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8. Duman Kontrol Sistemlerinde
Kullanılan Yapı Malzemeleri
8.1 Duman Kontrol Damperleri
8.1.1 Duman Kontrol Damperlerinin Tipik
Kullanımı
Duman kontrol damperleri, yangın veya duman
kaynağından açığa çıkan ısı ve dumanın kanallara, şafta veya belirli bir alana kontrollü bir
şekilde hareketine olanak sağlar. Dumanın
tahliye edileceği bu güzergah, yangın veya
duman oluşumu başlamadan hangi duman kontrol damperlerinin açık veya kapalı konuma getirileceği bilinemez. Damperler, önceden tanımlanan belirli bir otomatik senaryoya göre veya
yangının ilerleyen aşamalarında itfaiye ekiplerinin direktiflerine göre konum değiştirebilir.
Duman kontrol damperleri, tek kompartıman
ve çok kompartıman (single-compartment ve
multi-compartment) kullanımları olmak üzere
ikiye ayrılır. Tek kompartıman (single-compartment) uygulamalarda, damperin 600°C’ye kadar
performans göstermesi gerekmektedir. Çok
kompartıman (multi-compartment) uygulamalarda ise, tam teşekküllü yangın testinde (25

dakika sonunda 825°C’yi aşan sıcaklıklarda)
performans göstermesi istenmektedir.
Duman kontrol damperleri monte edildiği kanal,
şaft veya duvar ile bağlantılı olarak, kompartımantasyon sınırlarını oluşturur ve duman tahliyesi esnasında açılması gereken damperler,
çoğunlukla bu kompartımantasyonu ihlal eder.
Böyle bir ihlalden sonra, duman tahliye kanalı
üzerinde yer alan ve duman hareketini engellemeyecek diğer bütün damperler, kompartımantasyon sınırlarının korunması için kapalı pozisyona getirilmelidir. Böylelikle, duman tahliyesi yapılırken, yangın ve duman etkileri, kanalın dışına sirayet etmeyecek ve duman tahliye
güzergahı, etkin bir şekilde yangın kompartımanının bir parçası haline gelecektir.
Duman tahliyesinin kesintiye uğramadan devam
ettirilmesi gerektiğinden, duman kontrol damperlerinin genellikle enerji altında açılıp enerji
altında kapanmasını sağlayan tipte damper
motorlarına sahip olması gerekmektedir. Böylece, damperlerin emniyet pozisyonları (açık
veya kapalı), olası bir enerji kaybında değiştirilemeyecektir.
Duman kontrol damperlerinin montajları, üretici tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Duman kontrol damperlerinin montajları, damperlerin teste tabi tutulduğu koşullar dahilinde yapılması gerekmektedir. Çünkü, yerleşimler sırasında gerçekleştirilecek üretici direktiflerinden herhangi bir sapma,
olası bir yangın durumunda damperin görevini
yerine getirememesi durumunda, üretici tarafından herhangi bir sorumluluk alınamayacağı
anlamına gelebilmektedir.

Şekil 40. ISO 834 Standart sıcaklık, zaman eğrisi
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8.1.2 Duman Kontrol Damperleri Standartları

yönelik detay bilgiler verilmektedir.

Ürün Standartı EN 12101-8

EXAP Standartı

Duman kontrol damperleri, uyumlaştırılmış ürün
standartı olan EN 12101-8 kapsamı dahilindedir. Bu durum, bu standartın geçerli olduğu
ülkelerde duman kontrol damperlerinin, ürün
standartına bağlı olarak CE sertifikası alması
gerektiği anlamına gelmektedir. Performans
Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması
(AVCP) sisteminde de, sistem 1 için belirtildiği
gibi, duman kontrol damperleri için bağımsız
ürün sertifikasyonu gereklidir.

Bu kitabın yazımı sırasında, henüz yayınlanmış bir EXAP standartı bulunmaması sebebiyle,
bu konuda değerlendirme yapmak oldukça zor,
hatta imkânsızdır. Fakat, ilerleyen zamanlarda
bu konu ile ilgili bir standart yayınlanması yüksek ihtimal dahilindedir.

Test Standartı EN 1366-10
Duman kontrol damperleri, duman kontrol
kanallarıyla bağlantılı olarak veya döşeme ve
duvar gibi tipik kompartmasyon sınırları dahilinde teste tabi tutulabilir. Damperlerin teste
tabi tutulduğu tüm sınır koşulları (kanal, duvar
veya döşeme) ve damper çevresindeki açıklıklar için uygulanan yalıtım metotları için sınıflandırılma yapılması gerekmektedir. Tek kompartıman ve çok kompartıman sistem uygulamaları ve ürünleri için, duman algılaması ile otomatik olarak tetiklenen veya yangın durumunda
sonradan konum değişikliğini gerektirebilecek
çeşitli test rejimleri mevcuttur. Çok kompartıman sistem ürünlerini test etmek için 400°C
sıcaklıkta fonksiyonellik kontrollerinin yapıldığı
(HOT test), alternatif bir yöntem mevcuttur.
Bütün testlerde, damperlerin açma ve kapama
fonksiyonlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Sınıflandırma Standartı EN 13501-4
Bu standart, gerçekleştirilen testler sonucunda duman kontrol damperlerinin üçüncü
taraf onaylı kuruluşlar tarafından nitelendirileceği belgelendirme sınıflarını tanımlamaktadır.
Damperlerin bütünlük (E), yalıtım (I) ve duman
sızıntısı (S) özellikleri bakımından göstermesi
gereken performans süreleri bu standart kapsamında belirtilmektedir. Ayrıca bu standart
kapsamında, dikey ya da yatay montaj bilgileri,
deneye maruz bırakılan yüzey ve maruz kalma
basıncı, otomatik ya da manuel aktivasyon bilgileri ve günlük uygulamalar ile ilgili operasyon sayıları gibi damperlerin sınıflandırılmasına
4
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Standart Tarifi
Duman kontrol damperleri, EN 12101-8 standartı gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır.

