Fanların Konumlandırılması*
Karel Lambert
*Yazıda kullanılan fan kelimesi ingilizce “power blower” ifadesine karşılık kullanılmıştır. Bu yazıda
geçen tüm fan ifadelerinde, hava üfleyen pozitif basınçlandırma fanlarına yani vantilatörlere atıf
yapmaktadır. Duman tahliyesi için kullanılan emiş fanları kastedilmemektedir.

Yangın güvenliği mühendisliği yüksek lisans çalışması için Karel Lambert1, fanların
merdiven boşluklarının havalandırması amacıyla konumlandırılması üzerine bir tez yazdı.
Bir literatür taraması yaptı. Ayrıca konu üzerine, deneysel çalışmalar da yaptı. Bu tez
kapsamında havalandırma el kitabının çerçevesi geliştirildi. Bu makale içinde, söz konusu
kitabın 9ncu bölümünü bulabilirsiniz. Makalede, fan konumlandırmak için farklı
seçenekleri tartışmaktadır.

9

Konumlandırma

Fanların nasıl konumlandırılacağına ilişkin; hem literatürde hem de itfaiyeciler arasında
çok fazla değişik görüş vardır.
Bu konuda iki önemli faktör rol oynamaktadır:
vantilatörün tipi ve havalandırmanın tipi
9.1

Havalandırmanın Amacı

Yatay ve diğer havalandırma türleri arasında bir ayrım yapılmalıdır. Yatay havalandırma
durumunda, hava giriş ve çıkışları aynı kattadır. Hava akımı giriş boşluğundan çıkış
boşluğuna doğru ilerler. Böyle bir uygulamada, girişte iki yönlü hava akımı olması
istenmez. Aksi takdirde duman, giriş noktasından dışarı çıkar. Eğer bu duman sıcaksa,
buradan içeri girmek zorunda kalan itfaiyeciler için bir risk oluşturur. Tüm kapı boşluğunu
bir hava akımıyla kaplayarak, hava sızdırmazlığı sağlamak, bir çözüm olarak görülür.
Benzer bir problem, oda pozitif basınçlandırıldığı zaman da ortaya çıkar. Burada da giriş
boşluğunun üst tarafında hava çıkışı olmaması gerekir. Söz konusu hava çıkışı, bir sızıntı
olduğunu gösterir. Bu sızıntı, odanın içinde daha az pozitif basınç bulunmasına neden
olacaktır.
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Bir apartmanda içinde yapılacak havalandırmayı
konumlandırırken, giriş kapısının aynı zamanda hava
girişi olması mümkündür. Hava çıkış boşluğu ikinci
kattaki bir pencere olabilir. Bu yerleşimde, giriş
boşluğunda iki yönlü hava akımı olması sorun
değildir. Aslında, bu sayede ikinci kattan çıkan
dumanın, zemin kattaki giriş boşluğundan içeri doğru
emilmesi engellenir. Buradaki soru şudur; bir
vantilatörü nasıl konumlandırmayız ki ikinci katta en
yüksek verimi alalım?
Dolayısıyla, iki seçenek vardır:
• Hava giriş boşluğu, tamamen içeri doğru hava
akımına izin vermelidir.
• Eğer havalandırm verimini artıracaksa girişte
iki yönlü hava akımına izin verilebilir.
Şekil. 9.1 Konvansiyonel bir
(Fotoğraf: German Berckmans)

fan

Havalandırmada rol oynayan bir diğer hassas nokta, taktik önceliklerin fan verimine göre
ağrılığı olmasıdır. Yüksek verim almak için, çoğunlukla vantilatörü itfaiye ekibinin yoluna
koymak gerekecektir. Taktik bir bakış açısına göre, bu tavsiye edilmez. Müdahale ekibi
ilerlediğinde, kapıdan giren hortum hareket eder. Bu muhtemelen vantilatörün de
yerinden oynamasına neden olacaktır. İlave olarak, diğer bir güvenlik sebebi vardır. Eğer
itfaiyeciler binayı hızla terketmek zorunda kalırsa, yollarını engelleyen bir fanın ciddi
sonuçları olabilir.
9.2

