Yangýna Dayaným

Test, Deðerlendirme ve Belgelendirme

TEKNÝK BÝLGÝLER

1. Giriþ
Ýçiþleri Bakanlýðýnca yeni yayýnlanan Binalarýn yangýndan korunmasý hakkýndaki yönetmelik gereðince,
kamuya açýk binalarda yer alan kapý, pencere, ara bölme, tavan, kolon, zemin vb gibi bina temel
elemanlarýnýn yangýna dayaným þartlarýnýn ve sürelerinin uluslar arasý standartlar doðrultusunda karþýlanmasý
gerekmektedir.
· Yönetmeliðe göre ürününüzün yangýna dayanýmý ve performansý, ancak ilgili Avrupa ve Türk
standartlarýna göre baðýmsýz ve akredite bir yangýn laboratuarýnda test edilerek, bu test sonuçlarýnýn uzman
teknik kiþilerce(profesyonellerce) deðerlendirilmesi ile ispatlanmasý gerekmektedir.
· Ancak test iþlemi ürünün yalnýzca o andaki performansýný göstermektedir. Oysa piyasaya arz
edeceðiniz ürünlerin yangýna dayanýklý olduðunu beyan edebilmeniz için, Avrupa komisyonunca onaylanmýþ
ve akredite edilmiþ bir belgelendirme kuruluþunca belgelendirilmesi gerekmektedir.
· Ýlgili kuruluþlar piyasa gözetimi ve denetimini (resen veya þikayet üzerine) uygulama yeri olan
inþaat sahasýnda (þantiye) yapacaktýr. Standarda uygun olmayan ürünler piyasadan geri çekilmek zorunda
býrakýlacak ve üreticilerine cezai iþlem uygulanabilecektir.

2. Test
2.1 Standartlar

Bir ürün ya da yapýnýn bir yangýn ortamýndaki performansýný göstermek için birçok test standardý
kullanýlmaktadýr. Bunlar; Ýlgili Avrupa Standartlarý (TS EN) olup, aþaðýdaki farklý tipte bina elemanlarý
için kullanýlýrlar:
·Kapýlar ve bölmeler
·Duvarlar
·Zeminler ve çatýlar
·Kiriþler ve kolonlar
·Tavanlar

TS EN 1634-1 ve BS 476-22
TS EN 1364-1 ve 1365-1*
TS EN 1365-2*
BS 476: Kýsým 23
BS EN 1364-2

*Yük taþýyan

2.2 Yöntem (Örnek: Kapý Testi - TS EN 1634-1 veya BS 476-22)
Testler, ürünlerin kullaným amaçlarýna uygun ortamda gerçekleþtirilmektedir. Örneðin; kapýlar test edilirken,
kapýyý destekleyen uygun bir yapý içine monte edilerek test edilmelidir. Test edilecek kapý ve herhangi bir ilgili
destekleyici yapý, 3m x 3m boyutlarýndaki bir kasa (tuðla duvar, ahþap yapý vs.) içine yerleþtirilir ve bu kasa
fýrýnýn ön yüzüne monte edildikten sonra teste baþlanýr. Fýrýn içindeki sýcaklýk uluslar arasý kabul görmüþ
bir zaman/sýcaklýk rejimine göre kontrol altýnda tutulmaktadýr.
Test, istenilen dayaným süresince -30, 60, 90, 120, 180 dakika vs.- ya da numune baþarýsýz oluncaya
kadar sürdürülür.
Bir kapýnýn yangýn testi sonucu 3 ölçeðe
göre belirlenir:

· Pamuk tampon - Tutuþursa, kapýnýn
yangýn olan tarafýndan, yangýn olmayan
tarafýna doðru gaz sýzýntýsý olduðunu
ve yangýn olmayan taraftaki yanýcý
maddeleri tutuþturabilecek kadar
sýcaklýða ulaþtýðýný ve bu nedenle
yangýnýn yayýlacaðýný gösterir.
· Boþluk ölçer - Kapýnýn içindeki
boþluklarýn geniþliðini ölçer.
Þekil 1: TS EN 16341 için gerçek bir yangýn eðrisine göre saptanmýþ
ve önceden belirtilen düzeylerin altýnda
zaman-sýcaklýk eðrisi- tamamen tutuþma noktasýný gösterir.
kalmalarý gerekir.
· Sürekli alevlenme - Yangýn olmayan tarafta alevlenmeyi Sürdüren bir ortam oluþtuðunu gösterir.
...WHEN EXPERIENCE MATTERS

Yangýna dayaným testini gösteren bir DVD videoyu, Standart BM Trada Belgelendirme A.Þ.ni (216) 574 88 01 numaralý telefondan
arayarak, talep edebilirsiniz.

2.3 Test Raporu

Yangýn testinin ardýndan, numunenin tüm yapým ayrýntýlarý, boyutlarý ve ilgili bilgileri de içeren bir test raporu hazýrlanýr. Test raporu numunenin
baþarýsýz olma sürelerini belirten ve gerçek verilere dayanan teknik bir dokümandýr. Testi gerçekleþtiren personelin yapmýþ olduðu gözlemler, fýrýnýn
test boyunca dakika dakika durumunu gösteren grafikler ve numunedeki sýcaklýk ve (varsa) sapmalar da dahil olmak üzere diðer ilgili bilgiler test
raporunda bulunur. Test raporlarýna göre, üründe herhangi bir düzeltme yapýlmasýnýn önerilebileceði gibi, ürünün doðru test yöntemleri altýnda
minimum yangýna dayaným süresini yakalamasý durumunda, belirtilen süre içinde yangýna dayanýklý ürün olarak pazara sunulabilmesi de mümkündür.

