BU BİLGİLER ER-SE KABLO SİTESİNDEN ALINARAK TEKNİK İÇERİĞİNDEN DOLAYI KULLANILMIŞTIR

TEKNÝK VERÝLER
HALOJENSÝZ KABLOLAR
HALOJENSÝZ (HALOJEN-FREE) KABLOLAR
Yangýn sýrasýnda kablolarýn yanmasý ile oluþan en tehlikeli gazlar hidrojen klorid (HCL)hidrojen florid(HF) ve hidrojen
bromide (HBr) gibi zehirli gazlardýr.Bu gazlar, bünyesinde halojen esaslý madde barýndýran yalýtým ve kýlýf malzemelerinin
yanmasý sýrasýnda oluþur.
PVC, kablo yalýtým ve kýlýflanmasýnda çok kullanýlan ve bünyesinde halojen esaslý maddeler bulunduran bir
malzemedir.Fiyatýnýn ucuzluðu ve kolay uygulanabilir olduðu için tercih edilmektedir.Ýçerisine konabilen deðiþik katký
maddeleri ile alev geciktiricilik verilse de ,yangýn esnasýnda yoðun duman ve korozif gaz çýkarmaktadýr.
Bu sebepten

insan hayatýnýn ve deðerli eþyalarýn korunmasý gereken yerlerde halojensiz malzemeden üretilmiþ

kablolar kullanýlmaktadýr.
Halojensiz kablolar genel olarak aþaðýdaki özellikleri saðlamaktadýr.
1)
2)
3)
4)
5)

Alev geciktiricilik
Düþük duman yoðunluðu
Korozif ve zehirli gaz yaymama
Yalýtýmýn yangýn þartlarýnda uzun süre iþlevini görmesi
Kablo sistemlerinin yangýn þartlarýnda belirtilen sürede fonksiyonelliðinin devamý.

*
*
*
*

Alev geciktirici malzeme tutuþmaya karþý dirençlidir. Tutuþsa da alevin yürümesini engeller.
Düþük duman yoðunluðu, yangýn sýrasýnda çýkýþlarý görebilme açýsýndan önemlidir.
Korozif ve zehirli gazlar yaymama, insanlarýn zehirlenmemesi ve deðerli malzemelerin korunmasý için önemlidir.
Yalýtýmýn uzun süre iþlevini sürdürmesi ve kablo sistemlerinin fonksiyonelliðinin devamý; yangýn mahallindeki, bilhassa
yangýn söndürme, havalandýrma, asansör ve haberleþme gibi cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayarak insanlarýn yangýn
ortamýndan uzaklaþmasýný kolaylaþtýrýr. ¶

TESTLER
1) IEC 332-1,VDE 0472 BÖLÜM 804 B,EN 50265-2-1
YALITILMIÞ TEK ÝLETKEN VEYA KABLO ÝÇÝN DÜÞEY ALEV YAYILMASINA KARÞI DAYANIKLILIK DENEYÝ.
1KW ÖN KARIÞIMLI ALEV
600 mm uzunluðundaki kablo numunesi,ön tarafý açýk metal bir hücrede dikey olarak sabitlenir.
Propan beki numune kablo ekseniyle 45°lik açý yapacak þekilde yerleþtirilir.
Test süresi kablo çapýna baðlýdýr.Eðer örnek parça yanmaz yada alev kendiliðinden sönerse deney baþarýlýdýr.

KABLO DIÞ ÇAPI
mm

ALEV UYGULAMA SÜRESÝ
saniye

D<25

60

25<D<50

120

50<D<75

240

D>75

480
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2) IEC 332-2,VDE 0472 BÖLÜM 804 A,EN 50265-2-2
YALITILMIÞ TEK ÝLETKEN VEYA KABLO ÝÇÝN DÜÞEY ALEV YAYILMASINA KARÞI DAYANIKLILIK DENEYÝ.DÝFÜZYON ALEVÝ
600 mm uzunluðundaki kablo numunesi ön tarafý açýk metal bir hücrede dikey olarak sabitlenir. Alt ucuna 5N/mm² aðýrlýk asýlýr.
Propan beki kablo eksenine 45°lik açý yapacak þekilde yerleþtirilir. Alev numuneyi saracak þekilde uygulanýr. Alev 20 sn ± 1sn
süre ile uygulanýr.
Kablo numunesinin baðlandýðý üst desteðin alt kenarý ile kömürleþmenin baþlangýcý arasýndaki mesafe 55 mm.’den büyük
olduðunda deney baþarýlýdýr.

3) IEC 332-3,VDE 0472 BÖLÜM 804 C,EN 50266
DÜÞEY OLARAK MONTE EDÝLMÝÞ,DEMETLENMÝÞ TELLER VEYA KABLOLARDA DÜÞEY ALEV YAYILIMI DENEYÝ
Test numuneleri çelik bir merdivene baðlanýr. Numune sayýsý dýþ çapa göre belirlenir. Çelik merdiven 1 m. geniþliðinde,
2 m. derinliðinde ve 4 m. Yüksekliðindeki bir test odasýnýn arka kýsmýna yerleþtirilir. Havalandýrma deliði yolu ile test odasý
havalandýrýlýr.
Deney alevi 20 dakika süreyle kablo numuneleri üzerine uygulanýr. Eðer alevler kendi söndüyse ve numunelerin hiçbir yeri
2,5 metrenin üzerinde zarar görmedi ise test baþarýlýdýr.

