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TSE Yalıtım Laboratuvarları Kompleksi  

Yangın Yalıtımı                                             
Fire Insulation

Yangına Dayanıklı Dolaplar

Özellikle yangın anında korunması gereken kıymetli evraklar, 
veri bankaları ile yangının büyümesine veya patlamalara neden 
olacak kimyasallar ile basınçlı tüpleri saklayan dolapların 
yangına dayanım deneyleri bu laboratuvarda yapılabilmektedir. 
Yangına dayanıklı dolaplarda gerçekleştirilen deney metotları 
şunlardır: EN 15659 (ilk yangın depolama birimleri), 
EN 1047-1 (veri kayıt muhafaza dolapları ve disketlikler), 
EN 14470-1 (alevlenebilir sıvılar güvenli muhafaza dolapları), 
EN 14470-2 (basınçlı gaz tüpleri için güvenlik dolapları).

Fire-Resistant Cabinets 
Fire resistance tests of storage cabinets which include valuable 
documents, data banks, chemicals that can boost fire or cause 
explosion and pressurised gas cylinders, can be conducted in 
this laboratory. Tests methods for fire-resistant cabinets: EN 
15659 (light fire storage units), EN 1047-1 (data cabinets and 
diskette inserts), EN 14470-1 (safety storage cabinets for 
flammable liquids), EN 14470-2 (safety cabinets for pressurised 
gas cylinders).



TSE Yalıtım Laboratuvarları Kompleksi’nde yer alan Yangın 
Yalıtımı Bölümü’nde, yangına tepki ve yangına dayanım deneyleri 
gerçekleştirilmektedir. Yangına tepki deneyleri malzemenin aleve 
ilk maruz kaldığındaki davranışını belirleyen deneylerdir. Yangına 
dayanım deneyleri ise yangın sırasında yapı elemanı veya 
grubunun yangın kompartmanı oluşturarak yangının ilerlemesini 
ne kadar süre geciktirdiğinin ölçüldüğü tam boyutlu deneylerdir.

Yangın Yalıtımı Bölümü hizmet kapsamında aşağıdaki deney 
metotları yer almaktadır:
• Her türlü yapı elemanının Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) 
kapsamında EN 13501-1’e göre yangına tepki sınıflandırması
• Kapı, pencere, duvar, kepenk, bölme elemanları gibi düşey 
konumlu yapı elemanları ile döşeme, çatı plağı gibi yatay 
konumlu yapı elemanlarının yangına dayanım deneyleri ve Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamında EN 13501-2’ye göre 
sınıflandırılması
• Havacılık, denizcilik ve demiryolları sektörlerine ait standartlara 
göre yangın deneyleri
• Evrak, veri (data), kimyasal veya basınçlı tüp saklama 
dolaplarının yangına dayanım testleri

Fire Insulation
In the scope of Fire Insulation Department, which is in TSE 
Insulation Laboratories Complex, reaction to fire and fire 
resistance tests are conducted. Reaction to fire tests are the 
tests which determine the behavior when the material first 
exposed to flame. On the other side, fire resistance tests are the 
full scale tests, in which the retardance of fire spread is 
measured by creating fire compartment for building element or 
group in fire.

In the service scope of Fire Insulation Department the tests given 
below are available: 
• Reaction to fire classification of any kind of construction 
elements according to EN 13501-1 in the scope of Construction 
Products Regulation (CPR) 
• Fire resistance tests of vertical elements like doors, windows, 
shutters, partition elements and horizontal elements like floors, 
roof slabs etc. and classification according to EN 13501-2 in the 
scope of Construction Products Regulation (CPR)
• Fire tests according to the standards of aviation, maritime and 
railroad sectors. 
• Fire resistance tests of storage lockers for documents, data, 
chemicals and pressurized tubes 

Sadece Avrupa ülkeleri değil Rusya, Amerika ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden üyeler de dahil olmak üzere 28 ülkeden 
yangın testleri, gözetim ve sertifikasyonu ile ilgilenen yaklaşık 
60 üyeli bir birliktir. TSE de bu birliğe Nisan 2013’te “tam 
üye” olarak katılmıştır. TSE, EGOLF faaliyetlerinde aktif olarak 
yer almaktadır.

