Havasız kalan bir yangın…
Karel Lambert
Son makalemizde, yangın üçgenine ve hava almış yangın gelişimine bakmıştık. Yeterli
miktarda hava (oksijen) varsa yangın burada anlatıldığı şekilde gelişecektir. Fakat
binalarımızı 50 yıl önceki şekilde yapmadığımız gibi bir gerçeklik var. Yüksek izolasyona
sahip çift cam bugünlerde standart. Duvarlar ve çatılardaki izolasyonun ortalama kalınlığı
iki kattan daha fazla arttı. Ve binalar gittikçe daha fazla hava sızdırmaz hale gelmekte.
Düşük enerjili veya pasif denilen evlerde duvarlar ve çatıların içinde hava sızdırmayan bir
katman bile bulunmakta. Bu evler dışarı çok daha az enerji vermekte, kışın daha sıcak
yazın ise daha serin kalmakta. Bu nedenle bir yangın sırasında çok daha fazla enerji yanan
yerde birikecektir. Ve bundan da fazlası yanma için çok daha az hava bulunacaktir. Bunun
nedeni çift camın tek cama göre kırılmadan daha uzun kalmasıdır. Mantık bize daha farklı
bir yangın davranışıyla karşılaşacağımızı söyler.

1
1.1

Hava almamış yangın gelişimi
Kısıtlı sıcaklık birikimi

Flash overın gerçekleşmesinden önce hava kontrollü (HK) hale gelen yangınlara hava
almamış yangın denir. Grafik üzerinde yakıt kontrollü (YK) /hava kontrollü (HK) noktası
flash overdan önce olacaktır. Şekil 4.1’de kırmızı eğriyi, başlangıç ve büyüme safhasında
görebiliriz. Büyüme safhasında YK/HK noktasını görebiliriz. Bu, havalandırmanın yetersizliği
nedeniyle yangının normal seyrinde gelişememesi anlamına gelmektedir. Normal gelişim,
bu grafikte kırmızı noktalı çizgide gösterilmiştir. Havasız kalan yangın rejimi gri çizgiyle
gösterilmiştir.
YK/HK noktasından hemen sonra ısı yayım oranı azalacaktır. Eğer yakıt kontrollü (YK)
halden hava kontrollü (HK) hale geçiş büyüme safhasının başlarında olursa çok kısıtlı bir
sıcaklık birikimi bulunacaktır.

Başlangıç

Büyüme

Sönme

Şekil4.1 Yangın çok erken hava almamış duruma gelir. Sonuç olarak çok kısıtılı bir sıcaklık birikimi
olur.
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1.2

Yüksek sıcaklık birikimi

Eğer yangın büyüme safhasının sonuna doğru hava kontrollü hale gelirse, önemli bir ısı ve
enerji yayılımı gerçekleşmiş demektir. Sıcaklık seviyesini bundan sonraki seyri odanın
fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişecektir. Bu tür bir hava almamış yangın aşağıda gri
eğri ile gösterilmiştir.
Eğer oda hava sızdırmazsa, ısı yayım oranı düşmeye devam edecektir. Fakat odanın
izolasyonuna veya hacmine göre sıcaklığını normalden daha uzun koruyacaktır. Sonunda
sıcaklık da azalacaktır. Eğer yangının havalandırma profilinde bir değişiklik olmaz ise
kendiliğinden sönecektir.

Başlangıç

Büyüme

Sönme

Fig 4.2 Hava almamış yangın gelişimi

Yangının hava almadığı, fakat yeterli miktarda enerjisi (ısısı) kaldığı zaman içinde
havalandırma profilindeki bir değişiklik, çalışan ekibin güvenliğiyle ilgili çok kötü sonuçlara
neden olabilir.
1.3