Vantilatör Tipine Bağlılık

9.2.1 Konvansiyonel vantilatör
Vantilatör üretmeye ilk başlayan firmalardan birisi Amerikan Tempest firmasıdır. İlk
fanları onlar yapmıştır. Bu fanlar, koni şekilli bir hava akımı üretir.
Konvansiyonel bir vantilatörün her
zaman (Bkz. Şekil 9.1), bir hava
sızdırmazlığı
yaratabilecek
kadar
kapıdan uzağa konulması gerektiği
söylenmiştir.
Bu,
vantilatör
tarafından üflenen havanın bir koni
formu
oluşturarak
kapı
girişini
tamamen kapatması anlamına gelir.

Şekil. 9.2 Bir vantilatör, oluşturduğu hava konisinin
kapı
girişini
tamamen
kaplayacağı
şekilde
yerleştirilmiştir. (Şekil: Bart Noyens)
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İtfaiyecilere bu hava konisinin kapıyı
tamamen kaplayıp kaplamadığını,
çıplak elleriyle hissederek test etmek
zorunda oldukları öğretilmiştir. Bu
şekilde hava tüm girişi kaplayarak
gider ve üst taraftan duman çıkmaz.
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Bu etkiyi yakalamak için şu kural kullanılabilir: “vantilatörü kapının yüksekliği ne kadarsa,
o kadar uzağa koyun.” Çoğu giriş kapısı yaklaşık iki metre yüksekliktedir. Böyle
durumlarda, kapıyı tamamen kaplaması için vantilatör kapıdan iki metre uzağa, eğik
olarak konmalıdır.
Bu metodun bir dezavantajı havanın önemli bir miktarının, kapı boşluğunun etrafındaki
duvara çarpmasıdır. Bu kısım, havalandırmaya herhangi bir katkı sağlamamaktadır.
Mark Yates’e2 göre, bu kural 2002 yılından itibaren, duvara çarpan havanın veriminin
düşmesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Kriss Garcia3 bu yöntemi 2006’da yayınlanan
kitabında anlatır ve kapı boşluğunun tamamen havayla kapatılması gerekmediği
sonucuna varır. Fakat pozitif basınçlandırmalı söndürme uygulanırken, bunun olumlu bir
katkısı vardır. Karel Lambert’in araştırması, hava sızdırmazlığının sağlanmasının, sadece
zemin kat havalandırılırken gerekli olduğunu düşündürmektedir. Dr Martin Thomas4,
fanların konumlandırılmasının hedeflenen amaca göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir.
Thomas, vantilatörler kapıdan iki metre mesafeye konulduğunda, %50’lik bir debi kaybı
olduğunu belirtir. İçerideki basınç ise %10 daha düşük olacaktır.
Kanada Ulusal Araştırma Kurumu5 tarafından yapılan araştırmada, bir vantilatörün
etkinliği, kapıya ne kadar yakın konursa o kadar artar. Ayrıca, vantilatörün eğikliği ne
kadar azsa, o kadar etkin çalışır.
Vantilatörün verimine ilave olarak, taktik bir değerlendirme de yapılmalıdır. Bir kapı
boşluğunun tam önünde duran bir vantilatör en yüksek verimi sağlayabilir. Bununla
beraber, içeriye girip çıkan itfaiyecilerin yolunu engelleyecektir. Çok kısa sürede yangın
hortumlarının hareketi nedeniyle yeri değişecektir. Bu demektir ki en etkin pozisyonda
duramayacaktır.
Eğer her iki unsur da (verim ve taktikler) beraber değerlendirilirse, vantilatörün kapıdan
yaklaşık 1.6 metre uzağa konulması ideal bir çözüm olacakmış gibi görünmektedir. Bunu
yaparak, kapı boşluğunun yönünde bir hava akımı oluşturulur. Bu, hava akımının üst ve
yan kısımlarında venturi etkisiyle ilave havanın içeri çekilmesine neden olur. Bu yöntemle
kapı boşluğunun tepesinden hava çıkışını engellemek mümkündür. Yatay havalandırmada
bu yöntem kullanılır.
Hesaba katılması gereken son unsur ise olay esnasındaki şartlardır. Bazen itfaiye
teşkilatında çok fazla sayıda kural, kuralların neye dayandığı bilinmeden uygulanır.
Pratikte kaldırımın durumu çoğunlukla kötüdür ve fan yarım metre öne veya arkaya
konulursa daha iyi konumlandırılmış olur.
Çoğunlukla evin girişi, bir veya birkaç basamakla çıkılacak şekilde, kaldırım seviyesinden
yarım metre yukarıda bulunur.Böyle durumlarda fanı eğmek en iyi çözümdür.
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9.2.2 Turbo fan
Fransız
firması
Leader
bu
gelişmeye gözlemledi ve tepki
verdi. Koni şeklindense, silindir
şeklinde bir hava akımı yaratan,
küçük bir fan geliştirdiler. Hava
akımının
hızı,
konvansyonel
fanlardan daha yüksekti. Bu tip
fanlara turbo fan denir. Böyle
fanlar
tüm
giriş
boşluğunu
kapatmak için değildir. Fan, venturi
etkisiyle maksimum verimi sağlar.
Bu demektir ki daha küçük bir
aletle,
büyük
hava
akımları
oluşturmak
hala
mümkündür.
Leaderda çalışan, Alman yangın
mühendisi
Christian
Emrich6,
fanların giriş boşluğundan biraz
uzağa
konmasını
tavsiye
etmektedir.

