ÇÝFT CAMLARDA
ITT VE PERÝYODÝK TESTLER

AB ONAYLI BAÐIMSIZ CAM LABORATUVARI

LABORATUVAR HAKKINDA GENEL BÝLGÝ
Türkiye'nin ilk baðýmsýz cam laboratuvarý
01 Temmuz 2013 tarihinde CPD eski Yapý Malzemeleri Yönetmeliði iptal
edilmiþ ve yerine CPR EU 305/2011 Yapý Malzemeleri Regülasyonu
yürürlüðe girmiþtir. Laboratuvarýmýzýn, müþterilerine sürekli ve kesintisiz
hizmet anlayýþýyla, yeni yönetmelik kapsamýnda gereklilikleri karþýlamýþ
ve Avrupa Birliði Tarafýndan "Onaylanmýþ Kuruluþ" olarak atanmýþtýr.

CAM VE PENCERE LABORATUVARIMIZ AVRUPA
BÝRLÝÐÝ CPR EU 305/2011 YAPI MALZEMELERÝ
REGÜLASYONUNDA ATANMIÞTIR.
Standart Yapý Laboratuvarý, ulusal akreditasyon kurumu
TÜRKAKtan akreditede edilmiþ olup, uluslararasý akreditasyon
standardý ISO 17025'e göre faaliyet göstermektedir. Tam
kapsamýmýzý görmek için www.bmtrada.com.tr ve
www.sbg.com.tr sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
BM TRADA Grup bünyesinde bulunan diðer onaylanmýþ sertifikasyon
kuruluþlarý ve deney laboratuvarlarý (NB-1224, NB-1314, NB-2389),
Avrupa Birliði CPR EU 305/2011 Yapý Malzemeleri Regülasyonu sistem
1, 1+, 2+ ve 3 kapsamlarýnda müþterilerine A'dan Z'ye ürün
deðerlendirmesi hizmetlerini sunmaktadýr.
T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Standart Yapý Laboratuvarý'nýn yalýtým
camlarý ve temperli camlarýn CE iþaretlemesi kapsamýnda Onaylanmýþ
Kuruluþ faaliyeti yürütebileceðine karar vermiþtir. Bununla ilgili duyuru,
Avrupa Birliði Komisyonu, AB resmi gazetesinde yayýnlanarak yürürlüðe
girmiþtir.
Yalýtým Cam Testleri
Türkiye'nin ilk baðýmsýz cam laboratuvarý olan Standart Yapý Laboratuarý
yoðun talep nedeniyle kapasitesini 3 kata çýkarmýþtýr. Laboratuvarýmýzda
ayný anda 168 yalýtým cam üreticisinin numuneleri iþlem görmektedir.
Þubat 2010 da alýnan yeni cihazlarla test ilk tip test kapasitemiz 840
adet çift cam ünitesi ile Avrupa'nýn en büyük laboratuvarlarý arasýnda
olup son model iklimlendirme odalarý ve dolaplarýna sahiptir.
Kapsamdaki yalýtým cam standartlarý: EN 1279

Sertifikasyonda
Dünya Lideri

Temperli Cam Testleri
2013 yýlý baþýnda yapýlan yeni yatýrýmlarla tüm temperli cam testleri
kapsama alýnmýþtýr. Kapsamdaki temperli cam standartlarý:
EN 12150-2:2004, EN 13024-2:2004, EN 14179-2:2005,
EN 14321-2:2005, EN 1863-2:2004.

Dýþ Kapý ve Pencereler
2013 yýlý baþýnda yapýlan yeni yatýrýmlarla pencere ve kapýlarýn testleri kapsama alýnmýþtýr.
Kapsamdaki kapý ve pencere standartlarý: EN 14351-1:2006.
%100 Türk Sermaye ve Sürekli, Güvenilir Hizmet
Türkiye'nin ilk baðýmsýz cam laboratuarý olan ve uluslararasý laboratuvar akreditasyon standardý ISO
17025'e göre faaliyet gösteren STANDART YAPI LABORATUVARI, Nisan 2013 de geçirdiði TÜRKAK (Türk
Akreditasyon Kurumu) yýllýk gözetim ve kapsam geniþletme denetimlerini baþarýyla geçmiþtir. Cam ve
pencere üreticilerine sürekli, güvenilir ve katma deðerli hizmet veren laboratuarýmýz kalitesini bir daha
ispatlamýþtýr. %100 Türk sermaye ve bilgi birikimiyle kurulan laboratuarýmýz verdiði hizmetleri daha da
geniþleterek büyümeye devam etmektedir.

