


                

 
 

Yanma Önleyici / Geciktirici Kaplamalar:  
Mevcut Teknolojiler ve Etkinlikleri 

 
      

Ahmet Kaplan 

 
      



AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ  
 

• Yangın oluştuktan sonra devreye giren, yangını tespit ve 
söndürmeye yönelik kullanılan sistemlerdir. 
 

• Yangın alarmları (duman alarmı, sıcaklık alarmı vb.) 
 

• Yangın söndürme sistemleri (yangın söndürücü tüpler,köpük ve 
su spreyi sistemleri vb.) 



 



• PASİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ 
 

• Yangın oluşmadan önce uygulanarak, yangın sırasında 
izolasyon görevi görürler ve binanın/yapının çökmesini 
geciktirerek insanların kaçış ve yangın ekiplerinin yangına 
müdahalesi için zaman kazandırırlar. 
 

•  Intümesan / Kabaran Boyalar 
 

•  SFRM: Spray Applied Fire Resistive Materials (Sprey       
Edilebilir Yangına Dayanımlı Malzemeler)  
 



 



YANGIN ÇEŞİTLERİ 
 
• 1-SELÜLOZİK YANGINLAR  
• Ahşap, kumaş, kağıt vb.  
l Ofis,Hastane ,Okul,AVM,Stadyum vb.  
• Standart: ETA ( EN 13381-8), BS 476 Part 20-21,   UL 263 / ASTM E119  

 
• 2- HİDROKARBON YANGINLARI  
• Petrol ve türevleri 
l Petrokimya Tesisleri, Rafineriler, Off - Shore Platformlar 
l LGP Stok Tankları vb. 
l Standart: UL 1709 

 



YANGIN EĞRİSİ 



• Çelik  540 °C’de yük  
taşıma Kapasitesinin yarısını  
kaybetmiş olur ve 550°C-620°C  
aralığında yıkım gerçekleşir.  
 
• Selülozik yangınlarda sıcaklık 
 20°C’den 600°C’ye 5 dakikada  
ulaşabilmektedir.  





• Petrokimya tesislerdeki yangınlarda 
Çelik yapıların yanı sıra , stok  
Tanklarında yaşanacak ısı artışı,  
tutuşmalar , patlamalar meydana gelir ve  
çok ciddi hasarlar oluşur. 

 
• Hidrokarbon yangınlarında sıcaklık 
 20°C’den 600°C’ye 2 dakikada  
ulaşabilmektedir.  

 





İNTUMESAN BOYALAR  
• Yaş boya sistemleridir. Epoxy Intumescent ve Thin Film 

Intumescent tipi ürünler vardır. 
 

• SFRM  (ÇİMENTO BAZLI SPREY EDİLEBİLİR MALZEMELER) 
Toz haldedirler, ve uygulamadan önce su ile karıştırılarak yüzeye 
özel ekipmanlar ile uygulanırlar.  

 

 



• İNCE FİLM İNTÜMESAN BOYALAR 
 
• Selulozik tipi yangınlar için kullanılır. (Bina, otel, havalimanı, 

avm vb.) 
 

• Su bazlı ve solvent bazlı olarak ürün tipleri pazarda mevcuttur. 
 

• Yüzeye uygulanan boya  yükselen ısı ile aktive olur ve film 
kalınlığı 50-75 kat artarak yangın ile yüzey arasında izolasyon 
görevi görür. Bu da yangından zarar görecek çelik yapı 
elemanlarının çökmesini belirli sürelerde geciktirmesini sağlar.  

 



İNCE FİLM İNTÜMESAN BOYALAR 
 

• Yüzeye  airless tabanca  ile uygulanırlar. 
 

• 30 – 60  – 90 – 120 dakika yangın dayanım sürelerine göre 
uygun ürünler ve film kalınlıkları uygulanır.  
 

• Ürün uygulama kalınlıkları her ürüne, çelik profiline ve istenilen 
yangın standardındaki koruma süresine göre farklılık gösterir.  

 



 





EPOKSİ İNTUMESAN BOYALAR 
• Epoksi İntumesan boyalar petrokimya ve off-shore 

tesislerindeki çelik yapıların korunmasında kullanılır.  
• UL 1709 standartına göre istenilen koruma süresine göre 

yapılan testler sonucunda elde edilen verilere  uygun film 
kalınlıklarında uygulanır. 

• Thin Film İntumescent Coatings ürünlere göre çok daha kalın 
uygulamalar yapılır.  

• Epoksi İntumesan boyalar dayanıklılık, korozyon dayanımı ve 
yangın koruma özelliklerini birarada sunduğundan hidrokarbon 
yangınları için pazarda yaygın olarak kullanılır.  

 



• Yangından korucu sistemler için gelen taleplerde uygun ürünün 
önerilmesi ve toplam tüketimin belirlenebilmesi için  bilinmesi 
gerekli noktalar:  

•  Yangından korunması planlanan yapının tipi  (Selülozik ve 
hidrokarbon yangınlarına dayanımın belirlenmesi) 

• Hangi standart  ?  ETA ( EN 13381-8 ) / BS 476 
• Yangından korunması istenilen süre ? (30-60-90-120 dak.) 
• Çelik profili detayları (profili tipleri, I, H v.b ) 

 



• Çeliğin ne amaç ile kullanıldığı (kolon veya kiriş vb.)  
• Çelik ebatları,  çelik yüzey alanı   
• Çeliğin iç kısımda mı yoksa dışarda mı olacağı 
• Kayıp faktörü  
• Sonkat detayları 
• Inspeksiyon 

 
 



 
 
 

   Teşekkürler 
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