EN 81-20 VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI
FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ
GEREKSİNİMLER

ÖZET
Asansörlerde ayrı ayrı alınan EN 81-1 elektrikli asansörler için ve EN 81-2 hidrolik
asansörler için standartlar kapsamı birleştirilerek EN 81-20 ve EN 81-50 olarak
yenilenmiştir. Bu yenilikler imalatçı ve montaj firmaları için farklı gereksinimler ortaya
çıkarmıştır.

GİRİŞ
EN 81-20/50 gelen değişiklikler EN 81-1/2 olarak bildiğimiz temel standartların yerine
getirilmiştir. Son 20 yılda asansör standartları için yapılmış en geniş değişikliği kapsar. EN 8120/50 standartlarındaki değişiklikler üretim yapan firmalarda test ve sertifikasyon
yükümlülüğünü arttırmakta, montaj yapan firmaların üretim ve tasarım yöntemini
etkilemektedir. Temel amaç asansörlerde kullanıcı ve çalışan için daha güvenli tedbirler
alınmasını sağlamaktır. Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan bu standartlar Temmuz 2017 ‘ye
kadar geçiş sürecinde kabul edilip bu tarihe kadar EN 81-1/2 ve EN 81-20/50 geçerli olacaktır.
Ağustos 2017’de ülkemizde de EN 81-20/50 geçerli olacak EN 81-1/2 yürürlükten kalkacaktır.

5.3 Durak ve kabin kapıları
Kabin giriş kabin kapısıyla olmalı ve kuyu üzerindeki açıklıklar kat kapıları ile donatılmalı bu
kabin kapı elektrik motorlu sürtünmeli kayar panelli olmalı ve kat kapısı panellerini sürmelidir.
Kat ve kabin kapıları kapatılmış iken, gerekli açıklıklar hariç, durak ve kabin girişlerini
tamamen kapatmalıdır. Kapı boşlukları 6mm fazla olamamalıdır. (Cam panelli kapılarda
çocukların güvenliği için bu değer özel bir güvenlik önlemi alınmaz ise paneller arası ve yan
dikme arası 4mm indirilmiştir).
5.3.4 Yatay kapı açıklıkları
Mekanik olarak birleştirilmemiş yatay sürgülü kabin ve durak kapıları (bk. Şekil 10), Kapalı
kapılar arasındaki herhangi bir boşluğa Şekil 10’a göre 0,15 m çapındaki bir topun
yerleştirilmesi mümkün olmamalıdır.

Şekil 10 — Mekanik olarak
o
birleşttirilmemiş yaatay sürgülü kabin ve durrak kapıları

5.3.5 Durak ve kabin
k
kapılarının dayan
nımı
Kat kkapıları EN 81-58
8
standarrtında yangınna dayanım test
t standartında belirtildi
diği gibi olmaalıdır.
Kat vve kabin kappıları için meekanik dayannım, daire veya kare kessitli 5 cm2’liik bir alan üzerine
eşit olarak dağıttılmış 300 N’luk bir sstatik kuvveet, her iki yüzde herhhangi bir no
oktada
panelle/çerçeveye dik açılarrda uygulanndığı zaman
n, kapılar aşağıdaki
a
şşekil değişik
kliğini
gösteermeden dayaanmalıdır:
1 mm
m’den daha büyük
b
kalıcı şekil değişikkliğine,
15 mm
m’den daha büyük elastik şekil değişşikliğine
Ve buu test sonrasıı güvenlik fo
onksiyonları etkilenmemeelidir.
Dairee veya kare kesitli
k
100 cm2’lik bir allan üzerine eşit
e olarak daağıtılmış 10000 N’luk bir statik
kuvveet, durak kappıları için iniiş (veya biniiş) tarafından
n, kabin kapııları için kabbininin içerisiinden,
panell veya çerçevenin her hangi bir nnoktasına dik
d açılarda uygulandığıı zaman, kaapılar,
fonkssiyonelliği vee güvenliği etkileyen
e
önnemli kalıcı şekil
ş
değişikliği olmaksızzın dayanm
malıdır.
Azam
mi boşluk payyı 10 mm dirr.