8.1.3 Duman Kontrol Damperleri - Tasarım ve
Uygulama Detayları
Duman tahliye sistemlerinin düzgün ve verimli
bir şekilde çalışabilmesi için, sınıflandırma
gereksinimlerine uygun bileşenlerin, doğru yere
doğru şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.
Tasarım ve uygulama, ilgili üreticinin belgelerine (montaj ve kurulum talimatları, işletme ve
bakım talimatları) ve resmi test sonuçlarına
uygun olarak yapılmış olmalıdır.
Ayrıca tasarım ve uygulamada, ilgili ürün standartı olan EN 12101-8 standartının okunması
tavsiye edilir.
Bu bağlamda, duman kontrol damperlerinin kullanımı, sadece EN1366-10’a göre test edilmiş
ve testi başarıyla geçmiş olması durumunda
uygun olacaktır.
Duman kontrol damperleri E, EI, EIS sınıflandırması ve farklı yangına dayanım süreleri haricinde, aşağıda belirtilen özellikleri de içermektedir:
• Montaj pozisyonu (dikey ya da yatay; kanal
içerisinde, duvarda ya da döşeme geçişinde)
• Montaj lokasyonu (tek kompartıman ya da
çok kompartıman sistemler)
• Damper kanadının pozisyon değişikliği sayısı
(on/off)
• Tahmin edilen maksimum basınç koşulu değerleri

Tek kompartıman ve çok kompartıman sistemler
(Single and Multi-Compartment)Duman kontrolünde kullanılacak söz konusu bina yapı elemanlarının, yangın korunumu bakımından tek kompartıman ve çok kompartıman kullanım alanlarından hangisinde kullanılacağının tanımlanması
gerekmektedir. Bunu yapmanın en kolay yolu,
duman egzoz fanından başlayarak, duman tahliye kanalına doğru ilerleyecek şekilde bir yol
takip etmektir. En sondaki her kompartımana,
tek kompartıman (single compartment) denilmektedir.

Duman Egzoz Fanı; Tek Kompartıman Duman
Kontrol Damperleri (EN 12101-8 ve EN 136610); Tek Kompartıman Duman Kontrol Kanalları (EN 12101-7 ve EN-1366-9); Çoklu Kompartıman Duman Kontrol Kanalları (EN 12101-7
ve EN 1366-8) Duvar veya Döşeme Geçişlerinde Monte Edilmiş Çoklu Kompartıman Duman
Kontrol Damperleri (EN 12101-8 ve EN 136610)
Kanal Yüzeyinde Monte Edilmiş Çoklu
Kompartıman Duman Kontrol Damperleri (EN
12101-8 ve EN 1366-10) Elektrik Ekipmanları

Çoklu kompartıman ise duman kontrol kanallarının, en sondaki tek kompartımana ulaşıncaya kadar geçtiği bölümlerdir. Yangın sonucu
açığa çıkan gazların tahliyesi yapılırken, yangının komşu kompartımanlara yayılımının önlenmesi gerekmektedir.

• Tek kompartıman ve çoklu kompartıman
uygulamalarında;
• Çoklu kompartıman sistemler için imâl edilmiş ve sınıflandırılmış duman kontrol damperleri,
aynı zamanda tek kompartıman sistemler için
de kullanılabilir. Fakat, bu durumun tersi uygun
değildir.

Duman kontrol damper üreticisi, bu ayrımı tasarım, imalat ve farklı temel malzemelerin seçimi
(fiziksel özellikler, kalite, boyutlar, vb.) esnasında yapmaktadır.
Duman kontrol kanalları için de benzer bir
durum söz konusudur. Duman kontrol kanalları,
tek kompartıman sistemler için 600°C'ye kadar
performans gösterebilen, çok kompartıman sistemler için ise daha kapsamlı bir yangına dayanımı gerektiren kanallardır.

Notlar:

Otomatik Aktivasyon (AA) ve Manuel Aktivasyon
(MA)
Duman kontrol damperinin yangın durumunda,
manuel olarak aktive ve/veya kontrol edilmesi gerekiyorsa, bu durumda manuel aktivasyon (MA) sınıfında duman kontrol damperlerinin kullanılması gerekmektedir. Manuel aktivasyon (MA) damperleri, yangının ilerleyen aşamalarında da damper pozisyonlarının (yetkili kişilerce) değiştirilebilmesine ve diğer kompartımanların yangından etkilenmemesine imkan
sağlamaktadır.
Damper aktivasyonu sadece otomatik yangın
alarm sistemi ile tetiklenecekse ve yangının
ilerleyen aşamalarında damper pozisyonuna el
ile müdahele edilmeyecekse, bu durumda otomatik aktivasyon (AA) sınıflandırmasına sahip
duman kontrol damperleri kullanılabilmektedir.
Yangın durumunda, bu damperler olması gereken konumlarına geçer ve daha sonra mevcut
konumlarında kalmaya devam eder.

