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ÖNS ÖZ 

Geliş mi ş  ül kel erde yangın güvenli ği  konusu;  araştır macılar  ve t asarı mcıları n yanı 

sıra si vil  t opl um ör gütleri  t arafı ndan da ci ddi yetle el e alı nmakt adır.  Hatta söz  konusu 

ül kel erde yangı n güvenli ği  konusundaki  yönet meli k ve standartları n 

ol uşt urul ması nda,  vakıf  ve dernek st at üsündeki  bu ör gütleri n çalış mal arı  öne ml e 

di kkate alı nmakt adır.  Ül ke mi zde de benzer  çalışmal ar  son yıllarda gi derek art makt a, 

geliş miş ül kel erle aradaki fark kapatıl maya çalışılmakt adır.  

 

Du man kontrol ü,  yangın güvenli ği ni n geliş meye açı k bir  alt  başlı ğı ol up,  bu 

konudaki  çalış mal ar  çeşitli  kesi ml er  t arafı ndan ilgi  ve merakl a i zlenmektedir.  Geni ş 

hacı ml arda du man hareketi ni n,  en il eri  t ekni kl erle i ncel endi ği  bu t ez çalış ması nı n, 

konuyl a il gilenenl ere faydalı ol ması nı dili yorum.  

 

Bu t ez çalış ması yl a birlikt e yangı n güvenli ği  konusunun ne kadar  geniş  ve önü açı k 

ol duğunu öğrendi m.  Çok sayı da kaynak ve  çalış mayı  t aki p et mi ş  ol mama  r ağ men 

henüz yol un başı nda olduğu mun bili nci ndeyi m.  Beni  bu konuda çalışmaya  sevk 

eden,  bil gisi  ve engi n t ecrübel eri yle bana yol  göst eren kı ymetli  t ez danış manı m 

Pr of. Dr.  Abdurrahman KI LI Ç’a t eşekkürl eri mi  sunarı m.  Çalış manı n her  aşa ması nda 

fikirleri ne danıştı ğı m değerli  büyüğü m Dr. Y. Müh.  Kazı m BECEREN’ e ayrı ca 

teşekkür  ederi m.  Çalış mal arı m sırası nda,  manevi  dest ekl eri  ile dai ma yanı mda ol an 

çalış ma arkadaşl arı ma da teşekkür ü borç biliri m.  

 

 

 

 

 

 

Ma yı s 2003 Gökhan BALI K 
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GENİ Ş HACI MLARDA DUMAN HAREKETİ Nİ N SAYI SAL İ NCELENMESİ  

ÖZET 

Du man,  yangı nda i nsan hayatı  açısı ndan en büyük t ehli ke kaynağı nı  ol uştur makt adır. 

Du man kontrol  siste ml erini n en öne mli  görevi,  i nsanları n güvenli  bir  şekilde t ahli ye 

edilebil mel eri ni kolayl aştıran şartları n sağl anmasıdır.  

 

Du man kontrol  siste mi  kriterleri,  yapı nı n konstrüksi yonuna bağlı  ol arak değişti ği 

gi bi,  bi na kullanı m a macı na göre de t asarı m kriterleri  farklılık göst er mekt edir.  Bu 

çalış mada;  atri um,  alış-veriş mer kezi,  konferans  sal onu,  sergi  sal onu,  depo,  hangar, 

vb.  geniş  hacı ml ardaki  yangı nl ar  göz önüne alı nmakt adır.  Sonl u hacı ml ar  yönt e mi ni n 

esas  alı ndı ğı  bir  akış  analiz pr ogra mı  kullanılarak,  bu t ür  geniş  hacı ml arda meydana 

gel ebilecek bir yangı n sonucu açı ğa çı kan dumanın hareketi incel enmekt edir.  