Şekill 19 EN 81-50 Yumuşak çarpma için cihaz

Şekil
Ş
20 EN 81-50
8
sarkaçç testi yüksek
kliği

Cam panelli kat ve
v kabin kapııları
Panellleri çizelgee 5 darbe no
oktalarında, ddurak yanınd
dan veya kab
binin içindenn, yumuşak darbeli
d
sarkaaç Cihazının (EN 81-50: 2014, Maddde 5.14) 800 mm düşme yüksekliğine
y
e eşdeğer bir darbe
enerjiisi ile çarpm
ması sonucu aşağıdakiler uuygun bulunm
malı
1) Kaalıcı şekil değğişikliği olab
bilirliği yönüünden,
2) Kaapı donanım
mının bütünlü
üğünde bir kkayıp bulunm
mamalıdır. Kapı
K
donanım
oşluğu
mı, kuyu bo
içerissine 0,12m’dden daha büyük boşluklarrın olmadığı bir konumdaa kalmalıdır,
3) Saarkaç deneyi sonrasında kapılar
k
çalışaabilir olmalarrı gerekli değ
ğildir,
4) Caam elemanlarr için çatlaklar bulunmam
malıdır
Ağır darbeli sarrkaç cihazın
nın (EN 811-50: 2014, Madde 5.14) 500 mm
mm’lik bir düşme
d
yükseekliğine eşddeğer bir daarbe enerjisii, Çizelge 5’e
5 göre du
urak tarafınddan veya kaabinin
içerissinden darbee noktasında çerçevede kkapı panellerri veya cam panellerin oortasında bir darbe
Maddde 5.3.7.2.1 a)’da
a
belirtileenden daha bbüyük cam
panelller üzerine uygulandığın
u
nda, aşağıdakkiler tespit ed
dilmelidir:
1) Çaatlakların olm
madığı,
2) Azzami 2 mm çapındaki
ç
yon
ngalar hariç camın yüzey
yinde hasar olmadığı.
o

Şekil 11.g — Kapı panelli ve yan çerçeveli durak kapısı bütünü (örneğin Şekil 11.a ve Şekil
11.b göre)
Not 1— Şekil 11.e ve Şekil 11.f alternatif çözümlerdir.
En kötü durum deneye tabi tutulmalıdır. En kötü durumu belirlemek mümkün değilse, iki veya
tüm varyantlar deneye tabi tutulmalıdır.
Not 2 — 1 m ile belirlenmiş darbe noktaları için, tolerans ± 0,10 m’dir.
Açıklama
• Yumuşak darbeli sarkaç deneyi için darbe noktası
○ Ağır darbeli sarkaç deneyi için darbe noktası
Şekil 11 — Kapı panelleri – Sarkaç darbe deneyleri – Darbe noktaları
Cam paneller lamine olmalı ve Tedarikçinin ismi ve ticari markasını, cam tipini ve kalınlık
bilgilerini içermelidir.
5.3.6.2.2 Yatay sürgülü kapılar
Durak ve/veya kabin kapısı ve bu/bunlara sabit bir şekilde (rijit) bağlanmış mekanik
elemanların kinetik enerjisinin ortalama kapanma hızındaki hesaplanan ve ölçülen değeri 10 J’ü
aşmamalıdır
Koruyucu tertibat minimum 50 çapında engelleri algılamalı ve kabin kapısı eşiği üzerinde en az
25 mm ve 1600 mm arasındaki mesafe üzerinden açıklığı örtmelidir, Kapıyı kapatılırken, kalıcı
engelleri ortadan kaldırmak için koruma tertibatı önceden belirlenmiş bir
sürenin sonrasında devre dışı kalabilir.
Koruyucu tertibatın devre dışı bırakılması veya arıza durumunda, asansör çalışmaya devam
ediyorsa, kapıların kinetik enerjisi 4 J’ e sınırlandırılmalı ve akustik sinyal, kapı (kapıların)
herhangi bir zamandaki kapanmasında çalışmalıdır.
Kapının açılmasını veya kapanmasını engellemek için gerekli kuvvet etkisi, kapı hareket
seyrinin üçte biri hariç olmak üzere 150 N’u aşmamalıdır.
Cam kapı durumunda, öncü panel/panellerin ön kenar kalınlığı 20 mm'den daha az olmamalıdır.
Cam kenarları yaralanmaya neden olmaması için düzlenmiş olmalıdır.
h) Camdan yapılmış kapılar, Madde 5.3.7.2.1 a)’ya göre görüş panelleri hariç olmak üzere, bir
engel durumunda kapının durdurulması ve 150 N’ a kadar açma kuvvetinin sınırlandırılması
için vasıtalar ile donatılmalıdır.
i) Çocukların ellerinin sürüklenmeden önlemek için, Madde 5.3.7.2’de belirtilenden daha büyük
boyutlu camdan yapılmış yatay olarak otomatik çalıştırılan sürgülü kapılar, aşağıdakiler
yardımıyla riski asgariye indirecek vasıtalarla donatılmalıdır.