Şekil 41 . Mekanik duman ve ısı tahliyesi örneği (EN 12101-8)

Anahtar Kelimeler:
Yangın Kompartımanı; Duman Rezervi; Hava
Girişi (Tamamlama havası); Duman Bariyeri;

Duman kontrol damper üreticileri, otomatik
aktivasyon (AA) veya manuel aktivasyon (MA)
ayrımına göre damper tasarımını (malzeme
seçimi vb.) belirler. Manuel aktivasyon (MA)
damperler, yangının ilerleyen aşamalarında da
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kontrol edileceğinden, damper motoru etrafında termal koruyucu bir kaplama veya yalıtım malzemesi ile yangına karşı koruyucu ilave
önlem alınır. Damper motorunun korunması,
duman kontrol damperinin yüksek sıcaklıklarda
bile güvenilir şekilde kontrol edilmesinin tek
yoludur.
Gerçek yapısal uygulamada damperlerin kontrol tipine dikkat edilerek, damper motoru beslemesi için uygun nitelikteki, doğru elektrik
besleme hattı seçilmelidir. Daha fazla bilgi için
Bölüm 11.4’e bakınız.
Manuel aktivasyon (MA) sınıfı için imal edilmiş
ve sınıflandırılmış duman kontrol damperleri,
aynı zamanda otomatik aktivasyon (AA) sınıfı
damperlerin yerine de kullanılabilir. Fakat, bu
durumun tersi mümkün değildir.

Şekil 44. Tek kompartıman duman kontrol damperleri

Duman Kontrol Damperlerinin Montajları
Duman kontrol damper kurulumu yapılırken,
öncelikle damperin monte edileceği yatay (Şekil
42) ve dikey (Şekil 43) düzlem ayrımının yapılması gerekmektedir.

Şekil 45. Çoklu kompartıman duman kontrol damperleri
Şekil 42. Duman Kontrol Damperlerinin Yatay Kurulumu (yatay
montaj pozisyonu); damper aksı yataydadır.
1. Dikey kanal içerisinde kurulumu,
2. Yatayda giden kanalın alt yüzeyinde kurulumu,
3.Yatayda giden kanalın üst yüzeyinde kurulumu

Şekil 43. Duman Kontrol Damperlerinin Dikey Kurulumu (dikey
montaj pozisyonu); damper aksı yatay ya da dikey olabilir.
4. Yatay kanal içerisinde kurulumu,
5. Dikeyde giden kanalın yanal yüzeyinde kurulumu (sol),
6.Dikeyde giden kanalın yanal yüzeyinde kurulumu (sağ),
7.Dikeyde giden kanalın yanal yüzeyinde kurulumu (ön veya
arka),
8.Yatayda giden kanalın yanal yüzeyinde kurulumu (ön veya
arka)
6

TTMD DERGİSİ EKİ

KASIM - ARALIK 2019

8.2 Yangın Damperleri
8.2.1 Yangın Damperlerinin Tipik Kullanımı
Yangın damperleri, kompartımantasyon sınırlarını oluşturmak için havalandırma kanallarının
döşeme ve duvar geçişlerinde kullanılır. Yangın
damperleri, yüksek sıcaklıklarda kapalı konuma
gelmesini sağlayan (genellikle 72°C), eriyebilen
bağlantı elemanlarına sahiptir. Duman sızdırmazlığı sınıflandırmasını sağlamak için, duman
veya yangın dedektörlerinin aktivasyonu neticesinde kapalı konuma getirilir. Motorlu yangın
damperleri (tahrikli üniteler), genel olarak güç
kaynağının kesilmesi veya bir alarm sinyaline
cevap olarak otomatik kapalı pozisyona gelir.
Yangın damperlerinin montajları, üretici tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda
yapılmalıdır. Yangın damperlerinin montajları,

Duman Kontrol Damperlerine Genel Bakış
Kontroller

Tek Kompartıman

HOT 400

- 600°C damper (motorlu)
- Termal korumasız motor

- Tanımlamalara göre, bu sınıfta
bir damper bulunmamaktadır

- 600°C damper (motorlu)
- Termal korumalı motor

- HOT400 damperi olarak
düzenlenmiş yangın damperi
- Termal korumalı motor

Çoklu Kompartıman

Otomatik
Aktivasyon (AA)

Yangın Testi:
30 sn sonra AÇMA komutu

- Standart sıcaklık eğrisi (motorlu)
- Termal korumasız motor

Manuel Aktivasyon (MA)

Yangın Testi:
25 dk sonra AÇMA komutu

HOT 400
400°C'de periyodik
açma kapama
- Standart sıcaklık eğrisi (motorlu)
- Termal korumalı motor

Şekil 46. Farklı sınıflandırma ve olası tasarım örnekleri
damperlerin teste tabi tutulduğu koşullar dahilinde yapılması gerekmektedir. Çünkü yerleşimler sırasında gerçekleştirilecek üretici direktiflerinden herhangi bir sapma, olası bir yangın
durumunda damperin görevini yerine getirememesi durumunda, üretici tarafından herhangi bir
sorumluluk alınamayacağı anlamına gelebilmektedir.

8.2.2 Yangın Damperleri Standartları
Ürün Standartı EN 15650
Yangın damperleri, uyumlaştırılmış ürün standartı EN 15650 kapsamı dahilindedir. Bu durum,
bu standartın geçerli olduğu ülkelerde yangın damperlerinin, ürün standartına bağlı olarak CE sertifikası alması gerektiği anlamına gelmektedir. Performans Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (AVCP) sisteminde de,
sistem 1 için belirtildiği gibi, yangın damperleri için bağımsız ürün sertifikasyonu gereklidir.
Ayrıca, bu standart gerekli olması durumunda,
yangın damperlerinin operasyon sayısı hakkında
da bilgi verir.

