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Gözlem
Test sırasında, AyDo™ Flame Safe “Üç Aksiyonlu Koruyucu” ’nun davranışlarını,
ürün ve performansını gözlemleyerek izledik.
Kırmızı Kuzey Çamı
Alev önünde 1 dakika sonra uygulama yapılmamış numunenin gri-beyaz olduğunu ve
kömürleşme ile küller oluşmuş olduğunu gözlemledik. 3 ile 4 mm ahşap, kömüre
dönüşmüştür.
Uygulama yapılmış numuneler (konsantre ürünün yanı sıra seyreltilmiş ürün ile)
kararmış, kömürleşmiş fakat kül olmamıştır. Sadece 2-3 mm ahşap, kömüre
dönüşmüştür. Bu durumun oluşması, kullanılan seyreltme miktarına bağlıdır.

sol: Uygulama yapılmamış; sağ: Uygulanmış (konsantre ve 3 seyreltilmiş)

Đkinci dakika boyunca (ve aşağıdaki süre), uygulama yapılmış ile yapılmamış örnek
arasında fark olduğu görülmektedir, alev ahşap ürünün rengini değiştirmiştir.
Uygulama yapılmış örnekde, alev sarıdan daha turuncudur ve ahşap kömürleşip alev
yansıtan bir ayna gibi siyah yansıtıcı bir yüzey oluşturmuştur. Bu bize odunun daha az
ateş ile mücade ettiğini göstermiştir.
Üçüncü dakikada ahşap örneklerinin kalınlığı ölçüldü.
Grafik 1 de neticeler özet olarak gösterilmektedir.
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Grafik : 1

Ahşap kalınlığının azalması sonucunda, uygulama yapılmamış ahşap örneklerini alevin
hızlı tüketmiş olduğunu gördük.
10 dakika sonra, solda ki uygulama yapılmamış olan ahşaptan geriye 12 mm ve
uygulama yapılmış olandan ise 15 mm kaldı.
Bu değerler dikkate alınarak örnek konsantre ürün ile uygulama yapıldı.
Burada, ürünün ahşabı ateş ve ısı hasarlarına karşı koruyan iyi bir göstergesi vardır.

4 dakika sonra sol: uygulama yapılmış,
sağ: uygulama yapılmamış.

10 dakika sonra sol: uygulama yapılmamış,
sağ: uygulama yapılmış.

5 dakika sonra, uygulama yapılmamış ahşap, form ve yapı kaybetmeye başladı,
uygulama yapılmış numune ise çok daha sağlam bir yapıda 10 dakika kadar daha
formunu aynen muhafaza etmiştir, sadece üzerinde bir miktar kül oluşmuştur,
uygulama yapılmamış örnek üzerinde ise daha az kül oluşmuştur.
Numunelerin yakıldığı ve ateşten çıkarıldıkları zamanlarda başka bir yönü daha
görüldü. (Bakınız Grafik:2)
Başlangıçta, her iki örnek, yangın çıkarıldıktan sonra birkaç saniye içinde söndürüldü.
Fakat daha uzun bir süre alev kaynağına maruz kaldıklarında, uygulama yapılan
numunenin 4-8 saniye sonra yanması durdu, uygulama yapılmamış örnek alev
kaynağı çıkarıldıktan sonra 24-34 saniye boyunca yanmaya devam etmiştir ve 10
dakika sonra uygulama yapılmış numune yanan alevlerden etkilenmeyerek hemen
durmuştur. Bu tesbit, ürünün ahşabı yangına karşı korumuş olduğunun iyi bir
göstergesidir, yangın genişlememesi ve kontrolü kolay değildir.
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OSM III

1

OSB III ile aynı testler yapıldı. 1 dakika sonra uygulama yapılmamış numunenin, gribeyaz olduğu görülmüştür. Numune de kömür ve küller oluşmuştur. 2-3 mm ahşap,
kömüre dönüşmüştür; 3 dakika sonra bu kömür 4 mm olarak ölçülmüştür.
Uygulama yapılmış numuneler (konsantre ürünün yanı sıra seyreltilmiş ürün ile) siyah
oldu. Kömürleşti, ancak kül olmadı. 1 dakika sonra da 2-3 mm ahşap kömüre dönüştü
ve 3 dakika sonra da kömürleşme 4mm oldu.