HÝZMETLERÝMÝZ;
Yapýlarda Kullanýlan Camýn Ts En 673 Standardýna Göre Isý Geçirgenliðinin (U-Deðeri)
Hesaplanmasý
TS EN 673 Standardýnda belirtilen yöntem ile;
 Kaplanmamýþ camlar
 Kaplanmýþ camlar
 Soda kireç camlarý
 Borosilikat camlar
 Cam seramik malzemeleri için ýsý geçirgenliði hesaplanmaktadýr.
Hesaplama yöntemi yukarýdaki cam ve/veya malzemelerden oluþan çoklu cam sistemlerine de
uygulanmaktadýr. Bu standartta belirtilen yöntemle, cam biriminin merkezindeki U-deðeri (ýsý geçirgenliði)
saptanmaktadýr. Standart, uzak kýzýlötesi bölgede geçirgen olan gaz boþluklu levha ya da folyolarý kapsayan
çoklu sistemlere uygulanmaz.
Yalýtým cam birimi ara çýtasý ya da pencere çerçevesindeki ýsýl köprüler nedeniyle oluþan kenar etkileri ile
güneþ ýþýðý nedeniyle oluþan enerji aktarýmý, standartta göz önünde bulundurulmamýþtýr. Ürünler birbirleriyle
düþey durumda karþýlaþtýrýlabilir. Ancak deðiþik açýlarda konumlanan camlarýn ýsý geçirgenliði standarda
göre hesaplanabilmektedir. Ýki cam arasýnda karþýlaþtýrma yapabilmek için, her iki camýn ýsý geçirgenliðini
düþey konumda hesaplamak gerekmektedir. Pencere, kapý ve kepenk/panjurlar için ýsý geçirgenliði
standardý olan prEN 30077, bu standarda gönderme yapmaktadýr.

1. EN 1279-2 Ýlk Tip Testleri
1.1. Giriþ
EN 1279-2, Uzun dönemli deney yöntemi ve nem geçiþi için gereklilikler olup bütün üreticilerle ilgilidir.
Çift camlar, sýcaklýk ve nem döngülerine maruz býrakýlýr. Her bir numunenin nemi, iklimlendirme deneyinden
önce ve sonra ölçülür; böylece, numune 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 amacýyla 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 24 hafta sürer.
1.2. Deney Öncesi Hazýrlýk

1.2.1. Numuneler

Deneyler için 15 numuneye ihyiyaç vardýr. Numuneler, 352 mm (+/-2 mm) x 502 mm (+/-2 mm) boyutlarýnda
olmalý ve deney baþlamadan 4-6 hafta önce laboratuvara ulaþtýrýlmalýdýr.

1.2.2. Þartlandýrma

Deneylerden önce, bütün numuneler standart laboratuvar
ortamýnda iki (2) hafta boyunca þartlandýrýlýr. Standart laboratuvar
ortamý, 23°C (+/-2°C) sýcaklýk ve %50 (+/-%5) baðýl nemdir.
1.3. Deneyler

1.3.1. Çiðlenme Noktasý

Çiðlenme noktasý ölçümleri, bütün þartlandýrýlmýþ numuneler için
yapýlýr. Çift camlarýn dýþ yüzeyleri, soðutma haznesi içine konulan
etanol ve kuru buzu kullanarak soðutulur. Çift camýn iç yüzeyinde
yoðunlaþmanýn görüldüðü 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 numunelerin 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 numuneler için iklimlendirme deneyleri
yapýlýr. Çift camlar, iklimlendirme deney dolaplarýnýn içine konur
ve bu dolaplarda 4 hafta boyunca býrakýlýr. Bu süre içinde
numunelere 56 kez, 12þer saatlik sýcaklýk çevrimleri uygulanýr.
Her bir çevrimde, sýcaklýklar -18°Cden 53°Ce kadar deðiþtirilir.
(Çevrimin yüksek sýcaklýk dönemindeki baðýl nemi %95 veya
daha fazladýr.)
Sabit Sýcaklýk:
Çift camlar, daha sonra baþka bir iklimlendirme deney dolabýna
aktarýlýr. Numuneler, bu iklimlendirme deney dolaplarýnda da
7 hafta tutulur. Burada ortam sýcaklýðý 58 ° C sabit olup, baðýl nemi %95ten daha fazladýr.