Şekil. 9.3 Turbo fan tarafından oluşturulan hava akımı,
tüm boşluğu kaplamaz. Venturi etkisi önemli bir rol
oynar. (Çizim: Bart Noyens)

9.2.3 Easy Pow’air fan
Leader turbo teknolojisini, Easy Pow’air11
denilen fanlar ile daha da ileriye götürdü.
Bu fan türü daha da hızlı bir hava akımı
sağlar. Bu, fanın venturi etkisinden daha
fazla faydalanmasını sağlar.
Bu fanın hava akımı, klasik vantilatörlere
göre daha konsantredir.
Bu fanın, kapı açıklığından iki ila altı metre
uzaklığa
konulduğunda
iyi
sonuçlar
vermesine neden olur.
Şekil. 9.4 Farklı kapasitelerdeki Easy Pow’air
fanlar (fotoğraf: Leader)

9.3

Tek vantilatörle alternatif konumlandırmalar

Prensip olarak, fanın ters yönde çalıştırılması mümkündür. Verimi çok çok düşük
olacaktır. Fakat sadece bir kapı boşluğunun bulunduğu bir odadan dumanı tahliye etmek
için bir yol olabilir. Bu şekilde duman tahliyesinin bir örneği, 50 m2 ‘lik bir bardan yangın
sonrasında duman tahliyesi yapılmasıdır. Eğer odanın başka bir açıklığı yoksa, doğal
havalandırma uzun zaman alacaktır. Fanın duman tahliyesi yapması daha kolay olacaktır.
Aynı prensip yer altı otoparklarında aktarma yaparken de kullanılabilir. Fanın dışarı
istikamette çalıştırılmasıyla yaratılan hava akımı, otoparktaki dumanın tahliye edilmesine
katkı sağlayacaktır.
Bununla beraber, bu yöntem kullanılırken duman gazlarının fanın içinden geçeceği
unutulmamalıdır. Eğer içten yanmalı motorla çalışan bir alet kullanılıyorsa, oksijensizlik
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nedeniyle stop edebilir. Dahası bu aletler bu şekilde kullanılmak için tasarlanmamıştır. Bu
nedenle, böyle kullanımlar diğer imkanlar bulunmadığında değerlendirilmelidir.