Sol : Uygulama yapılmamış
Sağ : uygulama yapılmış

1 dakika sonra
Sol :Uygulama yapılmamış
Sağ : ½ seyreltme ile uygulama yapılmış

iki dakika boyunca (ve sonraki sürede), aleve maruz bırakılan uygulama yapılmamış
ve uygulama yapılmış ahşap örnekler arasında renk farkı olduğu görülmüştür.
Uygulama yapılmış örnekde alev, sarıdan daha ziyade portakal rengindedir ve
kömürleşen kısım siyah renkte, sanki alev yansıtan bir ayna gibi yüzey tabakası
oluşturur. Bu, ateşin daha az odunu tüketmekte olduğunun bir göstergesidir.

1

OSB : Geniş odun parçalarının, fenol esaslı tutkalla uygun sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle
üretilen, kolay tutuşabilen ahşap plaka malzemelerdir. Kullanılan tutkala göre, Osb II; Kuru ortamlara
uygun ve Osb III; Rutubete dayanıklı olarak üretilir.
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Üçüncü dakikadan itibaren ahşap örneklerinin kalınlığı ölçüldü. Grafik : 3, Yukarıdaki
genel sonuçları gösterir.
Tüm örneklerde ölçülen orijinal ilk kalınlık 13 mm’dir. 10 dakika sonra, soldaki
uygulama yapılmamış numunede bu kalınlık 8 mm. ve uygulama yapılan numenin
kalınlığı 11 ila 12 mm. olarak ölçülmüştür.
Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi, uygulama yapılmış örneğin yapısı çok daha iyi
korunur. Kenarları daha az yıkılır, daha az malzeme yanar ve daha az kül oluşur.
Bu durum, ürünün yangın ve ısı hasarlarına karşı ahşabı koruduğun iyi bir
göstergesidir.

10 dakika sonra
Uygulama yapılmamış – Saf ürünle uygulama yapılmış. Uygulama yapılmamış – ½ seyreltilmiş ürünle
uygulama yapılmış.

Grafik : 4
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Başka yönü ile alev yapıcı çıkarıldığı zaman, numunelerin yanması durmuştur (bakınız
Grafik:4). Başlangıçta, her iki örnek de birkaç saniye içinde söndürüldü. Ama sonra
daha uzun bir süre uygulama yapılmamış örnek aleve maruz bırakılıp da alev yapıcı
çıkarıldıktan sonra (33-109 saniye) yanmanın devam ettiği belli oldu. Uygulama
yapılmış örneğin yanması, alev yapıcı çıkarıldıktan sonra, 4-20 saniyede durdu ve
sonra 10 dakika alev yapıcıya maruz kalması durumunda (2 örnek dışında - 22 ve 11
saniye) hemen yanma durmuştur. Bu tesbit, ürünün ahşabı yangına karşı korumuş
olduğunun iyi bir göstergesidir, yangının genişlememesi ve kontrolü kolay değildir.
OSB; seyreltilmiş ürün ile uygulama yapılmış numunenin, konsantre ürün ile uygulama
yapılmış numuneden daha hızlı sönmüş olduğu gözlemlemiştir. Fakat bu OSB
malzemesinin heterojen özellikleri sonucu da olabilir. OSB için, önceki emme testlerine
dayanarak, seyreltilmiş ürünün (1 / 2) kullanılması tavsiye edilir.