Atım yapan yangın

Hava almamış yangınların son türü, taze hava sağlayan girişi çok sınırlı olan bir odadaki
yangındır. Yangın hızlı bir şekilde hava almamış hale gelecektir. Büyüme safhasında
açıklıktan kaybolan yüksek miktarda duman üretecektir. Dumanın üretimi hızlandıkça
boşlukta duman çıkışı için gereken alan büyüyecektir. Nötr seviye daha aşağıya inecektir.
Yangına sağlanan taze hava daha fazlasına yetmeyecek, ısı yayım oranı bu nedenle
düşecektir. Bir süre sonra odadaki sıcaklık da düşecektir. Sonuç olarak duman gazları
büzülecektir. Basınç artışı kaybolacak ve dumanın tahliyesi duracaktır. Hafif bir alçak basınç
oluşacak ve taze hava tekrar girecektir.
Bir defa taze hava ve oksijen yangına ulaştığında, yangın tekrar hızlanacaktır. Yangın
hızlanırsa ısı yayım oranı da artacaktır. Duman üretimi tekrar artacak ve duman hava
girişinin bir bölümünden tahliye olacaktır. Sonuç olarak taze hava girişi önce azalacak ve
sonunda duracaktır. Yanma işlemi tekrar havasızlık nedeniyle yavaşlayacaktır. Isı yayım
oranı ve sıcaklık tekrar azalacaktır. Hava tedariği ve bu döngü tekrar başlayacaktır.
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Bu şekilde, şekil 4.3’te gösterilen döngüsel bir süreç oluşur. Bu tür yangınlara atım yapan
yangın denir. Hollanda’da De Punt yangınının bu tür bir yangın olduğuna inanılmaktadır.
‘Gemi
deposunda
yangın,
De
Punt’
http://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/1575/fire-in-a-ships-warehouse-de-punt
bağlantısında bu yangınla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Başlangıç

Büyüme

Sönme

Şekil 4.3 Atım yapan yangın

2

Super Sofa Store yangını, Charleston (ABD).

Hava almayan yangınların bir risk faktörü vardır. Herhangi bir nedenle havalandırma profili
değişirse yangın daha çok hava alır. Bunun sonucu olarak yangının şiddeti (ısı yayım oranı)
artar. Bazen bu kademeli olarak gerçekleşir ve tepki vermek için zaman kalır. Fakat çok
hızlı bir şekilde, backdraft ya da havalandırma kaynaklı flash overla beraber de
gerçekleşebilir. Yakın geçmişte Charlston Super Sofa yangını hava almamış bir yangının
bulunduğu en tartışmalı yangınlardan biridir.
2.1

The Super Sofa dükkanı

Super Sofa dükkanı Charleston, Güney Carolinadaydı. Bina farklı kısımlardan oluşuyordu.
Dükkan, mağazanın kendisi (1.625 m2) ile sağ ve sol ilave kısımlardan (her biri 650 m²)
oluşmaktaydı. Arka kısımda orjinal binaya kapalı bir yükleme iskelesi ile bağlanan bir depo
binası (1.500 m2) inşa edilmişti. (Şekil 5.1’e bakınız.)
Mağaza mobilya satıyordu. Bu demektir ki binada yüksek yangın yükü bulunmaktaydı.
Büyük yüzeyine göre (dolayısıyla büyük hacim) hava besleme oranı kısıtlı kalmıştı. Bazı dış
kapılar vardı fakat bunlar, yangının tam gelişebilmesi için gereken miktarda havanın
beslenmesine izin verebilecek büyüklükte değildi. Böyle bir binada, yangın hızla hava
almamış hale gelecektir. Yangının sirayeti oldukça yavaşlayacak ve belki de yangını bir
noktada kalmasını sağlayarak duracaktır. Fakat duman bütün binaya dağılacaktır. Bu
duman belli bir mesafe katettikten sonra soğuyacak ve aşağıya çökmeye başlayacaktır. Bu
durum görüş mesafesini azaltacak ve itfaiye çalışmalarını olumsuz etkileyecektir.
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Şekil 5.1 Super Sofa Dükkanının hava fotoğrafı (Resim: NIOSH)

2.2

Yangın

Yangın, 18 Temmuz 2007’de dükkanın arkasındaki yükleme iskelesinde çıktı. İtfaiye
teşkilatı, düşen ihbara göre 2 arazöz gönderdi. Bir ekip dışardan müdahale ederken diğer
ekip bina içinde keşif yapıyordu. Bu ilk keşif sırasında dükkanda çok az duman vardı.
Yangının kendisi kapalı yükleme iskelesinde yanmaktaydı ve dükkana sirayet etmesi
bakleniyordu. Müdahale hızla büyüdü. Ilk ihbardan yirmi dakika sonra, yedi arazöz ve dört
amir olay yerindeydi.
Yangına iki taraftan müdahale edildi. Ana dükkanı kurtarmak için gösterilen çabalar artırıldı.
Dükkanın içinde beş takım birkaç koldan çalışmaktaydı. Bu çabalar sırasında dükkan
yavaşça dumanla doldu. Içeri girerken iyi bir görüş mesafesine sahip olan bazı itfaiyeciler
dönüşleri sırasında çok kötü şartlar ve yoğun duman nedeniye çıkışı arayıp bulmak zorunda
kalmışlardı. Çok sayıda itfaiyeci zor durumda kaldı ve telsizden yardım istedi.
Olay amiri, havalandırma yaparak görüş mesafesini artırmayı umdu. Dükkanın ön
tarafındaki tüm camların kırılmasını emretti (Bakınız resim 5.2). Bu yolla, adamlarının
binadan canlı çıkma şanslarını artıracağını umuyordu. Bu taktiğin bazı önemli sonuçları
oldu. Bu sırada dükkanın içindeki yangın hava almamıştı. Ön camların iç kısmında, açıkça
görülen nem, hava almamış bir yangının bilinen bir göstergesidir. Ayrıca ön camların
tamamı önemli bir yüzey oluşturmaktadır. Camların kırılmasıyla, çok miktarda hava
(oksijen) yangını besleyebilmiştir. Dolayısıyla bu yangın hızla gelişmiştir. Alev yüzeyi hızla
büyür ve sıcaklık şiddetle artar. Dükkanın içindeki şartlar ölümcül bir hal alır. (Bakınız resim
5.3 ve 5.4) Dokuz itfaiyeci dükkandan canlı çıkamaz.
.
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Resim 5.2 Camları kıran bir itfaiyeci (Fotoğraf: Bill Murton)

