Giriþ
Bu broþür, yalýtýmlý çift camlarýn EN 1279a (Yapýlarda kullanýlan camlar-Yalýtým camlarý) göre yapýlan deneyleri
açýklamaktadýr. Bu deneyler, Avrupa Birliði Yapý Malzemeleri Direktifi ve/veya CE iþaretlemesi için gereken bütün
koþullarýn karþýlanmasýný saðlamakta ve aþaðýdaki konularý/bilgileri kapsamaktadýr:
Hazýrlýk

Süreç

Zaman planý

Maliyetler

Kayýt

Hakkýmýzda
Standart Yapý Laboratuarý 2009 yýlýnda Türkiyenin ilk cam test
laboratuarý olarak faaliyete baþlamýþtýr. Standart Belgelendirme Deney
ve Teknik Kontrol Ltd. Þti. nin bir birimi olarak Türkiyedeki tüm cam
üreticilerin test ve teknik destek ihtiyaçlarýnýn karþýlamaya yönelik
büyük bir adým atmýþtýr.
Uluslararasý laboratuar akreditasyon standardý ISO 17025 e göre
faaliyet gösteren laboratuar testlerini tam donanýmlý bir ortamda
ilgili tüm standart ve yönetmeliklere göre yapmaktadýr.
Ayný anda 2160 çift cam ünitesini test etme kapasitesiyle sýnýfýnda
Avrupanýn en büyük laboratuarlarý arasýnda olup en büyük kapasiteli
iklimlendirme odalarý ve dolaplarýna sahiptir.
Laboratuarýmýz 2009 ve 2010 son model cihazlarla donatýlmýþ olup
hassas þartlandýrma klima ve ölçüm aletleriyle en doðru veriler elde
etmektedir.

1. EN 1270 Bölüm 2 - Ýlk Tip Testleri
1.1. Bölüm 2 Giriþ
EN 1279 - Bölüm 2, Uzun dönemli deney yöntemi ve nem geçiþi için
gereklilikler olup bütün üreticilerle ilgilidir.
Çift-camlar, sýcaklýk ve nem döngülerine maruz býrakýlýr. Her bir örneðin
nemi, iklimlendirme deneyinden önce ve sonra ölçülür; böylece, örnek
içine giren nem miktarý (nemi geçirmemek için yapýlan yalýtýmýn
etkinliði) ve nem çekici maddenin çift cam arasýna giren nemi
soðurma yeteneði bulunur.
Bir organik maddeyle birlikte çift cam arasýnda bulunan nem çekici için,
nem çekici maddenin içerdiði nem miktarýný ölçmek için Karl-Fischer
Deneyi diye bilinen daha karmaþýk bir yöntem kullanýlýr.
Sonuç, nem geçiþ indisinin önceden belirlenmiþ düzeyin altýnda olup
olmadýðýna baðlý olarak geçti veya geçemedi olarak belirtilir.
Deneyler, yaklaþýk olarak 14 hafta sürer.

1.2. Bölüm 2 Deney Öncesi
1.2.1. Örnekler
Deneyler için 15 örneðe gerek vardýr. Örnekler, 352 mm (+/-2 mm) x 502 mm (+/-2 mm) boyutlarýnda olmalýdýr.
Örnekler, deney baþlamadan 4-6 hafta önce laboratuvara ulaþtýrýlmalýdýr.
1.2.2. Þartlandýrma
Deneylerden önce, bütün örnekler standart laboratuar ortamýnda iki (2) hafta boyunca þartlandýrýlýr. Standart laboratuvar
ortamý, 230C (+/-20C) sýcaklýk ve %50 (+/-%5) baðýl nemdir.