 

Küçük hacı ml ara kı yasla daha fazl a sayı da ve daha büyük açı klı klar  i çeren geni ş 

hacı ml arda,  yangı nı  boğarak ( oksijensiz bırakarak)  söndür mek,  pratik ol arak 

mü mkün ol ma makt adır.  Bi r  başka deyişle yangın,  bu t ür  hacı ml arda haval andır ma 

kontroll ü ol arak el e alına ma makt adır.  Kendiliği nden yüksel en du man,  belirli 

böl gel erde biri ktiril di kt en sonra t avandaki  açı klıklardan t ahli ye edil mekt edir.  Bu 

çalış mada ör nek bir  geniş  hacı m i çi n,  çeşitli  yangın senaryol arı  kur gul anarak,  doğal 

du man t ahli yesi nde kullanılan bu açı klı k al anları nı n t asarı m kriterleri açı sı ndan 

yet erliliği, Fl uent adlı CFD pr ogra mı yl a i ncel enmekt edir.  

 

El e alı nan ör nek pr obl em,  farklı  bi na kullanı m a maçl arı  i çi n değerlendiril mekt edir. 

Bu dur um i se yangı n büyükl üğü değeri ni  et kile mekt edir.  Depo ol arak kullanılan bir 

geniş  hac mı n yangı n yükü,  aynı  hac mı n atri um ol arak kullanıl ması  halindeki nden 

daha büyük ol makt adır.  Bu çalış mada küçük,  orta ve büyük yangı nl arı  t emsil  et mek 

üzere, sırası yl a; 1, 2. 5 ve 6 MW yangı n büyükl üğü değerleri incel enmi ştir.  

 

Tehdit  altı ndaki  i nsan sayısı nı n fazl a ol duğu geniş hacı ml arda,  güvenli  kaçış  süresi 

ön pl ana çı kmakt adır.  Bu süre,  yangı nı n başl aması ndan iti baren al ar m si st e mi ni n 

faali yet e geç mesi,  i nsanları n al ar mı  al gıla mal arı,  t epki  ver mel eri  ve binayı  t erk 

et mel eri  i çi n gerekli  süreleri n t opl a mı dır.  Bu çalışmada bir  atri um i çi n,  güvenli  kaçış 

süresi ni n t espit  edil di ği,  za mana bağlı  yangı n modeli  kullanıl makt adır.  At rium i çi n 

2. 5 MW yangı n büyüklüğü alı narak,  en küçük haval andır ma açı klı ğı  kullanıl ması 

hali nde,  bu çalış mada güvenli  kaçış  i çi n 230 sani ye süreye i hti yaç ol duğu 

hesapl anmı ştır.  Za mana bağlı  çözüml erde il k 250 sani ye sürede,  t asarı m kriterleri ni n 

sağlandı ğı görül müşt ür.  

 

İnsan sayısı nı n fazl a olmadı ğı  depo gi bi  geniş hacı ml arda t asarı m kriteri  ol arak, 

yangı n söndür me eki pl erini n;  orta m sı caklı ğı,  ışı nı m ı sı  akısı  ve gör üş mesafesi 

açısı ndan rahat  çalışabilecekl eri  şartları n sağl anı p sağlanmadı ğı  kontrol  edil mekt edir. 

Bu dur umda t a m gelişmi ş  yangı n modeli ni n kullanıl dı ğı  para metri k çözü ml erl e 



 xi  

çeşitli  yangı n senaryol arı  i ncel enmekt edir.  Yangın büyükl üğüne bağlı  ol arak,  doğal 

haval andır ma açı klı ğı  al anı nı n yet erliliği  kontrol  edil mekt edir.  1 MW yangı n 

büyükl üğü i çi n en küçük doğal  haval andır ma açıklığı nda dahi,  t asarı m kriterleri ni n 

sağlandı ğı  gör ül müşt ür. 2. 5 MW yangı n büyükl üğü i çi n,  t aban al anı nın yakl aşı k 

%1’i ne karşılı k gel en 9 m
2

 haval andır ma  açı klığı nı n kullanıl ması  gerektiği  ort aya 

çı kmı ştır.  6 MW yangın büyükl üğü i çi n i se,  gör üş  mesafesi ni n yet erli ol ması na 

rağmen,  yerden 2. 1 m yüksekli kteki  ort ala ma  sı caklı k ve ı şı nı m ı sı  akısı  değerleri ni n, 

sol unu m yolları nda t ahriş  ve deri de yanı kl ar  ol uşturabilecek sevi yede ol duğu t espit 

edil mi ştir.  