9.4

Çok sayıda vantilatör

Eğer bir binada yangın varsa, birkaç itfaiye ekibi olay yerine gelmelidir. Bu, olay yerinde
havalandırma için birden fazla vantilatörün bulunacağı anlamına gelir. Bu vantilatörleri
kombine kullanarak daha iyi sonuçlar elde etmek mümkündür.
Aşağıdaki öneriler, “Tempest” tarafından üretilmiş konvansiyonel ventilatörlerle yapılan
testler sonucunda elde edilmiştir. Bu çıkarımların turbo ve easy pow’air fanlara da
uygulanıp uygulanamayacağını belirlemek için araştırma yapılmalıdır.
9.4.1 Birbirinin ardına konumuş ya da seri yerleştirilmiş vantilatörler
Literatürde iki fanın arka arkaya konulabilmesinin mümkün olduğunu belirten çeşitli
yazarlar vardır. Ana fikir, arkadaki fanın yarattığı hava akımının, ön taraftaki fan
tarafından güçlendirilmesidir. İlave olarak, arka taraftaki fan giriş boşluğunun tamamen
kapanmasını sağlar. Bu sistem, arka taraftaki fanın tıpkı ikinci kademe pompaları gibi,
öndeki pompayı beslemesi gibidir.
Literatürün büyük kısmı, büyük fanın öne konulmasını tavsiye eder. Fakat, Kriss Garcia3
küçük fanın öne kısma kapıdan sadece bir metre uzağa konulmasını tercih eder. Bu
şekilde, tek fana kıyasla %30 daha fazla verim kazanıldığını iddia eder. Koen Desmet7 ise
kendi çalışmalarında %10 ilave verimden bahseder.

Şekil. 9.5 İki vantilatörün Oostkamp’daki deneyler
sırasında arka arkaya kullanılması. (Fotoğraf: Karel
Lambert)

Karel Lambert1 de bazı deneyler
yapmıştır. Kendisi ön taraftaki fanın
itfaiyecilere engel olmayacak kadar
uzakta
olması
gerektiğini
varsaymıştır.
İtfaiye
tarafından
kullanılan bir fan bir metre uzağa
konulduğunda geçişi engellemiş olur.
İki fanın arka arkaya kullanıldığı en
iyi sonuç, öndeki fanın eğimli,
arkadaki fanın ise eğimsiz kullanıldığı
şekilde
alınmıştır.
Tek
fanın
kullanıldığı duruma kıyasla %58 daha
fazla verim alınmıştır. Belirtilmesi
gerekir
ki,
burada
bir
ölçü
değerlendirilmiştir ve bu ölçümde bir
yanılma payı vardır.

Sonuçta literatürde, iki fanın arka arkaya yerleştirildiği hallerde kullanılacak yöntemle
ilgili bir mutabakat sağlanmamıştır. Bununla beraber, tek vantilatörden daha fazla verim
sağladıkları kesindir. İlk vantilatörün kapıdan bir metre uzağa konduğu durumlarda
verimin daha da fazla olacağı kesindir. Fakat, bu itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştıran
bir durum değildir. Bir kapının, binaya giriş ve çıkış için kullanılmadığı durumlarda, ideal
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yerleştirme şöyledir; Bir vantilatör, kapının hemen önüne eğimsiz yerleştirilir. İkinci
vantilatör de kapıdan yaklaşık bir buçuk metre uzağa yerleştirilir.

9.4.2 Birbiriyle yan yana veya paralel iki fan

İki fanı kombine etmenin ikinci yolu, yan yana koymaktır. Bu, normal bir kapıda ve garaj
kapısında yapılabilir.

Normal kapılarda, diğer seçenekler
de tercih edilebilir. Fanlar seri
olarak
veya
V
şeklinde
yerleştirilebilir. Garaj kapılarında,
kapının genişliği büyük bir rol
oynar.
Fanlar,
tüm
boşluğu
kaplamak için aralarında mesafe
bırakılarak konur. Yüksek kapıların
olduğu
durumlarda,
alt
kısmı
kullanmak daha kolay olacağından,
kapı
indirilerek
giriş
biraz
küçültülür. Eğer giriş boşluğu dört
metre
yüksekliğindeyse,
hiçbir
konumlandırmada tüm boşluk hava
ile kaplanamaz.
Kapı iki metre
indirildiğinde, giriş boşluğu iki fanla
tamamen kaplanabilecek seviyeye
getirilmiş olur.

