
 
 

TOPRAKLAMA ŞERİDİ NASIL OLMALIDIR? 
TS 914 EN ISO 1461 ve TS EN 62305-3 standartlarına uygun olarak üretilen topraklama şeridinde SICAK 
DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA tekniği kullanılmalıdır. Bu teknikle üretilen topraklama şeridi, erimiş haldeki 
çinko banyosuna daldırılarak, yüzeyinde çinko-demir alaşımından oluşan, korozyona karşı bir kaplama elde edilir.  

Bina ve tesislerde kullanılacak olan bir topraklama şeridi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

 

 

* Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama tekniği ile üretilmelidir. 

* Galvaniz kaplama kalınlığı asgari 70 mikron olmalıdır. (TS 
EN 62305-3 Çizelge 7) 

 

 

 

 

 

 

 

* Korozyonun başlama noktası sayılabilecek olan kenar 
kısımlarının mutlaka galvaniz ile kaplı olması gerekir 

 

 

 

Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama yöntemi kullanılarak üretilen 
topraklama şeridinin, etkin olarak görevini yapabilme süresi, 
kullanıldığı yere göre farklılıklar göstermekle birlikte, galvanizin 
ömrü, bakım gerektirmeksizin 20 ila 60 yıldır. 

Sıcak daldırma galvaniz kaplamada, çinkonun aşınma hızının 
yavaş olması kaplamanın ömrünü uzatmaktadır. Ayrıca 
kaplamanın darbeye hedef olan noktalarında veya kesim yapılan 
yerlerinde katodik bir koruma tabakası oluşmakta ve bu koruma 
çinko tamamen yok oluncaya kadar devam etmektedir.  

ÖRNEK TOPRAKLAMA ŞERİDİ ÖLÇÜLERİ 
ÖLÇÜLERİ   KG/MT AĞIRLIĞI 
30mm x 3mm    x 30 mt.   0.750 Kg. 
30mm x 3,5mm x 30 mt.   0.880 Kg. 
35mm x 3mm    x 30 mt.   0.880 Kg. 
30mm x 5mm    x 30 mt.   1.260 Kg. 
40mm x 4mm    x 30 mt.   1.340 Kg. 
 



PRE-GALVANİZLİ SACLARIN TOPRAKLAMA ŞERİDİ OLARAK 
KULLANILMASI HALİNDE HANGİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKAR? 

Pre-galvaniz yöntemi ile üretilen sacların topraklama şeridi olarak kullanılması durumunda;   

 
 

* Kaplama kalınlığının sadece 15 ile 30 mikron arasında 
olması nedeniyle, pre-galvaniz topraklama şeridi paslanmaya 
karşı yeterli direnci gösteremez ve çok kısa bir süre içinde 
dahi paslanma başlar ve topraklama şeridi görevini yerine 
getiremez olur.   
 

 
 

 
Dilimleme esnasında, sacın metal kenarları ortaya 
çıkmakta ve korozyona karşı tamamen korumasız 
kalmakta, bu da korozyonun başlama ve etkinleşme 
sürecini hızlandırmaktadır.  
 

 
 

 
 

Dilimleme esnasında oluşan mekanik ve fiziksel etkiler 
nedeniyle, galvaniz kaplama yüzeyi, öncelikle kenarlardan 
başlayacak şekilde, metal yüzeyden ayrılmakta, 
sökülmekte ve dökülmektedir. Bunun tabi sonucu olarak 
paslanma inanılmaz bir hız ile kendini göstermektedir. 

 

 
 

* Pre-galvaniz topraklama şeridi kullanılan bina ve 
tesislerde, topraklama işlevi yerine getirilemediği için, çok 
ciddi ve hatta bazen telafisi mümkün olmayan (ölümle 
sonuçlanan kazalar, yangınlar vb.) zararlar ortaya 
çıkmaktadır. 

* Topraklama malzemesi olarak kullanılmaya uygun 
olmayan pre-galvaniz ürünlerin kullanılması durumunda 
ülke ekonomisi de ciddi zararlar görmektedir. 