Test Standartı EN 1366-2
Şekil 47. Tipik, kare yangın damperi

Şekil 48. Tipik, dairesel yangın damperi

Yangın damperleri, döşeme ve duvar geçişi gibi
tipik kompartımantasyon sınırları ile bağlantılı
olarak teste tabi tutulur. Damperlerin teste tabi
tutulduğu tüm sınır koşulları (kanal, duvar veya
döşeme) ve damper çevresindeki açıklıklar için
uygulanan yalıtım metotları için bir sınıflandırılma yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak,
yangın etkilerinin hangi tarafta oluşacağı tahmin
edilemeyeceğinden, damperlerin her iki taraftan
da performans göstermesi gerekmektedir.
KASIM - ARALIK 2019
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Sınıflandırma Standartı EN 13501-3
Bu standart, gerçekleştirilen testler sonucunda
yangın damperlerinin bağımsız onaylı kuruluşlar tarafından nitelendirileceği belgelendirme
sınıflarını tanımlamaktadır. Damperlerin bütünlük (E), yalıtım (I) ve duman sızıntısı (S) bakımından göstermesi gereken performans süreleri bu standart kapsamında belirtilmektedir.
Ayrıca bu standart kapsamında, dikey ya da
yatay kurulum bilgileri ve deneye maruz bırakılan yüzey bilgileri gibi damperlerin sınıflandırılmasına yönelik detay bilgiler verilmektedir.

EXAP standard EN 15882-2
Ürün tasarımındaki belirli değişikliklerin değerlendirilmesine, bu standart kapsamında izin
verilmektedir. Fakat; bu değişiklikler, gerçekleştirilen test haricindeki farklı taşıyıcı konstrüksiyonları veya damper çevresindeki açıklıklar için uygulanan farklı yalıtım metotlarını içermemektedir. Ürün ile ilgili yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, mutlaka onaylı bir kuruluş
tarafından yapılmalıdır. Üretici veya yüklenici
tarafından böyle bir değerlendirme yapılamaz.
Onaylı kuruluş tarafından, ürünün genişletilmiş
kullanım alanları ile ilgili kabul gören değişikliklerin tanımlandığı bir uygulama raporu yayınlanır ve bu rapor akabinde revize edilen ürünün
CE etiketini almasına izin verilir.

Standart Tarifi
Kanal veya diğer havalandırma sistemi kompartıman geçişlerinde (duvar veya döşeme), yangın kompartımantasyon sınırlarının korunması
için kullanılacak olan yangın damperleri, EN
15650 standartı gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır.

partımantasyon sınırlarını ihlal eder. Bu sebeple,
duman kontrol kanallarında, yangın veya dumanın kanal dışına sirayet etmemesi gerekmektedir. Duman tahliyesi esnasında, duman kontrol kanallarının oluşturduğu tahliye güzergahı,
etkin bir şekilde duman tahliyesi yapılan yangın
kompartımantasyonunun bir parçası haline gelmektedir.
Duman kontrol kanalları, tek kompartıman ve
çok kompartıman (single-compartment ve
multi-compartment) kullanım olmak üzere ikiye
ayrılır. Tek kompartıman (single-compartment)
uygulamalarda, kanalın 600°C’e kadar performans göstermesi gerekmektedir. Çoklu kompartıman (multi-compartment) uygulamalarda
ise, kanalların tam teşekküllü bir yangında (25
dakika sonunda 825°C’i aşan sıcaklıklarda) performans göstermesi istenmektedir.
Yukarıda açıklanan kriterler sebebiyle, duman
kontrol kanalları için, yangına dayanıklı kanallara göre ilave gereksinimler mevcuttur. Duman
kontrol kanallarında, kanal kesitinin bozulmadan
muhafaza edilmesi (bir başka deyişle bütünlük
özelliği) ve çoklu kompartıman duman kontrol
kanallarının yalıtım (I) özelliklerine sahip olması
gerekmektedir.
Duman kontrol kanallarının kurulumları, üretici tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Duman kontrol kanallarının kurulumları, kanalların teste tabi tutulduğu koşullar dahilinde yapılması gerekmektedir. Çünkü kurulumlar sırasında gerçekleştirilecek üretici direktiflerinden herhangi bir sapma,
olası bir yangın durumunda kanalın görevini
yerine getirememesi durumunda, üretici tarafından herhangi bir sorumluluk alınamayacağı
anlamına gelebilmektedir.

8.3 Duman Kontrol Kanalları
8.3.1 Duman Kontrol Kanallarının Tipik
Kullanımı
Duman kontrol kanalları, yangın veya duman
kaynağından açığa çıkan ısı veya dumanın kontrollü bir şekilde uzaklaştırılmasında kullanılacak,
tahliye güzergahını oluşturur. Çoklu kompartıman duman kontrol kanalları, genellikle kom8
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Şekil 49. Tipik, duman kontrol kanal kesiti (600°C).

8.3.2 Duman Kontrol Kanalları Standartları

Sınıflandırma Standartı EN 13501-4

Ürün Standartı EN 12101-7

Bu standart, gerçekleştirilen testler sonucunda
duman kontrol kanallarının bağımsız onaylı
kuruluşlar tarafından nitelendirileceği belgelendirme sınıflarını tanımlamaktadır. Kanalların bütünlük (E), yalıtım (I) ve duman sızıntısı
(S) bakımından göstermesi gereken performans
süreleri bu standart kapsamında belirtilmektedir. Ayrıca bu standart kapsamında, dikey ya da
yatay kurulum bilgileri ve deneye maruz bırakılan yüzey bilgileri gibi kanalların sınıflandırılmasına yönelik detay bilgiler verilmektedir.