Şekil. 9.6 Bir garaj kapısı önünda paralel duran iki
vantilatör. (Çizim: Bart Noyens)

Karel Lambert1 tezi için yaptığı çalışmada, normal bir kapıda, tek fanın verimine kıyasla
%51 daha fazla verim almıştır. Dolayısıyla bu, iki fanın arka arkaya kullanıldığında alınan
verime çok yakındır. Bununla beraber, yerleştirilmiş iki fanın normal bir kapı girişinde tek
vantilatöre kıyasla, daha büyük bir engel teşkil ettiğini belirtmek gerekir.
9.4.3 V-şekilli konumlandırma
Daha az bilinen, fakat bazı çalışmalarda1,3,8,9 bahsedilen konumlandırma şekli de, V
şeklinde yerleştirmedir. Bu konumlandırmada, fanlar V şekli oluşturacak şekilde
yerleştirilir (Bkz. Şekil 9.7). iki fan da kapı girişine doğru yönlendirilir. Bunun arkasındaki
düşünce, iki fan arasında bir venturi etkisi yaratmaktır. İki hava akımı kapı boşluğuna
yönlenir ve beraberlerinde ilave hava getirir. Her iki fanın ve kapı boşluğunun arasındaki
mesafe yaklaşık bir buçuk metredir.
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Avustralya’da bir fanın düz
olarak bırakılması diğer fanın
da biraz eğimli konulması
gerektiği
öğretilmektedir.
Bunun ardındaki düşünce, bir
fan
alt
tarafı
havayla
kaplarken ikinci fan üst tarafı
kaplayacaktır. Karel Lambert
çalışmasında, her iki fan da
eğimsiz kullanıldığında daha
fazla
verim
alındığını
bulmuştur.

Şekil. 9.7 V-şekilli yerleşim (Şekil: Bart Noyens)

Eğer yatay havalandırma gerekliyse, kapı girişinde iki yönlü hava akımı oluşmasından
kaçınılmalıdır. Bu nedenle fanlardan birinin eğimli olarak kullanılması tavsiye edilebilir.
Böylelikle kapı boşluğu tamamen kapatılabilir fakat bir miktar verim kaybı olacaktır. Kriss
Garcia’nın3 kitabında belirttiğine göre V şeklindeki yerleşim paralel yerleşime göre %10
daha fazla verim sağlamaktadır. Karel Lambert1 bu farkın %20 oranında olduğunu
saptamıştır. Bu yerleşim farklı yerlerde denenmiştir. Bir fanın sağladığı ilave verim, %52
ile %164 arasındadır. Bu demektir ki V şeklinde yerleşim, kapının hemen önünde duran
bir fanla kıyaslandığında, en az bir buçuk kat daha fazla hava akımı oluşturmuştur.
Maksimum verim durumunda hava akımı, bir fana göre 2,6 kat daha fazladır. İki fanın
arasındaki venturi etkisiyle beraber toplam hava akımı,iki vantilatörün ayrı ayrı
toplamından daha fazladır. Eğer bir kapının tam önüne konmuş bir fan belirli bir miktarda
hava akımı veriyorsa iki fanın birlikte kullanıldığında en fazla iki kat akım olacağı beklenir.
Fakat en iyi testte 2.6 kat fazla akım ölçülmüştür.

Şekil. 9.9 V şeklinde iki fan. Açı 30°.
(Fotoğraf: Karel Lambert)

Şekil. 9.8 V şeklinde iki fan. Açı 45° (Fotoğraf:
Karel Lambert)
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Karel Lambert, çalışması sırasında, iki fan
arasındaki farklı açılar denemiştir.
Şekil
9.7’de açı, açıkça işaretlidir. Kapının
ortasındaki çizgiyle fanın ortası arasında
oluşan açıdır. Şekil 9.7’de açı 30°dir. Şekil
9.8’deki 45°lik açı çok geniştir. Daha ufak
bir açıyla daha iyi sonuçlar elde edilebilir.
30° veya
20°’lik açılardaki yerleşimler
benzer sonuçlar doğurmaktadır (bkz şekil
9.9 ve 9.10).

Şekil. 9.10 V şeklinde
(Fotoğraf: Karel Lambert)

iki

fan.

Açı

20°.