1 dakika sonra.
Sol: Uygulama yapılmamış numune
Sağ: uygulama yapılmış numune

Numuneler, 1 dakika boyunca aleve tutuldu, malzeme, birkaç saniye içinde
söndürüldü. Seyreltilmiş AyDo™ Flame Safe ve konsantre AyDo™ Flame Safe ile
uygulama yapılmış numuneler ile uygulama yapılmamış numune için de aynı durum
oldu. Ama rüzgar (düzenli hava akımı) koşulları altında, konsantre AyDo™ Flame Safe
ile uygulama yapılan örneklerden biri hariç diğer tüm örnekler yoğun duman üreten,
parlayan ve içten yanan alevle tutuştu.
Bu durum, “AyDo™ Flame Safe” ile uygulama yapılmış numunenin içinde hala daha
fazla nem kaldığı gerçeği ile açıklanabilir ki bu gözardı edilemez. Rüzgar olmadan
yapılan test tekrarında, tüm numuneler için içten yanma durdu.
Bu malzeme normalde su emmez. Ama 20 saniye boyunca AyDo™ Flame Safe’e
batırıldığı zaman, (31 Litre/m³ su ile karşılaştığında) ürün 438 Litre/m³ emer.
Daldırma daha uzun süre olursa, daha fazla ürünün emileceğini unutmayınız. AyDo
Flame Safe, uygulandığı malzeme ile etkileşime girer ve ona nüfuz ederek, çok yavaş
kuruyup şişmesini sağlar.
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Karton
AyDo Flame Safe ile (30 saniye boyunca daldırma yapılmış) uygulama yapılmış bir
karton parçası ve sadece su ile uygulama yapılmış bir yeri ile küçük bir deneme
yapıldı. iki parçada test için tamamen kurutulmuştur.
Uygulama yapılmamış numune 5 saniye sonra alev alıp yanmaya başladı. Tamamen
yakıldığında alev kapatılmıştır.
10 saniye boyunca uygulama yapılan numuneye alev tutuldu. Alev hemen söndürüldü,
ancak 2 dakika boyunca kızgın parlaklık devam etti. Sadece doğrudan alev alan parça
siyah oldu ve o bölgede yüzeysel bozulma meydana geldi.
Bu durum AyDo™ Flame Safe ’in, kartonun alev almasını engelleyip, koruduğunun
güçlü bir göstergesidir.

Sol : Uygulama yapılmamış Karton; Sağ: Flame Safe ile uygulama yapılmış.
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Sonuçlar ve Öneriler
Bu sıcak odaklı alev testi ile "AyDo™ Flame Safe Triple Action Protector" ürününün
OSB III dahil, tüm ahşap çeşitleri için mükemmel bir yangın koruma sağladığı
sonucuna varabiliriz. Ürün sadece ahşabın yanmasını engellemekle kalmayıp, yangının
genişlemesini de önleyen mükemmel bir etkiye sahiptir.
10 dakika sonra alev önünde, Kırmızı Kuzey Çamı yanı sıra OSB III için uygulama
yapılmış numuneler, uygulama yapılmamış örneklere göre çok az zarar görmüştür.
Daha az malzeme tüketimi, daha az kömürleşme, daha az küller oluşmuş ve
yapılarının çok daha sağlam kaldığı görülmüştür. Oluşan kömür uygulama yapılmamış
numuneden daha fazla alev yansıtacak şekilde görünüyordu.
Bir başka ilginç yönü, alev kaynağı kaldırılınca uygulama yapılmış numunelerin
yanması durmakta, oysa uygulama yapılmamış örneklerde yanma devam etmektedir.
OSB durumlarda bu etkisi daha belirgindir.
Seyreltilmiş ürün ile uygulama yapılan ahşap / OSB, konsantre ürün ile uygulama
yapılan örneklere benzer ve OSB için bazı durumlarda daha iyidir. Bu nedenle % 33 (1
/ 2 bir seyreltme kullanılabilir.

Diğer malzemeler
•
•

•

Güçlü koruma oranı malzemenin türüne bağlıdır.
"AyDo™ Flame Safe" çatı altında fibered bitum (Celit), yangına karşı ekstra bir
koruma sağlayabilecek gibi görünmektedir. Ürüne 10 saniyeden fazla batırılmış
madde (şişmeye eğilimi) deforme olabilir. Çünkü nüfuz etme karakteristik
özelliği nedeniyle, kolayca büyük miktarlarda ürünü çok hızlı bir şekilde derine
emer, bu nedenle malzemenin "AyDo™ Flame Safe" ürününe en fazla 10
saniye süreyle daldırılması yeterlidir.
Karton alevden korunmaktadır, "AyDo™ Flame Safe" yangını yakalamakta ve
yangın için maddi engel teşkil etmektedir.
Ir.Johan Toebat
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