Resim 5.3 Duman, kırılan pencerelerden dışarı çıkmaya başlarken, yüksek miktarda taze hava
binaya giriyor. (Resim: Charleston post)

Resim 5.4 Yangın bir kez yeterli oksijene sahip olduğunda, hızla tam gelişmiş yangın haline gelir.
(Resim: Charleston post)
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2.3

Bazı eleştirel düşünceler

Charlestondaki yangın trajiktir. Dokuz itfaiyeci hayatını kaybetmiştir. Fakat duman tahliyesi
yapma kararı, bu trajik sonucun tek sebebi değildir. Bir kaç itfaiyecinin birden zor durumda
kalmış olması, havalandırma yapmanın asıl sebebiydi. Bu karar, zaten kötü giden bir
durumu daha da kötü hale getirmiştir.
Bu trajediye sebep olan önemli bir unsur da suyun yetersizliğidir. Ekiplerin hidrant ve
araçlar arasında çok uzun bir mesafe boyunca hortum sermesi gerekmiştir. Yangının
şiddeti nedeniyle müdahalenin ciddi şekilde artırılmasına karar verilmiştir. Muavenet
ekiplerinin çoğu yangınla mücadeleye yönlendirilmiş su tedariğini sağlamaya
gönderilmemiştir. Bazı itfaiye teşkilatlarının uzun mesafede su tedariği için spesifik
prosedürleri ve kaynakları vardır. Fakat bir itfaiye teşkilatının bu kaynakları yoksa ne olur?
Yarı uzun mesafede (500m), basit yöntemlerle su tedariğinin nasıl yapılacağı ile ilgili yeterli
eğitim var mıdır? Kaynaklarımızı kullanışımıza ve dağıtımımıza bakarsak, bu geliştirilebilir
mi?
Charlestondaki önemli bir unsur olay komuta yapısıdır. Bir yangın büyüdüğünde çok sayıda
amir olay yerine gelmiştir. Eğer olay çok geniş bir Alana yayılmışsa, çok sayıda ekibin
koordinasyonunu ve olaya genel hakimiyeti korumak çok zorlaşmaktadır. Bir durumun
kötüye gitmesini engellemenin en önemli ve en birinci yolu önceden eğitimini yamaktır.
Ortalama bir Belçikalı amir kaç saat büyük olayların yönetimi eğitimi almaktadır. Ve bu
perspektifle, acil durum planlamasından değil, amirin gerçek işi olan olay yerinde
adamlarına liderlik etmesi işinden bahsediyorum.
THSC ile çalışan itfaiyeciler için bir yoklama sisteminin (sayım) olmaması, bu itfaiyecilerin
başı derde girdiğinde uygun şekilde tepki vermenin mümkün olmadığı anlamına
gelmektedir. Belçika’da THSC ile çalışan itfaiyecileri için yoklama sistemine sahip olan bazı
teşkilatlar var. Fakat kaç tanesi gerçekten olay yerinde bir acil müdahale timine sahip? Kaç
itfaiye teşkilatı, spesifik olarak THSC kuşanmış itfaiyecileri sorun yaşadığı durumlarla ilgili
eğitim yapmakta? Kendi aramızdan birini nasıl kurtarırız? New York İtfaiyesinde bir acil
yardım çağrı sistemi geliştirildi ve uygulandı. Yeni amirler bir acil yardım çağrısı durumunda
ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bir hafta eğitim almaktadır. Buna yakından bir bakış ilginç
olacaktır. Fakat bu başka bir makalede yapılacaktır.
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