 

Hac mı n kapı  açı klı klarını n sonuçl arı  nasıl  et kiledi ği ni  bul mak i çi n,  açı k kapı 

sayısı nı n artırıl dı ğı  bir  örnek çözüm el e alı nmı ştır.  En kriti k yangı n senaryosu i çi n, 

iki  kapı  açı k ol ması  hali nde,  ı şı nı m ı sı  akısı  ve ortal a ma sı caklı k değerleri nin ol dukça 

azal dı ğı görül müşt ür.  
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NUMERI CAL I NVESTI GATI ON OF S MOKE MOVE MENT I N LARGE 

SPACES 

SUMMARY 

Smoke constit utes  t he biggest  danger  i n fire.  The most  i mport ant  pur pose of  s moke 

control  syst e ms  i s  t o mai nt ai n t he conditi ons  t hat  facilitates  t he safel y evacuati on of 

peopl e.  

 

Whi l e t he s moke control  syste m criteria changes  accordi ng t o t he construction of  t he 

buil di ng,  desi gn criteria depend on t he usage of  the buil di ng as  well.  Large spaces, 

e. g.  an atri um,  shoppi ng mall,  conference hall,  exhi biti on cent er,  warehouse,  hangar, 

et c.  are consi dered i n t his  st udy.  The behavi our  os  s moke pr oduced i n a prospecti ve 

fire i n t hese ki nds  of  l arge spaces  i s  i nvesti gat ed usi ng a fi nite vol ume  based fl ow 

anal ysis soft ware.  

 

It  i s  practically i mpossibl e t o exti nguish t he fire by s mot heri ng (l eavi ng wit hout 

oxygen)  i n l arge spaces, whi ch have more and l arger  openi ngs  co mpari ng t o s mall 

spaces.  In ot her  wor ds,  it  can not  be t aken as  aventilati on controlled fire i n t hese 

ki nds  of  spaces.  Smoke,  whi ch rises  nat urall y,  i s  accumul at ed i n certai n regi ons  and 

then evacuated t hrough t he openi ngs  on t he ceili ng.  For  vari ous  fire scenarios  i n t he 

sa mpl e l arge space,  t he adequacy of  t he areas  of  t he openi ngs,  whi ch are used i n 

nat ural s moke ventilati on, is investigat ed usi ng t he CFD progra m, Fl uent.  

 

The sa mpl e pr obl e m i s  eval uat ed f or  vari ous  usage of  t he buil di ng.  Thi s  sit uati on 

infl uences  heat  rel ease rat e.  The fire l oad of  a l arge space used as  a  warehouse,  i s 

bi gger  t han t he case t hat  t he sa me space i s  used as  an atri um.  I n t his  st udy,  heat 

release rat e val ues  of  1,  2. 5 and 6 MW are used to represent  a s mall,  medium and a 

bi g fire respecti vel y.  

 

In l arge spaces  where t he nu mber  of  t he peopl e under  t hreat  is  hi gh,  safe egress  ti me 

beco mes  pri orit y.  This  period,  is  t he sum of  t he time  r equired f or  t he acti vati on of  t he 

al ar m syst e m,  t he recogniti on and t he reacti on t i mes  and t he ti me required f or  t he 

peopl e t o l eave t he buildi ng.  In t his  st udy,  a time  dependent  fire model  i s  used t o 

obt ai n t he safe egress  time  f or  an atri um.  I n t his  st udy,  it  i s  cal cul ated t hat  one needs 

230 seconds  f or  safe egress,  when t he s mallest  ventilati on openi ng i s  used at  t he 

atri um and t he heat  release rat e i s  2. 5 MW.  I t  can be deduced from t he ti me 

dependent sol uti ons that the desi gn criteria is satisfied wit hi n the first 250 seconds.  