Kanal kesitleri fabrikada imal edilen duman
kontrol kanaları, uyumlaştırılmış ürün standartı
EN 12101-7 kapsamı dahilindedir. Bu durum,
bu standartın geçerli olduğu ülkelerde duman
kontrol kanallarının, ürün standartına bağlı olarak CE sertifikası alması gerektiği anlamına gelmektedir. Performans Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (AVCP) sisteminde
de, sistem 1 için belirtildiği gibi, duman kontrol kanalları için bağımsız ürün sertifikasyonu
gereklidir.
Sahada imal edilen ürünler, Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (CPR) kapsamında olmadığı gibi,
sahada imal edilen duman kontrol kanalları da
EN 12101-7 standartı kapsamında değildir.

Test Standartları EN 1366-8 ve EN 1366-9
Çoklu kompartıman duman kontrol kanalları EN
1366-8, tek kompartıman duman kontrol kanalları ise EN 1366-9 standartı kapsamında test
edilmektedir. Tek kompartıman duman kontrol kanalları için herhangi bir yalıtım kriteri söz
konusu değildir. Her iki standart için de testler,
500 Pa basınç farkı için gerçekleştirilir.
Yangına dayanıklı kanallar, EN 1366-1 standartı
kapsamında test edilerek sınıflandırılmakta
olup, bu test 300 Pa basınç farkında gerçekleştirilmektedir. Yangına dayanıklı kanal testleri,
duman kontrol kanal testlerinden önce gerçekleştirilir.
Duman kontrol kanalları, döşeme ve duvar geçişi
gibi tipik kompartımantasyon sınırları ile bağlantılı olarak teste tabi tutulur. Kanalların teste
tabi tutulduğu tüm kompartımantasyon sınır tipleri (duvar veya döşeme) ve kanal çevresindeki
açıklıklar için uygulanan yalıtım metotları için bir
sınıflandırılma yapılması gerekmektedir. Buna ek
olarak, gerçek durumda yangın etkilerinin hangi
tarafta oluşacağı tahmin edilemeyeceğinden,
kanalların hem içeriden gelen yangınlara karşı
hem de dışarıdan gelen yangınlara karşı performans göstermesi gerekmektedir.

EXAP Standartı
Bu kitabın yazımı sırasında, henüz yayınlanmış bir EXAP standartı bulunmaması sebebiyle,
bu konuda değerlendirme yapmak oldukça zor,
hatta imkansızdır. Fakat, ilerleyen zamanlarda
bu konu ile ilgili bir standart yayınlanması yüksek ihtimal dahilindedir.

Standart Tarifi
Duman kontrol kanallarının kurulumları, kanalların başlangıç testine tabi tutulduğu yangına
dayanaklılık testlerindeki sınır koşulları (kurulum
ve kanal çevresinde uygulanan yalıtım özellikleri) dikkate alınarak yapılmalıdır. Duman kontrol kanallarının testi, çoklu kompartıman uygulamaları için EN 1366-8'e, tek kompartıman
uygulamalar için ise EN 1366-9’a uygun olmalıdır. Uygulanabilir olması durumunda, duman
kontrol kanal kesitleri, EN 12101-7 standartı
gereksinimlerini karşılamalıdır.

8.4 Yangına Dayanıklı Kanallar
8.4.1 Yangına Dayanıklı Kanalların Tipik
Kullanımı
Yangına dayanıklı kanallar, bina havalandırmasına yönelik havanın takip edeceği güzergahı sağlamak için kullanılır. Yangına dayanıklı
kanallar, genellikle kompartımantasyon sınırlarını ihlal eder. Yangına dayanıklı kanallar, kompartımantasyon sınırında yangın damper yerleşiminin gerekli olmadığı veya yangın damperi kullanımın yasak olduğu özel uygulamalarda kullanılır. Ayrıca, kanalların kaçış yollarını
KASIM - ARALIK 2019
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geçmek zorunda kaldığı ve ilave koruma gerektiren alanlarda da kullanılır. Yangın dayanımlı
kanalların, bazı uygulamalarda yalıtım özelliği göstermesi gerekmektedir. Bu tarz kanallarda yalıtım gereksinimi, kanalın yerleşiminin
yapılacağı mahâl özelinde değerlendirilmelidir.
Duman kontrol kanalları, yangına dayanıklı
kanallara göre daha katı testlerden geçmek
zorundadır.
Yangına dayanıklı kanalların kurulumları, üretici
tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Yangına dayanıklı kanal kurulumları, kanalların teste tabi tutulduğu koşullar
dahilinde yapılması gerekmektedir. Çünkü kurulumlar sırasında gerçekleştirilecek üretici direktiflerinden herhangi bir sapma, olası bir yangın
durumunda kanalın başarısız olması durumunda,
üretici tarafından herhangi bir sorumluluk alınamayacağı anlamına gelebilmektedir.

