 (+- 0,5)
% TS EN 14066 0,5 (+- 0,2)
% 95 (+-5)
% 0.02 (+- 0,2 )
% 0.1 (+-0,1)

Birim Hacim Kütle

Birim hacim kütle; bir maddenin kütlesinin

boşluklar dahil hacmine oranı ile ifade edilir.

Birim hacim kütle değerinin küçük olması

cismin gözenekli ve boşluklu bir yapıya sahip

olduğunu gösterir.

ton/m3

2,2 ( +- 0,5)

Isı İletimi

Yüksek sıcaklıktaki enerji seviyesinden düşük

sıcaklıktaki enerji seviyesine doğru oluşan

akıma ısı akımı denir.

W/mK

~0,7 W/mK , +- 0,5

Kimyasal bileşimindeki CaCO3 oranı

Don sonrası ağırlık azalması 

Demir oksit oranı

B tipi taş istenen fiziksel özellikler
Su etkisiyle taşlarda oluşan korozyon ve donma 

etkisi gibi tahribatlar malzemenin

mukavemetini etkiler. Dolayısı ile taşın su

emme kapasitesi ve bünyesine giren suyun

miktarı önemlidir.

Don sonu basınç dayanımı

Nemli ortamlarda SO2 direnci

Termal şok etkisi ile yıpranma



     

1-Klasik                           2-beyaz                           3-diyagonal                  4-suyuna kesim              5-ters  
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en boy uzunluk A TİPİ B TİPİ

1 30 30 30 2 2

2 20 40 60 1 1

3 10 60 60 2 2

4 10 10 100 2 2

5 10 10 10 3 3

6 20 20 20 3 3

ADETLER

no

NUMUNE ÖLÇÜLERİ

cm

ÖLÇÜLER
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▀  ) işareti bulunan taşlar için istenen 

ölçü hassasiyeti aşağıdaki gibidir. 

 

Boyutsal olarak: 

Her bir uzunluk ölçüsünde hassasiyet oranı binde birdir. Mesela, 100 cm olarak verilen 

bir uzunluk ölçüsü en fazla 1 mm uzun veya kısa olabilir. 

 

Açısal olarak: 

Her bir açıda hassasiyet oranı yarım derecedir. 90 derece olan her bir açıda en fazla 

yarım derece sapma olabilir.

 