3. Genel Kýymetlendirme (Global Assessment) Raporu
Test raporlarý yalnýzca test edilen ürün tipine aittir. Ýlgili Avrupa normlarýna göre, testi baþarýyla geçmiþ bir ürünün tasarýmýnda varyasyonlar veya
deðiþikler yapýlmasý durumunda, yeni tasarýmýn yangýna dayanýklýlýðýný tespit edebilmek için ya yeni bir yangýn testi ya da genel kýymetlendirme
yapmak gerekir. Genel kýymetlendirme, test edilen bir tasarýmdan çýkartýlabilecek varyasyonlar konusunda bir uzman tarafýndan gerçekleþtirilen
teknik bir danýþmanlýk hizmetidir.
Ürünler ile ilgili yapýlan incelemeler sonucu, bir rapor hazýrlanarak, hedeflenen son kullanýcý uygulamalarý için tek bir testin uygun olup olmayacaðý
ya da bir dizi test gerekip gerekmeyeceði konusunda önerilerde bulunulur. Bu kýymetlendirme raporu sayesinde müþteri eðer tasarýmýnda deðiþikliðe
gitmek istiyorsa, ilave bir veya birden fazla test yaptýrmaksýzýn rapordaki çözümleri dikkate alarak tasarýmýný deðiþtirebilir. Yani; müþteri,
tüm testlerden baþarýyla geçen mevcut tasarýmý üzerinde bazý deðiþikler yapmayý planlýyorsa ve Q-Mark belgelendirme hizmetini talep ediyorsa,
Chiltern Fire tarafýndan, mevcut test raporuna ilave olarak ürünle ilgili yapýlabilecek varyasyonlarý içeren bir genel kýymetlendirme raporu hazýrlanýr.
Genel kýymetlendirme raporlarý, ürünün tüm kapsamýný açýklayacaðý için, müþterinin ticarette kullanabileceði teknik dokümanlar olarak da
tanýmlanabilir.
Genel deðerlendirme raporlarý aþaðýdaki tasarým özellikleri göz önünde bulundurularak hazýrlanmaktadýr:
1. Kanat boyutunun doðru ayarlanýp ayarlanmadýðý,
2. Üst panellerin kullanýmý ve yerleþtirilmesi,
3. Kanat boyutlarýndaki artýþlar karþýsýnda kapýnýn performansýndaki deðiþim
(yükseklik ve geniþlik),
4. Kapý setlerinin yapýlandýrýlmasýndaki deðiþiklikler (tek kanatlý, çift kanatlý,
tek yönlü, iki yönlü),
5. Cam pencerelerin kullanýmý, yerleþtirilmesi ve cam tiplerini kullanabilme olanaðý,
7. Uygunsa, kapý kasasý varyasyonlarý,
8. Duman kontrol gereklilikleri.

4. Q-Mark Belgelendirmesi
Genel deðerlendirme raporu hazýrlandýktan ve tüm test verileri toplandýktan sonra, üretici firmanýn kalite yönetim sistemi, Standart BM Trada
Belgelendirme A.Þ. tarafýndan denetlenir. Bu denetim, ürünün, test edildiði andaki ilgili Avrupa normunca belirtilen kriterlere uygunluðu ile son
kullanýcýya satýldýðý andaki uygunluðunun ayný olacaðýný garanti etmek maksadýyla yapýlmaktadýr. Firma denetim neticesinde (baþarýlý olursa), baþta
Ortadoðu pazarý olmak üzere tüm dünyaca bilinen ve tanýnan Q-Mark ürün belgesini almaya hak kazanýr ve ürünlerinin üzerine Q-Mark Yangýna
Dayanýklýlýk etiketini yerleþtirebilir.
Bu denetim, ISO 9001 veya benzeri bir yönetim sistemine göre, yýllýk bazda yapýlýr. Böyle bir yönetim sisteminin firmada kurulu olmamasý
durumunda, firmanýn dokümantasyon yapýsý, ürün spesifikasyonlarý, izlenebilirliði, iç tetkik süreci, yönetimi gözden geçirme süreci, ekipman kontrolü,
uygun olmayan ürün kontrolü ve montaj metodu vb. denetlenir. Ürünün yangýn dayaným testleri ise ilgili Avrupa normuna göre, her 3 yýlda bir
tekrarlanmalýdýr; bu testler, ürünün üretim sürecindeki herhangi bir zayýf alaný fiziksel olarak ortaya çýkarýr. Standat BM Trada Belgelendirme A.Þ.,
yangýna dayanýklý kapýlarýn üretimi ve montajý için akredite Q-mark ürün ve personel (ürün montaj elemaný) belgelendirme programlarýný
uygulamaktadýr.

5. Q-Mark Ýþaretlemesi
Q-mark iþareti ile yangýna dayanýklý kapýlarýn, Standart BM Trada Belgelendirme A.Þ tarafýndan belgelendirilmiþ olduklarýný göstermek üzere,
yangýna dayaným süresine göre farklý renklerde plastik pimle veya metal etiketle iþaretlenmektedir.
Ayrýntýlý bilgileri www.bmtrada.com.tr web sitesinde bulabilirsiniz.
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