Şekil 50. Tipik yangına dayanıklı duman kontrol kanal kesiti,

8.4.2 Yangına Dayanıklı Kanal Standartları
Ürün Standartı EN 12101-7
Bu standart henüz yayınlanmamış olup, geliştirilme aşamasındadır. EN 12101-7 standartının
yayınlanmasından bir yıl sonra, kanal kesitleri
fabrikada imâl edilen yangına dayanıklı kanallar, uyumlaştırılmış ürün standartı EN 12101-7
kapsamı dahilinde değerlendirilmesi gerekecektir. Bu durum, bu standartın geçerli olacağı ülkelerde yangına dayanıklı kanalların, ürün
standartına bağlı olarak CE sertifikası alması
gerekeceği anlamına gelmektedir. Performans
Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması
(AVCP) sisteminde de, sistem 1 için belirtildiği
gibi, yangına dayanıklı kanallar için üçüncü taraf
ürün sertifikasyonu gerekli olacaktır.
Sahada imal edilen ürünler, Yapı Malzemeleri
10
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Yönetmeliği (CPR) kapsamında olmadığı gibi,
sahada imal edilen yangına dayanıklı kanallar da
EN 12101-7 standartı kapsamında değildir.

Test Standartları EN 1366-1
Yangına dayanıklı kanallar, EN 1366-1 standartı
kapsamında test edilerek sınıflandırılmakta
olup, bu test 300 Pa basınç farkında gerçekleştirilmektedir. Kanalların teste tabi tutulduğu
tüm kompartımantasyon sınır tipleri (duvar
veya döşeme) ve kanal çevresindeki açıklıklar
için uygulanan yalıtım metotları için bir sınıflandırılma yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak, gerçek durumda yangın etkilerinin hangi
tarafta oluşacağı tahmin edilemeyeceğinden,
kanalların hem içeriden gelen yangınlara karşı
hem de dışarıdan gelen yangınlara karşı performans göstermesi gerekmektedir.

Sınıflandırma Standartı EN 13501-3
Bu standart, gerçekleştirilen testler sonucunda
yangına dayanıklı kanalların, bağımsız onaylı
kuruluşlar tarafından nitelendirileceği belgelendirme sınıflarını tanımlamaktadır. Kanalların
bütünlük (E), yalıtım (I) ve duman sızıntısı (S)
bakımından göstermesi gereken performans
süreleri bu standart kapsamında belirtilmektedir. Ayrıca bu standart kapsamında, dikey ya da
yatay kurulum bilgileri ve deneye maruz bırakılan yüzey bilgileri gibi kanalların sınıflandırılmasına yönelik detay bilgiler verilmektedir.

EXAP Standartı 15882-1
Ürün tasarımındaki belirli değişikliklerin değerlendirilmesine, bu standart kapsamında izin
verilmektedir. Fakat bu değişiklikler, gerçekleştirilen test haricindeki farklı taşıyıcı konstrüksiyonları veya kanal çevresindeki açıklıklar için
uygulanan farklı yalıtım metotlarını içermemektedir. Ürün ile ilgili yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, mutlaka onaylı bir kuruluş tarafından yapılmalıdır. Üretici veya yüklenici tarafından böyle bir değerlendirme yapılamaz. Onaylı
kuruluş tarafından, ürünün genişletilmiş kullanım alanları ile ilgili kabul gören değişikliklerin
tanımlandığı bir uygulama raporu yayınlanır ve
bu rapor akabinde revize edilen ürünün CE etiketini almasına izin verilir.

Standart Tarifi
Yangına dayanıklı kanalların kurulumları, kanalların başlangıç testine tabi tutulduğu yangına
dayanaklılık testlerindeki sınır koşulları (kurulum ve kanal çevresinde uygulanan yalıtım özellikleri) dikkate alınarak, yapılmalıdır. Yangına
dayanıklı kanalların testi, EN 1366-1’e uygun
olmalıdır. Uygulanabilir olması durumunda, yangına dayanıklı kanal kesitleri, EN 12101-7 standartı gereksinimlerini karşılamalıdır.

8.5 Duman Perdeleri
Duman perdeleri, bir bölümde meydana gelebilecek muhtemel bir yangında açığa çıkacak
duman ve sıcak gazların, diğer bölümlere yayılımını sınırlandırarak, duman kompartımanlarının
oluşturulmasına imkan sağlar. Duman kompartımanlarının oluşturulması, etkin bir duman tahliyesinde önemli bir rol oynar.
Duman perdeleri, kirişler gibi binanın sabit bir
parçası olarak ya da tekstil perdeleri gibi hareketli olarak kullanılabilmektedir. Sabit duman
perdeleri kullanılması durumunda, duman perdelerinin hesaplanan duman tabakası kalınlığının altına indirilecek şekilde boyutlandırılması
gerekmektedir.

Şekil 51. Duman perdeleri (prensip gösterim)

Hareketli duman perdeleri, genellikle katlanmış durumdadır ve muhtemel bir yangın durumunda insanların kaçışını engellemeyecek
şekilde, belirlenen yükseklik seviyesine kadar
indirilir. Bazı tasarımlarda, hareketli duman perdeleri zemine kadar indirilebilmekte ve yine bu
tasarımlarda da kaçış güzergâhları üzerinde yer
alan perdeler, insanların tahliyesine izin verecek
şekilde yükseklikleri sınırlandırılmaktadır.
Bazı hareketli duman perdeleri, yangın bariyeri
olarak da kullanılmak üzere ilgili onaylara sahiptir.

8.6 Duman Egzoz Fanları
8.6.1 Duman Egzoz Fanlarının Tipik Kullanımı
Duman egzoz fanları çeşitli duman kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır. Duman egzoz fanları, belirli bir alandan hareket ettirilen hava,
ısı ve dumanın çekiş kaynaklarıdır. Tasarımda,
gerekli olan çalışma sıcaklıkları öngörülerek, fan
seçimleri çalışma sıcaklıklarına uygun olarak
yapılmalıdır.