 

In a l arge space li ke a warehouse,  where t here i s  not  many peopl e,  it  i s  checked as  a 

desi gn criteri on if  t he conditi ons  such as;  i ndoor  te mperat ure,  radi ati on heat  fl ux and 

visi bility are satisfied t o let  t he fire bri gade wor k pr operl y.  In t his  case,  vari ous  fire 

scenari os  are exa mi ned usi ng t he st eady fire model.  It  i s  checked if  t he ventilati on 

openi ng i s  sufficient  dependi ng on t he heat  rel ease rat e of  fire.  For  a 1 MW fire,  it  i s 
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seen t hat  even t he s mallest  ventilati on openi ng i s  enough f or  t he desi gn conditi ons. 

For  t he 2. 5 MW fire,  it  appears  t hat  9 m
2

 ventilation openi ng,  whi ch corresponds  t o 

appr oxi mat el y 1 % of  t he fl or  area,  must  be used.  For  t he 6 MW fire however,  despit e 

the adequacy of  t he vi si bility,  t he t e mperat ure and r adi ati on heat  fl ux val ues  at  2. 1 m 

hi gh from t he fl oor  are det er mi ned t o be at  t he l evels  t hat  cause da mage i n 

respirat ory track and burns on naked ski n.  

 

A sa mpl e case i s  exa mi ned t o fi nd t he effects  of  the door  openi ngs  by i ncreasi ng t he 

nu mber  of  t he doors.  For t he most  critical  fire scenari o,  it  i s  found t hat,  radiation heat 

fl ux and t he te mperat ure decrease si gnificantl y, when t wo doors are open.  
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1.  Gİ Rİ Ş 

Du man,  yangı nda meydana gel en can kaybı nı n en öne mli  sebebi ni  ol uşt ur makt adır. 

İçeri ği ndeki  zehirli  maddel er  ve uyuşt urucu gazlar  doğr udan hayatı  t ehdit  et mekt e, 

bünyesi ndeki  di ğer  katı  ve sı vı  t aneci kl er  de göz,  sol unu m yolları  gi bi  or ganl ara zarar 

ver mekt edir.  Du man sebebi yl e ol uşan pani k ve gör üş  mesafesi ni n azal ması yl a 

birli kte,  du mana mar uz kalı nan süre uza makt a ve özelli kle yüksek bi nalarda hayati 

tehli ke art makt adır.  

Du man,  sı caklı ğı n art ması na ve yangı nı n yayıl ması na yol  açarak,  maddi  zarara da 

sebep ol makt adır.  Yanan mal ze meni n ci nsi ne bağlı  ol arak,  geniş  hacı mlarda dahi, 

birkaç daki ka i çi nde t ehlike sı nırları na geli nebilmekt edir.  Büt ün hac mı n du manl a 

kapl anması  hali nde,  görüş  mesafesi  söndür me eki pl eri ni n müdahal esi ni i mkansı z 

kılacak kadar azal abil mekt edir.  

Yüksek bir  bi nada çı kan bir  yangı nda ol uşan du man,  mer di ven ya da asansör  boşl uğu 

gi bi  kısı ml ara hareket  et me  eğili mi ndedir.  Bunun il gi nç bir  sonucu ol arak,  alt 

katlardan biri nde meydana gel en bir  yangı ndan,  çoğunl ukl a üst  katlarda bul unanl ar 

zarar gör mekt edir.  