4) IEC 61034,VDE 0472 BÖLÜM 816,EN 50268
BELÝRLÝ ÞARTLAR ALTINDA YANAN KABLOLARIN DUMAN YOÐUNLUÐUNUN ÖLÇÜLMESÝ
3 m³’lük bir test odasý, ölçme sistemi: bir ýþýk kaynaðý (100W standart halojen lamba ) ve bir selenyum yada silikon foto-elektrik
hücresinden oluþur. Ýkisi de 2,15m'lik yüksekliðe yerleþtirilir. Dikdörtgen bir tepsi alkolle doldurulur. Dumanýn yayýlmasý bir
vantilatör ile saðlanýr.
Numunenin uzunluðu 1metredir.Numune sayýsý ise kablo çapýna göre seçilir.
Numuneler alkol dolu tepsi üzerine yatay olarak sabitlenir. Vantilatör çalýþýr ve alkol yanar. Iþýk þiddeti,fotosele baðlý bir plotter
tarafýndan kaydedilir.
Test boyunca ýþýk iletimi aþaðýdaki tabloda verilen deðerleri aþmadý ise test baþarýlýdýr.

KABLO DIÞ ÇAPI
mm

NUMUNE SAYISI

IÞIK ÝLETÝMÝ

>40

1

>70%

>20<40

2

>60%

>10<20

3

>60%

5) IEC 60754-2-1,VDE 0472 BÖLÜM 813,EN 50267
HALOJEN ASÝT GAZI TAYÝNÝ,pH VE ÝLETKENLÝÐÝN ÖLÇÜLMESÝ
Bu test dolaylý olarak yalýtým yada dýþ kýlýf bileþiminin korozif gaz yayýmýnýn ölçülmesine olanak verir.pH deðeri ve iletkenlik
ölçümü sýrasýnda düþük miktarda halojen ölçülebilir.
500~600 mm boyunda bir fýrýnda en az 1 gr yalýtým yada dýþ kýlýf bileþimi 935°C’ye kadar ýsýtýlýr.
Hava akýmý,çýkan gazlarýn arýtýlmýþ su ile dolu þiþe içinden geçmesini saðlar.
pH deðeri 4,3'ten daha az ve elektrik iletkenliði 10 NS/ mm' yi aþmadý ise test baþarýlýdýr.

6) IEC 331,VDE 0472 BÖLÜM 814
YALITIM DAYANIKLILIÐI TESTÝ
Bu test yalýtýmýn alev þartlarý altýndaki dayanýklýlýðýný belirtir. Bu standartlara göre test edilen kablolara FE 180 yazýlýr.
1,2 m. Uzunluðunda dýþ kýlýflý ve iki ucundaki diðer kaplamalar soyulmuþ þekilde,elektronik baðlantý için uygun halde olan
kablo.
Hazýrlanan numuneler yakýcý maddenin yaklaþýk 75 mm yukarýsýna yatay olarak yerleþtirilir
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Numuneler(her iletken için bir 3 A sigorta) bir voltaj kaynaðýna baðlanýr ve anma gerilimi test edilir.Bütün ekranlar ve diðer
metal kýlýflar birlikte baðlanýr ve topraklanýr.Ýletkenin voltaj kaynaðýndan uzak olan ucu,elektrik kontaðý yapmasýný
engellemek için bir miktar kývrýlýr.
Alev kaynaðý ateþlenmiþ ve bir sýcaklýk pili kullanýlarak en az 750°C’ye kadar ýsýtýlmýþtýr.Numuneler bir elektrik kaynaðýna
baðlanýr ve alev içine býrakýlýr.Numuneler 180 dakikalýk zaman periyodu içinde test edilmiþtir.
Eðer test süresi boyunca 3 A sigortalarýndan hiçbiri patlamadý ise test baþarý ile gerçekleþmiþtir.
7) KABLO SÝSTEMLERÝNÝN DEVRE DAYANIKLILIK TESTÝ (E)
DIN 4102 BÖLÜM12
Bu standarda göre test edilen kablolar E 30, E 60, E 90 olarak adlandýrýlýr.
Besleme kablolarý, kontrol kablolarý ve telekomünikasyon kablolarý; baðlantý tertibatý, kablo tavasý ve kablo kelepçeleri ile
birlikte teste tabi tutulur.
Test odasýnýn minimum çapý 2x3x2,5 m. olmalýdýr.
Aþaðýdaki kablolar test odasýnýn duvarýna yada tavanýna monte edilir.
2 güç kablosu 4x1.5 mm²
2 güç kablosu 4x50 mm²
2 telekomünikasyon kablosu,izin verilen en az sayýda yada en az çiftli.
Test voltajý besleme kablolarý için 400 V.,telekomünikasyon kablolarý için 110 V'dýr.
Yanma odasý standart sýcaklýk eðrisine(ETK) uygun olarak ýsýtýlmalýdýr.
> E30 …………E30………Yanma odasý sýcaklýðý 820°C
> E 60…………E60………Yanma odasý sýcaklýðý 870 °C
> E 90…………E90……...Yanma odasý sýcaklýðý 980 ° C
Eðer test süresi boyunca kýsa devre oluþmamýþ ve akým kesilmesi olmamýþ ise test baþarýlýdýr.
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