8.6.2 Duman Kontrol Fanları Standartları
Ürün Standartı EN 12101-3
Duman egzoz fanları, uyumlaştırılmış ürün standartı EN 12101-3 kapsamı dahilindedir. Bu
durum, bu standartın
geçerli olduğu ülkelerde
duman kontrol fanlarının, ürün standartına
bağlı olarak CE sertifikası alması gerektiği
anlamına gelmektedir.
Performans Kalitesinin
Değerlendirilmesi
ve
Doğrulanması (AVCP)
sisteminde de, sistem
1 için belirtildiği gibi,
duman kontrol fanları
için üçüncü taraf ürün
sertifikasyonu gereklidir.
Duman egzoz fanları,
tasarım edilen ve sınıflandırılan çalışma sıcakKASIM - ARALIK 2019

TTMD DERGİSİ EKİ

11

lıklarına uygun olarak test edilmektedir. Bu
testler, ısıtılan hava test süresince fan içerisinden geçirilerek, çeşitli parametreler ve performans değerleri kontrol edilerek gerçekleştirilir.

Test Standartı
Duman egzoz fanları için test standartı, yukarıda açıklanan ürün standartı kapsamında yer
almaktadır.

Sınıflandırma Standartı EN 13501-4
Bu standart, gerçekleştirilen testler sonucunda
duman kontrol fanlarının, bağımsız onaylı kuruluşlar tarafından nitelendirileceği belgelendirme
sınıflarını tanımlamaktadır. Duman egzoz fanlarının fonksiyonellik (F) bakımından göstermesi
gereken performans süreleri bu standart kapsamında belirtilmektedir.

Normalde yüksek kapasiteli fanlar, modern
ekipmanların bir parçası olarak, eğitimli itfaiye
personeli tarafından destekleyici ekipman niteliğinde kullanılmaktadır. Fanların, doğru şekilde
kullanımı, yangından etkilenen ortamdaki
çalışma koşullarını iyileştirerek, kurtarma ekiplerine zaman kazandırmaktadır. Yüksek kapasiteli fanlar, binadaki dumanın soğutulmasında
ve dumanın bina dışına tahliye edilmesinde kullanılır. Bununla birlikte, fanların hatalı kullanımı
olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmekte ve
bu durum, acil durum ekiplerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, bazı fan modellerinin yarattığı
gürültü, acil durum ekiplerinin iletişiminin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır.

EXAP Standartı
Ürünlerin genişletilmiş kullanım alanları ile ilgili
bilgiler yukarıda açıklanan ürün standartı kapsamında, sınırlı olarak verilmiştir. Ürün ile ilgili
yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, mutlaka onaylı bir kuruluş tarafından yapılması
gerekmektedir.

Şekil 52. Seyyar duman kontrol fanı uygulaması (prensip
gösterim)

Standart Tarifi
Duman kontrol sisteminde kullanılacak olan
duman egzoz fanları, uygulama gereksinimlerini karşılayan bir sınıflandırmaya sahip, EN
12101-3 standartı gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır.

8.7 Seyyar Duman Egzoz Fanları
8.7.1 Yüksek Kapasiteli Fanlar (İtfaiyenin Seyyar
Fanları)
Seyyar duman egzoz fanlarının etkin bir şekilde
kullanımı için, duman tahliye açıklıklarına ilave
olarak, ortamda tamamlama havasının gireceği
havalandırma açıklıklarına ihtiyaç vardır. Bu
açıklıklar, seyyar duman egzoz fanlarının etkin
bir şekilde yerleştirilerek, çalıştırılabileceği
konumlara uygun düzenlenmelidir.

12
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Şekil 53. Seyyar duman kontrol fanı örneği

8.7.2 Duman Tahliye Açıklıkları
Geometrik olarak, her bir duman tahliye açıklığının kesit alanı en az 1,5 m2 olmalıdır. Açıklı-

ğın genişliği ise en az 60 cm olmalıdır. Duman
tahliye kapakları bina dışına doğru açıldığında,
açılma açısı en az 60 derece olmalıdır. Kapakların, içeri doğru açılmasında ise bu değer en az
90 derece olmalıdır. Köşe kısımlarda ve girintili, saklı kalan alanlarda, dumanın bu alanlarda
hareketsiz kalmasını önlemek için, hava hareketi yaratacak ilave duman tahliye açıklıkları
düzenlenmelidir. Tamamlama havasının verileceği açıklıklar ile duman tahliyesinin yapılacağı
açıklıkların, geri akışa (kısa çevrim) sebebiyet
vermeyecek şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Duman tahliye açıklıkları, mümkün
olduğunca tavana yakın konumlandırılmalıdır.
Ayrıca, duman tahliye açıklıklarının yangından
etkilenmeyecek, korunumlu bir alandan kontrol
edilebilmesi mümkün olmalıdır. Olası bir enerji
kesintisi durumunda da duman tahliye açıklıkları
fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir.
Seyyar duman egzoz fanı kullanımının avantajları:
• Söndürme ve kurtarma ekipleri için ortam
koşulları (hava kalitesi, sıcaklık, görüş mesafesi
vb.) iyileştirilir.
• Ortamdaki duman soğutulur.
• Olası bir flashover (ani alevlenme/parlama)
olayı geciktirilir.
• Binadaki zararlar minimize edilir.
• Duman etkileriyle azalmış olan görüş mesafesi artırılır.
• Ortam koşullarına bağlı olarak esnek biçimde
kullanılabilir.
• Çok büyük havalandırma açıklıkları ile sağlanan akış debisi, birkaç seyyar fan ile sağlanabilir
(uygunluğu ilgili itfaiye ekipleri tarafından teyit
edilmelidir).
Seyyar duman egzoz fanı kullanımının dezavantajları:
• Binada oluşabilecek ciddi boyutta türbülans
(sadece duman gazları için değil) hesaba katılmalıdır.
• Genellikle, binaların giriş kısımlarında oluşan
gürültü sebebiyle, iletişim sorunlarına sebebiyet verebilmektedir.