1) Assgari 1,10 m yüksekliğee kadar buzllu cam veyaa buzlu malzzeme uygulaamasının herrhangi
biriniin kullanımı ile kullanıcıy
ya açık taraft
fta saydam ollmayan cam yardımıyla vveya
2) Eşşik üstünde en az 1,60 m’ye kadar parrmakların vaarlığının algıllanması ve aççılış yönünde kapı
harekketini durdurrma veya
3) Azzami 4 mm’ye kadar kaapı panelleri ve çerçeve arasındaki boşluğun
b
sınıırlandırılmassı eşik
üstünnde asgari 1,660 m’ye kadaar. Aşınma nnedeniyle bu değer 5 mm
m’ye ulaşabiliir.
Girinntiler (çerçevveli cam vb
b.) 1 mm'yi aşmamalı ve
v 4 mm bo
oşluk dâhil edilmelidir. Kapı
panelline bitişik çerçevenin dış kenarı üzerindeki azami yarrıçap, 4 mm
m'den daha fazla
olmam
malıdır.
5.3.8 Durak kapıılarının kilittlenmesi ve kilitli olmassının denetleenmesi
me tertibatına sahip
Her bbir durak kappısı, Madde 5.3.8.1 ‘ninn gereğini yeerine getiren bir kilitleme
olmallıdır. Butertibat, kasıtlı kötü
k
kullanım
mlara karşı ko
orunmuş olm
malıdır.
Maddde 5.12.1.4 ve
v 5.12.1.8’d
deki istisnaî ddurum hariciinde kapalı konumdaki
k
bbir durak kap
pısının
tam kkilitlenmesi,, kabinin haareketinden önce olmalııdır. Kilitlen
nme, Madde 5.11.2’ye uygun
u
olarakk bir elektrikkli güvenlik tertibatı
t
ile ssağlanmalıdırr.
5.3.9.1.2 Elektrikkli güvenlik tertibatı, killitleme elem
manları en azz 7 mm bağğlanmadıkça etkin
olmam
malıdır (bk.Ş
Şekil 12).

manları örnekleri
Şekil 12 — Ki litleme elem
5.3.9.1.3 Kapı paneli/panell
p
lerinin kilitllenme şartın
nı sağlayan elektrikli güvenlik teertibatı
elemaanı, araya başka
b
mekan
nizma girmeeden kilitlem
me elemanı tarafından zzorlayıcı meekanik
etkiylle çalıştırılm
malıdır.
5.3.9.1.7 Kilitlem
me tertibatı, EN
E 81-50:20 14, Madde 5.2’de
5
öngörü
ülen deney ssırasında güv
venliği
olum
msuz etkileyeen kalıcı şek
kil değiştirm
meden veya kopmadan, kilit seviyeesinde ve kaapının
açılm
ma yönünde uygulanan
u
aşağıdaki asgaari kuvvetleree dayanmalıd
dır:
a) Süürgülü kapılarrda 1000 N
5.3.9.1.8 Kilitlem
me hareketi; ağırlık
a
kuvveeti, kalıcı mııknatıs veya yaylar etkisiiyle gerçekleeşmeli
ve süürdürülmeliddir. Yaylar kılavuzlanmı
k
ş ve sıkıştırrma ile çalışşan tipten ollmalı, kilidin
n açık
olduğğu anda yayların sarımlarrı sıkışmış duurumda olmaamalıdır (birb
birine değmeemelidir).
Kilitlleme tertibattı üzerinde; Kilitleme teertibatı imalatçısının ism
m, Tip inceleeme sertifik
kasının
numaarası, Kilitlem
me tertibatı tip
t bilgileri bbulunmalıdır..