1.3.4. Son Nem Ýçeriði

Ýklimlendirme deneyi uygulanan numunelerin 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 numuneler, yedek olarak saklanabilir ya da nem soðurma kapasitesini ölçmek için
kullanýlabilir.
Nem soðurma kapasitesi için, öngörülmüþ bir deðeri kullanmak mümkündür. Ancak, çift camlar için son
nem geçirgenliði indisi %16dan büyükse, nem soðurma kapasitesi için bir kanýtýn gösterilmesi gerekir.
Bu, mevcut 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, laboratuvarýmýz
bu deneyi yapabilir.

1.3.6. Nem Geçirgenlik Katsayýsý

Ýlk ve son nem içerikleri ile nem soðurma kapasitesi, ortalama nem geçirgenlik katsayýsýný hesaplamak
için kullanýlýr. Bu deðer, %20den küçük olmalýdýr. (Eðer nem soðurma kapasitesi için öngörülmüþ bir deðer
kullanýlmýþ olsaydý, bu katsayý %16 olacaktý. Tek tek hiçbir çift camýn nem geçirgenlik katsayýsý, %25ten
büyük olamaz.)
Kalan dört (4) adet numune, yedek numune olarak saklanýr ve iklimlendirme deneyi sýrasýnda çatlayan
ya da kýrýlan bir numunenin yerine kullanýlabilir.

1.4. Ýlk Tip Testleri Zaman Planý
SIRA

DENEY AÞAMALARI

1

Numunelerin laboratuvara
teslim edilmesi

2

Ýlk þartlandýrma iþlemi

3

Çiðlenme sýcaklýklarýnýn
ölçümü deneyi

5

Ýlk nem içeriklerinin ölçülmesi
deneyi
Deðiþken sýcaklýk ve nem
altýnda iklimlendirme deneyi

6

Sabit sýcaklýk ve nem altýnda
iklimlendirme deneyi

7

Son þartlandýrma iþlemi

8

Son nem içeriklerinin
ölçülmesi deneyi

9

Deney verilerinin derlenmesi

10

Deney raporlarýnýn yazýlmasý

4

HAFTALAR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

2. EN 1279-6 Periyodik Testler

EN 1279 standardýyla uyumlu olarak çalýþmayý sürdürebilmek için, düzenli ve periyodik deneyler yapýlmalýdýr. Kýsa
süreli iklimlendirme deneylerinin, ilk deneyler yapýldýktan sonra, ilk iki yýl boyunca altý (6) ayda bir yapýlmasý ve daha
sonra da yýllýk olarak yapýlmasý gerekmektedir. Periyodik deneyler, EN 1279-2 deneylerinin kýsa dönemli olanýdýr.
Kýsa süreli deneyler, fabrikadan sevkiyata hazýr olan ürünlerden seçilen 5 numune için yapýlýr ve 16 hafta sürer.

Periyodik Testler Zaman Planý
SIRA

DENEY AÞAMALARI

1

1

Numunelerin laboratuvara teslim edilmesi

2

Ýlk þartlandýrma iþlemi

3

Çiðlenme sýcaklýklarýnýn ölçümü deneyi

4

Ýlk nem içeriklerinin ölçülmesi deneyi

5

Sabit sýcaklýk ve nem altýnda iklimlendirme deneyi

6

Son þartlandýrma iþlemi

7

Son nem içeriklerinin ölçülmesi deneyi

8

Deney verilerinin derlenmesi

9

Deney raporlarýnýn yazýlmasý

2

3

4

5

6

HAFTALAR
7
8

9
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16

3. Ürün Belgelendirmesi

Ürün belgesi, deney sonuçlarý kullanýlarak fabrika imalat denetimi sonucunda üçüncü taraf bir belgelendirme
kuruluþunun verdiði bir belgedir.
Grup kuruluþumuz STANDART BM TRADA BELGELENDÝRME A.Þ., uluslararasý geçerliliðe sahip TÜRKAK ve UKAS
akreditasyonlarý ile çift camlarda 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 kuruluþlarýnýn 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.

STANDART BM TRADA BELGELENDÝRME A.Þ.
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