• Hatalı kullanımlarda, yangının yayılmasına
sebep olur. Bu sebeple, seyyar fanların kullanımı esnasında, yerleşim planlaması (konum,
yön, komşu etkenler vb.) dikkatlice yapılmalıdır.
• Dış ortam basınç koşulları, yerleşim planlamasını etkilemektedir.
• Doğru konumdaki tahliye açıklıkları açık pozisyona getirilmeli, yangın kaynağına yakın konumdaki açıklıklar kapatılmalıdır. Aksi takdirde, yangın yayılımına sebep olunur.
Ulusal yönetmelik ve standartlar, seyyar duman
egzoz fanlarının kullanımına onay vermektedir.

9. Seçilen Yapı Ürünlerinin
Standardizasyonu
Ülkeler için ilgili yapı yönetmelikleri gereksinimleri farklı olması sebebiyle, duman ve yangın ile ilgili ürünler için gerekli mevzuatların, her
ülke için kontrol edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bazı ülkelerde kullanılan ürünler için yalıtım
özelliğine ihtiyaç duyulmaktayken, diğer ülkeler
için böyle bir gereksinim bulunmamaktadır.
CE işareti, bir ürünün bina yönetmeliklerine
uygun olduğunu kanıtlamanın basit bir yoludur.
Özellikle, damper boyutları çok büyükse veya
bir defaya mahsus farklı bir mühendislik gereksinimini karşılamak gerekiyorsa, bunu farklı
ve ilave yöntemlerle de sağlamak mümkündür. Bazı durumlarda, uygulanabilirlik açısından
CE işareti oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte CE
işareti, uyumlu ürün standardının yayınlanmış
olduğu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (CPR)
bir gereksinimidir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), Avrupa Birliği Menşeli Mevzuatların
(pan-EU legislation) farklı bir parçasıdır ve ülkelerin yapı yönetmelikleri ile karıştırılmamalıdır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticaretin
basitleştirilmesi için bir yoldur. Böylelikle ürünler üzerinde sürekli kontrol yapılması gerekmez,
fakat bariz bir şekilde standart gereksinimleri vardır. Eğer bir ürün, uyumlaştırılmış standart kapsamına giriyorsa, ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde ya da Avrupa Birliği’ne bağlantı
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talep eden herhangi bir ülke pazarında yer alabilmesi için CE işaretli olması gerekmektedir. Bu
sistemde konsept, standart seviyede başlangıç
tip testlerinin (ITT) ve fabrika üretim kontrolünün (FPC) kurulduğundan emin olmak ve devamında Performans Kalitesinin Değerlendirilmesi
ve Doğrulanması (AVCP) ile birlikte, daha fazla
denetim, fabrika üretim kontrolü ve testin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çoğu duman ve
yangınla ilgili yapı ürünleri için uyumlaştırılmış standartlar, AVCP sistem 1 veya daha üst
seviye bir sistem gerektirir. Bu durum, onaylı
kuruluş tarafından verilen bağımsız ürün sertifikasyonunun, başlangıç tip testleri ve fabrika
üretim kontrolleri için tatmin edici bir kalite sistemi manasına gelmektedir. Bu sebeple, duman
ve yangınla ilgili yapı ürünleri için kendi kendine
belgelendirmeye genellikle izin verilmez.Kanallar gibi belirli bazı ürünlerin fabrikada imal edildikleri takdirde, CE işaretli olması gerekebilir.
Ancak sahada imal edildikleri durumda CE işaretli olmaları zorunlu değildir.
Ürünler üzerinde iyileştirme yapılırken, yeni
ürünlerin de CE işaretli olması gerekir. Ürünler
üzerindeki denemeleri kolaylaştırmak ve teorideki aşırı testleri azaltmak için test sonuçları
ve değişikliklerin değerlendirilmesinde genişletilmiş uygulama alanı (EXAP) standartı takip
edilmelidir. Böylece CE işareti kapsamı genişletilebilir. Yine, bu durumda da kendi kendine
sertifikasyona izin verilmez ve bu standartın
değerlendirilmesi ve sonuç raporunun yayınlanması onaylanmış bir kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir. Bazı ülkeler, CE işaretinin
daha üzerinde olan sertifikasyon gereksinimlerine sahip olabilmektedir. Örneğin, Fransa’da
iyi işletim ve bakım ayrıntılarını garanti etmek
için, elektrik gereksinimlerini ve güvenliği çok
detaylı şekilde kontrol eden, Fransız NF sertifikası mevcuttur. Almanya ve Finlandiya gibi
diğer ülkelerde ise, ürünlerin etrafındaki yangın
yükünü azaltmak için, teoride yangın detaylarını daha kapsamlı irdeleyen gereksinimler mevcuttur. Ancak bu sistemde, daha fazla bağımsız kuruluşun müdâhelesine ihtiyaç duyulmaktadır ve hâlen tam tarafsız olduğu söylenemez.
Ayrıca, Almanya gibi bazı ülkelerde, ürünler için
kontrol belgesiyle birlikte hijyen bilgisi de talep
edilmektedir.
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