EGOLF üyeliğinin kazanımları: 
• Harmonizasyon kursları: Üyelerin yangınla ilgili testleri 
gerçekleştirmeleri konusunda bilgilerini arttırmaları ve tecrübe 
paylaşımı
• Özellikle standartlardaki belirsiz konularda ortak karar alınıp 
uygulanmasına yönelik yayınların oluşturulması ve erişim
• Web sayfasında yer alan “Helpdesk Forum” ile ihtiyaç 
duyulduğunda uzmanlara ve görüşlerine ulaşma imkanı
• Birliğin düzenlediği uluslararası karşılaştırma deneylerine 
katılım 
• Üyeler için sürekli iyileştirme yaklaşımı: “Steps to 
Excellence”
• Uluslararası standardizasyon faaliyetlerinde söz sahibi olmak

EGOLF (The European Group of 
Organisations For Fire Testing, 
Inspection and Certification)

EGOLF is an organization of approximately 60 members, 
including 28 countries not only from Europe but also from 
Russia, America and United Arab Emirates, which are 
interested in fire tests, surveillance and certification. TSE 
became a “full member” of this organization in April 2013. 
TSE plays an active role in EGOLF activities.

Acquisitions of EGOLF membership: 
• Harmonisation courses: Information boost for members 
in conducting fire tests and sharing experiences
• Agreement, Recommendation, Position Paper: Creating 
and accessing publications about the implementations of 
co-decisions especially about the ambiguous subjects in 
the standards 
• Means for contacting the specialists when needed, 
via “Helpdesk Forum” in website
• Means for participating in the international comparison 
tests which are organized by EGOLF 
• Continuous improvement approach for members - “Steps 
to Excellence”
• To have a voice in international standardization activities

Yangın Yalıtımı

EGOLF (The European Group of 
Organisations For Fire Testing, 
Inspection and Certification)

The European Group 
of Organisations for Fire Testing,
Inspection and Certification



Yapı elemanlarının yangına tepki sınıflandırması:
Yangına tepki deneyleri aleve maruz kalan yapı malzemelerinin 
yangını başlatıp başlatmayacağı veya başlatıyorsa yangının nasıl 
gelişeceği yönünde fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Burada 
ölçülen ana parametreler şunlardır: Tutuşma kolaylığı, alevin 
yayılması, duman çıkış yoğunluğu, toksik gaz oluşumu, ısı açığa 
çıkış oranı.

Reaction to Fire Department
Reaction to fire classification of construction elements: 
Reaction to fire tests help us in acquiring ideas if the 
construction materials, which are exposed to fire, will start 
a fire or how it will spread in case it starts a fire. 
In this case the main parameters measured are below: 
Ease of ignition, spread of flame, smoke density, 
toxicity, heat release rate.  

Ulaşım Sektöründe 
Yangın DeneyleriYangına Tepki Bölümü

Yangına tepki ve dayanım testleri:
Sadece yapı sektöründe değil aynı zamanda havacılık 
(FAR PART 25’e göre uçak kabin içi yanmazlık deneyleri), 
denizcilik (IMO Resolutions) ve demiryolları (EN 45545-2 
ve -3) sektörlerine yönelik yangın deneyleri de 
gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar, uçak kabin içi yanmazlık deneylerinde özellikle 
Türk Hava Yolları’na hizmet sunan THY Teknik’in laboratuvar 
hizmeti aldığı onaylı altyüklenicisi olmuştur. 
 

Laboratuvarın yakın zamanda denizcilik sektörüne yönelik 
yangın deneylerinde IMO onaylı laboratuvarlar listesine 
girmesi beklenmektedir.

Trenlerde kullanılan komponent ve malzemeler için de 
Avrupa’da birkaç yıl önce yürürlüğe giren EN 45545-2 ve -3 
deneyleri bu laboratuvarda gerçekleştirilebilmektedir.

Fire Tests in Transportation 
Sector
Reaction and resistance to fire tests:
Not only for construction sector, but also for aviation 
(flammability tests for interior cabin materials according to 
FAR PART 25), maritime (IMO Resolutions) and railways 
(EN 45545-2 and -3) sectors, fire tests are conducted. 

Our laboratory is a notified sub-contractor of THY Technic for 
laboratory services in flammability tests for interior 
compartments. 

Our laboratory is expected to be included in the list for IMO 
notified laboratories in the scope of fire tests in maritime 
sector soon.

Tests for components and materials which are used in trains 
can be conducted in this laboratory according to EN 45545-2
and -3 which came into force a few years before.
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EN ISO 1182 ve 
EN ISO 1716

EN ISO 1182 veya 
EN ISO 1716 ve 
EN 13823

EN 13823 ve 
EN ISO 11925-2

EN 13823 ve 
EN ISO 11925-2

EN 13823 ve 
EN ISO 11925-2

EN ISO 11925-2

Performans 
belirlenmemiştir.