5.3.9.3 Acil duru
umda kilidin
n açılması
Durakk kapılarınınn her biri, aşağıdaki Şekiil 13‘de belirrtildiği gibi kilit açma üççgenine uygun bir
acil ddurumda kilitt açma anahttarı yardımıyyla dışarıdan açılabilir olm
malı.

Şekil 13 — Kilit açm
ma üçgeni

Kilit açma üçgeenin konum
mu dikey düüzlemde isee durağın üst
ü yüksekliiğinde 2,00 m’yi
aşmaamalıdır, Yattay düzlemd
da ise 2,70 m aşmamalı, kilit açma anahtarı 0,220 m daha büyük
b
olmassı durumunnda
özel bir alet oolarak kabu
ul edilmiştirr ve montaaj yerinde hazır
bulunndurulmalıdır.
5.3.9.3.4 Durak kapılarının
k
kaabin kapısı taarafından tah
hrik edildiği durumlarda, kabin kilit açılma
a
bölgeesinin dışında iken her nee sebeple oluursa olsun du
urak kapısı açıldığında,
a
bbir tertibat (aağırlık
veya yaylar) duraakkapısının kapanmasını
k
ve kilitlenmeesini temin etmelidir.
e
5.3.9.3.5 Kuyu booşluğuna girriş kapısı bullunmuyorsa, durak kapıssından farklı kapı kilitlen
nmesi,
Maddde 5.2.2.3’e göre
g
kuyu bo
oşluğu taşınaabilir merdiv
veninden 1,80
0 m yüksekliikte ve azam
mi 0,80
m yaatay mesafedde güvenli biir şekilde geerçekleşmeli veya kalıcı montaj edilm
lmiş tertibat, kuyu
boşluuğunda bulunnan bir kişiniin kapı kilidiini açmasına imkân verm
melidir.
pılarının kap
palı kalmasıını sağlayan
n elektrikli güvenlik
g
terttibatı
5.3.133 Kabin kap
Her bir kabin kapısı,
k
Madd
de 5.3.13.1‘‘de belirtilen
n şartlara uygun
u
olacak
ak şekilde Madde
M
5.11.22’ye uygun olarak kapının kapalı kkalmasını saağlayan bir elektrikli
e
güv
üvenlik tertib
batıyla
donattılmalıdır
pısının açılm
ması
5.3.155 Kabin kap
5.3.155.1 Kilidin açık olduğu
u bölgede (M
Madde 5.3.8..1) herhangi bir nedendeen dolayı assansör
dururrsa, 300N’daan daha büy
yük olmayann bir kuvvet ile aşağıdak
ki konumlardda el ile kab
bin ve
durakk kapısını açm
mak mümkü
ün olmalıdır:
a) Duurak kapısı, acil
a durum kilit açma anaahtarı veya kabin
k
kapısı yardımıyla
y
kkilit açılmış olması
o
ile kilidin açılmışşolmasından sonra durakttan,
b) Kaabin içinden

5.3.15.2 Kabin içerisinde bulunan kişi tarafından kabin kapısının açılmasını sınırlandırmak için
bir tertibat, aşağıdaki şekilde sağlanmalıdır:
a) Kabin hareket ettiğinde, kabin kapısı açılması, 50 N daha fazla bir kuvvet gerektirmeli ve
b) Kabin Madde 5.3.8.1’de belirtilen bölge dışında iken, kabin kapısını sınırlama
mekanizmasında 1000 N bir kuvvet ile 50 mm den daha fazla açmak mümkün olmamalı ve aynı
zamanda otomatik bir güç çalışması altında
kapı açılmamalıdır.
SONUÇ
EN 81-20/50 standartları ile yapılan yenilikler, insan ve yük asansörlerinde kullanıcı ve
çalışanlar için daha güvenli hale getirilmektedir. Uygulamanın tasarım aşamasından son kontrol
ve değerlendirme aşamasına kadar birimler arası doğru iletişim ile daha verimli sonuçlar
alınabilmek mümkündür.
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