V şeklindeki yerleşim daha yüksek verimi nedeniyle, yüksek katlarda havalandırma için
daha değerlidir. Merdiven boşluğundaki mesafe arttıkça, daha fazla kayıp gerçekleşir. V
şeklindeki yerleşim kullanıldığında, Merdiven boşluğunun altında daha güçlü bir “pompa”
oluşur. Daha yüksek bir sürat gerçekleştiğinden, tek fana kıyasla V şeklinde yerleştirilen
iki fanda daha fazla kayıp olur. Bu konuda daha fazla bilgi için Karel Lambert1 tarafından
hazırlanmış teze bakınız.
Taktik olarak V şekilli yerleşim gerçekten faydalı bir kurulumdur. Tek fanın kullanıldığı
durumların aksine, fanlar müdahale ekiplerinin yolunda bir engel değildir. İki fanın
arasındaki boşluk binaya giriş çıkış için kullanılabilir. İki fanın arasından, bir veya daha
fazla müdahale hortumu geçirmek mümkündür. Bu nedenle 30° açıyla yerleşim, optimum
konum olarak değerlendirilmiştir. Yüksek bir verim elde edilmesinin yanında iki fan
arasındaki mesafede uygundur. 20°’lik açıyla yerleşim yapıldığında iki fan arasındaki
mesafe itfaiyecilerin kolayca geçmesi için yeterli değildir.

V şeklindeki yerleşim, eğer yan duvarlar
hava akımını engelliyorsa iyi işlemez. Bir
garaja V şeklinde yerleştirilmiş iki fan şekil
9. 11’de görülmektedir. İki fan da kapı
açıklığına doğru hava üfleyecek şekilde
hava çekmektedir. Havanın çekilmesi,
garajın
yan
duvarları
tarafından
engellenmektedir. Bu fanların veriminin
düşmesine neden olur. Özellikle, fotoğrafta
sol taraftaki fan yan duvar tarafından
engellenmektedir. Karel Lambert yaptığı
deneylerde, kapı önündeki tek bir fanın, V
şeklinde yerleştirilmiş iki fanın hava
çekmesinin
yan
duvarlar
tarafından
engellendiği durumlarda daha verimli
olduğunu tespit etmiştir.
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Şekil. 9.11 Yan duvarların çok yakın olması
nedeniyle V-şeklinde yerleştirilen fanlar yeteri
kadar hava çekememektedir. (Fotoğraf: Karel
Lambert)
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9.4.4 Deneysel yerleşimler

Literatürde tartışılan üç kurulumun yanında, daha fazla fanı alternatif şekillerde
yerleştirmek mümkündür. Karel Lambert tarafından test edilen bir diğer yerleştirme şekli,
bina girişinde V şeklinde yerleştirilmiş iki adet fan ve merdiven girişine konulmuş bir adet
fandır. Bu tür bir yerleşim şekli giriş katında bir lobi olan binalarda kolaydır. Yüksek katlı
binalarda genellikle, giriş kapısı ve merdivenler arasında bir miktar mesafe vardır. Çoğu
durumda giriş ile merdivenler arasında birkaç kapı da mevcuttur. Bunlar, havalandırma
veriminin düşmesine neden olan unsurlardır. Böyle bir deneysel yerleşim, yine de yüksek
verim üretmiştir.

Şekil. 9.12 & 9.13 Oostkamp’daki testlerde iki fan V şeklinde bir apartmanın giriş kapısına
konmuş; Üçüncü bir fan da merdiven boşluğunun girişine konmuştur. (Fotoğraf: Karel Lambert)

Bu deneysel yerleşim, tek fanın kullanıldığı ve iki fanın V şeklinde yerleştirildiği
yerleşimlerle kıyaslanmıştır. Sonuçlar tablo 9.1’de verilmiştir. Deneysel olarak hazırlanan
yerleşim, tek fanın kullanımına kıyasla yaklaşık 3.5 kat daha fazla verim sağlamıştır.