Sıcaklık artışı, Alevlenme süresince brüt 
kalori�k potansiyel kütle kaybı 

Sıcaklık artışı, Alevlenme süresince brüt 
kalori�k potansiyel kütle kaybı, FIGRA, 
Alev ilerlemesi, Toplam ısı salınımı

FIGRA, Alev ilerlemesi, Toplam ısı salınımı, 
Duman üretimi, Damlayan parçacıklar 

Duman üretimi, Damlayan parçacıklar, FIGRA, 
Alev ilerlemesi, Toplam ısı salınımı

FIGRA, Alev ilerlemesi, Toplam ısı salınımı, 
Duman üretimi, Damlayan parçacıklar 

Damlayan parçacıklar 

Taş, Beton

Alçı panel levhalar (ince yaprak), 
Mineral yün

Alçı panel levhalar (kalın yaprak), 
Alev geciktiricili ahşap 
malzemeler, Alev geciktiricili 
polimerler

Alçı panel levha kaplamaları, 
Alev geciktiricili polimerler

Ahşap, Ahşap-tabanlı paneller

Bazı sentetik polimerler
 

Avrupa Sınıfı       Test Metodu         Sınıflandırma Kriteri                            Tipik Ürünler

YAPI ÜRÜNLERİNİN YANGINA TEPKİ PERFORMANSI
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B
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D
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F

EN ISO 1182 and 
EN ISO 1716

EN ISO 1182 or 
EN ISO 1716 and 
EN 13823

EN 13823 and 
EN ISO 11925-2

EN 13823 and 
EN ISO 11925-2

EN 13823 and 
EN ISO 11925-2

EN ISO 11925-2

No performance 
determined. 

Temperature rise; Mass loss gross calori�c 
potential duration of �aming 

Temperature rise, Mass loss gross calori�c 
potential duration of �aming, FIGRA, Flame 
spread, Total heat release

FIGRA, Flame spread, Total heat release, 
Smoke production, Flaming droplets 

Smoke production, Flaming droplets, FIGRA, 
Flame spread, Total heat release

FIGRA, Flame spread, Total heat release, 
Smoke production, Flaming droplets 

Flaming droplets  

Stone, Concrete

Gypsum boards (thin paper), 
Mineral wool

Gypsum boards (thick paper), 
Fire retardant wood, Fire 
retardant polymers

Coverings on gypsum boards, 
Fire retardant polymers

Wood, Wood-based panels

Some synthetic polymers
 

EuroClass            Test Method         Classification Criteria                            Typical Products

REACTION TO FIRE PERFORMANCE FOR CONSTRUCTION PRODUCTS



Yapı elemanlarının yangına dayanım sınıflandırması:
Tam ölçekli boyuttaki yapı elemanlarının, tüm parametrelerin 
otomatik olarak kontrol edildiği fırınlarda, bir odada 
gerçekleşebilecek eşdeğer bir yangına maruz bırakılması 
sonucunda yangına dayanım süresi elde edilir. Yangına dayanım 
süresini belirleyen ana parametreler şunlardır: Numune 
yüzeyindeki sıcaklık yükselişi (I), Yangın kaynaklı deformasyon ile 
numune üzerinde oluşan boşlukların uzunluk ve büyüklüğü (E), 
maruz kalmayan yüzde sürekli alevlenme, taşıma gücü kaybı (R), 
duman sızdırmazlık (S) ve ışıma miktarı (W).

Yapı elemanı kullanım yeri ve şekline göre, yatay ve/veya dikey 
olarak yangına maruz bırakılabilir. Elde edilen parametre 
yanındaki sayı dayanım süresini gösterir ve deney sonucunda 
“REI tt” gibi bir sınıflandırma yapılır. Bu süre 15, 30, 45, 60, 
90, 120, 180, 240 veya 360 olarak dakika cinsinden verilir.

Deney fırınında, bir oda içerisinde meydana gelebilecek tipik bir 
yangın standardize edilmiştir. Süreye bağlı olarak fırın 
içerisindeki sıcaklık belli bir eğriyi takip ederek yükselir. 

 

Fire Resistance Department

Fire resistance classification of construction elements:
The fire resistance times of full scale construction elements are 
obtained in the furnaces which have all parameters automatically 
controlled, after being exposed to an equivalent fire that can take 
place in a room. The main parameters that determine the fire 
resistance time are: Temperature rise on sample’s surface (I), 
length and size of the gaps which occur on the sample due to 
fire originated deformation (E), continuous inflammation, loss of 
bearing on exposed surface (R), smoke sealing (S) and radiation 
amount (W).

According to application place and form, construction element 
can be exposed to fire horizontally and/or vertically. A classifica-
tion is made after the test as “REI tt”, so as to the number next 
to the parameter shows the resistance time. This time is given in 
minutes as 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 or 360.

In test furnace a typical fire that can occur in a room is 
standardized. According to duration temperature in the furnace 
rises by following a specified curve. 

Yangına Dayanım Bölümü
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ISO EĞRİSİ

(ISO Yangın Eğrisi - ISO Curve)
Temperature=345.log (8 .Time+1)+20

Zaman-sıcaklık eğri formülü / Time-temperature curve formula