1.3. Bölüm 2 Deneyler
1.3.1. Çiðlenme Noktasý
Çiðlenme noktasý ölçümleri, bütün þartlandýrýlmýþ örnekler için yapýlýr.
Çift camlarýn dýþ yüzeyleri, soðutma haznesi içine konulan etanol ve
kuru buzu kullanarak soðutulur. Çift camýn iç yüzeyinde
yoðunlaþmanýn gözüktüðü sýcaklýk kaydedilir.
Çiðlenme noktasý, örnekleme amacýyla gelen çift camlarý sýralamak için
kullanýlýr.
1.3.2. Ýlk Nem Ýçeriðinin Ölçülmesi
7, 8, 9 ve 10. sýradaki örneklerin nem çekici maddeleri çýkarýlýr ve
bu nem çekici maddelerin ortalama ilk nem içeriði ölçülür.
1.3.3. Ýklimlendirme Deneyleri
Döngüsel Sýcaklýk:
4, 5, 6, 11 ve 12. sýradaki örnekler için iklimlendirme deneyleri yapýlýr.
Çift camlar, iklimlendirme deney dolaplarýnýn içine konur ve
bu dolaplarda 4 hafta boyunca býrakýlýr. Bu süre içinde örneklere
56 kez,12þer saatlik sýcaklýk çevrimleri uygulanýr. Her bir çevrimde,
sýcaklýklar -180Cden 530Ce kadar deðiþtirilir. (Çevrimin yüksek
sýcaklýk dönemindeki baðýl nemi %95 veya daha fazladýr.)
Sabit Sýcaklýk:
Çift camlar, daha sonra baþka bir iklimlendirme deney dolabýna aktarýlýr.
Örnekler, bu iklimlendirme deney dolaplarýnda da 7 hafta tutulur.
Burada ortam sýcaklýðý 580C sabit olup, baðýl nemi %95ten daha fazladýr.
1.3.4. Son Nem Ýçeriði
Ýklimlendirme deneyi uygulanan örneklerin nem çekici maddeleri
çýkarýlýr ve bu nem çekici maddelerin ortalama son nem içeriði ölçülür.
1.3.5. Nem Soðurma Kapasitesi (Nem Çekme Kapasitesi)
1 ve 15. sýradaki örnekler, yedek olarak saklanabilir ya da nem soðurma
kapasitesini ölçmek için kullanýlabilir.
Nem soðurma kapasitesi için, öngörülmüþ bir deðeri kullanmak
mümkündür. Ancak eðer çift camlar için son nem geçirgenliði indisi
%16dan büyükse, nem soðurma kapasitesi için bir kanýtýn gösterilmesi
gerekir. Bu, var olan uygun bir kanýt olabileceði gibi deney sonucu
bulunmuþ bir deðer de olabilir.
Nem çekici maddenin nem soðurma kapasitesi için ölçüm deðerleri
varsa, istenen nem geçirgenlik indisi %20ye yükseltilebilir.
Eðer üretici nem soðurma kapasitesi için deney yapýlmasýný istiyorsa,
laboratuarýmýz bu deneyi yapabilir.
1.3.6. Nem Geçirgenlik Ýndisi
Ýlk ve son nem içerikleri ile nem soðurma kapasitesi, ortalama nem
geçirgenlik indisini hesaplamak için kullanýlýr.
Bu deðer, %20den küçük olmalýdýr. (Eðer nem soðurma kapasitesi
için öngörülmüþ bir deðer kullanýlmýþ olsaydý, bu indis %16 olacaktý.
Tek tek hiçbir çift camýn nem geçirgenlik indisi, %25ten büyük
olamaz.)
Kalan dört (4) adet örnek, yedek örnek olarak saklanýr ve
iklimlendirme deneyi sýrasýnda çatlayan ya da kýrýlan bir örneðin
yerine kullanýlabilir.

1.4.

Bölüm 2 Zaman planý

Örneklerin teslimi, Þartlandýrma, Çiðlenme noktasýnýn ölçülmesi, Ýlk nem içeriði, Ýklimlendirme deneyi (döngüsel)
Ýklimlendirme deneyi (sabit), Son þartlandýrma, Son nem içeriði, Deney sonuçlarý, Deney raporu.

2. EN 1279 Bölüm 6 - Periyodik Deneyler
EN 1279 standardýyla uyumlu olarak çalýþmayý sürdürebilmek için, düzenli ve periyodik deneyler yapýlmalýdýr.
Kýsa süreli iklimlendirme deneylerinin, ilk deneyler yapýldýktan sonra -üçüncü taraf belgelendirme programý
uygulanmadýkça- ilk iki yýl boyunca altý (6) ayda bir yapýlmasý ve daha sonra ise yýllýk olarak yapýlmasý gerekmektedir.
Periyodik deneyler, Bölüm 2 deneylerinin kýsa dönemli olanýdýr. Kýsa süreli deneyler, fabrikadan sevkýyata hazýr olan
ürünlerden seçilen beþ (5) örnek için yapýlýr ve altý (6) hafta sürer.

3. Ürün Belgelendirmesi
Ürün Belgelendirmesi deney sonuçlarý kullanýlarak üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluþunun fabrika imalat,
denetimi sonucunda verilen bir belgedir. Grup kuruluþumuz Standart BM Trada, uluslar arasý geçerliliðe sahip
UKAS akreditasyonu ile çift camlarlarda EN 1279 standardý kapsamýnda üçüncü taraf belgelendirme hizmeti
vermektedir. Ürün belgelendirme þartlarýný karþýlayan bir üretici zorunlu olan CE iþaretlemesi kapsamýnda tüm
yükümlülükleri yerine getirmiþ olmakla birlikte akreditasyon kuruluþlarýn MLA karþýlýklý tanýnma anlaþmalarý
çerçevesinde uluslararasý geçerliliðe sahip bir ürün belgesine de sahip olmaktadýrlar. Ürün Belgelendirmesi
hakkýnda daha fazla bilgiye www.bmtrada.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz.
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