Yerleşim

Verim

Kapı girişinin 160cm önüne konulan 1 fan

100%

V şeklinde yerleştirilmiş 2 fan

243%

Dışarıda V şeklinde yerleştirilmiş 2 fan +
içeride 1

346%

Tablo 9.1 Farklı yerleşimlerdeki verimler

İsveç’te fanlar yanan odaların yanındaki odaları, pozitif basınçlandırmak için büyük
ölçekte kullanılmaktadır. Bu çoğunlukla, Kobra (Ç.N. Türkiye’de Pyrolance adıyla satılan
su ve metal parçacıklarıyla kesim yapan lans. Pyrolance, Kobranın Amerikan pazarında
kullanılan adıdır. Türkiye’ye de bu adla gelmiştir.) uygulamasıyla kombine edilmektedir.
Bunun dikkat çekici ölçüde etkin kullanıldığı bir örnek olay, Boras’taki endustriyel
kompleks yangınıdır. 10 İçinde çok sayıda firmanın bulunduğu bir endüstriyel yapıda
yangın çıkar. Firmalardan birinde tam gelişmiş bir yangın vardı. Söz konusu firmanın
alanı 36 m x 80 m : 2,900 m² idi.
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Şekil. 9.14 (Sol) Birkaç firmaya ev sahipliği yapan binanın, hava fotoğrafı. Soldaki ikinci bina çok
büyük bir yangına maruz kaldı. (Fotoğraf: www.SERF.se)
Şekil. 9.15 Boras’taki yangında itfaiye teşkilatı, bitişik binaları pozitif basınç altına almak için altı
farklı girişte on bir adet fan kullanmıştır. Kenardaki duman gazları Kobra ile soğutulmuş ve bu
yangının yayılmasını engellemiştir. (Fotoğraf: www.SERF.se)

İtfaiye bitişik firmaları kurtarmayı hedefleyerek hareket etmiştir. Bu amaçla on bir fan
kullanılmıştır. Tüm bitişik firmalar pozitif basınç altına alınmıştır. Bu etki, duman
gazlarının bölgedeki binalara sıçramasını çok zorlaştırmıştır. Bu yaklaşım en az yedi cobra
aracı ile kombine edilmiştir. Yanan bölmenin kenarındaki duman gazları, bu şekilde
soğutulmuştur. Kobra ve pozitif basınçlı havalandırma yaklaşımının birleşik olarak
kullanılması, yangının başladığı bölmede kalmasını sağlamıştır. Sigorta şirketi daha sonra
bir değerlendirme yaptı. Vardıkları sonuca göre, itfaiye teşkilatının eylemleri 15 milyon
euroluk bir zararı önlemiştir.
Son olarak, duman tahliyesinde genel akışkanlar mekaniği prensiplerinin nasıl
kullanılabileceği bahsedilmeye değerdir. Vantilatörler, hava pompaları olarak görülmelidir.
Duman, yeraltı otoparklarından veya çeşitli bina katmanlarından oluşan bodrumlardan,
vantilatörlerin stratejik bir şekilde yerleştirilmesiyle tahliye edilebilir. Normal kullanım
sırasında sepette kullanılan merdiven araçlarındaki elektrikli küçük vantilatörler bunun
için idealdir. Bu vantilatörlerin tüketimi çok düşüktür. Bodrumdaki bir duvar pirizine
takılarak bile çalışabilirler. Hava akımını yönünün değişmesi gereken yerlerde doğru
istikamete yönlendirecek noktalara bir vantilatör konulur. Havanın, duvarlara sürtünme
nedeniyle hız kaybettiği yerlere de aynı şey yapılır. Böyle durumlarda vantilatörler hava
için ikinci kademe pompası gibi çalışır.
Böyle yerleşimlerde sürekli olarak fan
konumlarının ayarlanması şarttır. Aslıında, en uzak noktada duman kaybolacaktır.
Vantilatörler ihtiyaç kalmadığı noktalardan alınıp başka yerlere konulabilir. Bu çok zaman
harcayan bir çalışma şeklidir. Fakat duman ve ısı tahliye sistemi olmayan, yeraltı
yapılarında pek fazla alternatif yoktur.
9.5

Sonuç

Bu makale, tezimi yazarken edindiğim bilgileri paylaşma girişimidir. Havalandırmanın
sınırlı bir kısmıyla ilgilidir ve bu nedenle eksiktir. Hedefim, havalandırmayı daha iyi
anlamak ve öğrenmek için teşvikte bulunmaktır. E posta adresine düşünce ve tavsiyeleri
bekliyorum karel.lambert@skynet.be.
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