Yukarı da öne mi  vur gulanan du man kontrol ü konusu,  çeşitli  çözüm yönt e ml eri ni 

kapsa makt adır.  Bunl ar  hac mı n böl üml ere ayrıl ması,  du manı n seyreltil mesi,  ort a ma 

taze hava besl enmesi,  bası nçl andır ma ve sı cak gazl arı n t ahli yesi  şekli nde sayılabilir. 

Bi nanı n mi mari  özelli kleri  ve kullanı m a macı na bağlı  ol arak,  bu yönte ml er den 

bazıları nı söz konusu bi nada kullanmak mü mkün ol mayabilir.  

Du man kontrol ünde,  küçük hacı m yangı nl arı  ( Roo m fires)  ve geniş  hacı m yangı nl arı 

( Large space fires)  ol mak üzere i ki  ayrı  dur um or taya çı kmakt adır.  Biri nci dur u mda; 

konutlar,  t aban al anı  küçük ofisler  ya da ot el  odal arı nda çı kan yangı nl ar 

anl aşıl makt adır.  Aynı  zamanda bu çalış manı n i ncel e me  konusu ol an i ki nci  dur umda 

ise büyük alış-veriş merkezl eri,  atri um,  konferans  sal onu,  sergi  sal onu,  depo,  uçak 

hangarı gi bi taban alanı büyük ve yüksek hacı ml ar söz konusu ol makt adır.  
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Küçük hacı ml arda dı ş  orta ma  ko mşu açı klı kl ar  az ve yangı nı n büyükl üğü,  hac me 

girebilen t aze hava mi ktarı  ile sı nırlı  (haval andır ma kontroll ü)  ol makt adır.  Geni ş 

hacı ml arda i se açı klı kl ar çok büyük ol up yangı n açı k al anda gerçekl eşi yor muş  gi bi 

(open fire) geliş mekt edir.  

Du man kontrol ü denil diği nde il k ol arak bası nçlandır ma yönt e mi  akl a gel mekt edir. 

Bu yönt e ml e yangı n çı kan bi naya ait,  kaçış  i çi n kullanılan mer di ven yuvaları  ve acil 

dur um asansör  kuyusu gibi  mekanl ara du man girişi  engellenmekt edir.  Korunmakt a 

ol an böl ge il e bu hac ma her  katta ko mşu ol an kısı ml ar  arası nda kapı  aralıkları  gi bi 

sızı ntı  al anl arı  ve açı k kapılar  gi bi  büyük açı klı klar  bul unmakt adır.  Mer diven yuvası 

bası nçl andır ması  ve zonla ma  il e du man kontrol ü si ste ml eri nde,  kor unan böl gel erde 

bir pozitif bası nç yaratılmakt adır.  

Bası nçl andır ma yönt e mi ni n atri um gi bi  geniş  hacı ml ara uygul anması  pratik ol arak 

mü mkün ol ma makt adır. Geniş  hacı ml arda,  korunan böl ge il e ko mşu hacı ml ar 

arası ndaki  açı klı k al anl arı,  dol ayısı yla gerekli  bası nç farkı nı  sağl ayabilecek fanı n 

debisi  çok büyük ol maktadır.  Atri um gi bi  geniş hacı ml arda karşılaşılan bir  başka 

pr obl e m i se hacı m i çi nde böl mel er  bul unmadı ğında,  du manı n kısa bir  süre i çi nde 

tüm ha mcı  kapl a ması dır.  Bunun sonucunda çok sayı da i nsan du mana mar uz 

kal abil mekt edir.  Ayrı ca,  du man ve sı cak gazl arı n her  t arafa yayıl ması yl a maddi  zarar 

da büyük ol makt adır.  

Geni ş  hacı ml arda du man kontrol ü i çi n du manı  belirli  böl gel erde biri ktir meye yöneli k 

du man böl mel eri  ve du man perdel eri  gi bi  önl e ml er  alı nmakt adır.  Daha sonra du man, 

bu böl geni n üst  kı s mı nda bırakılacak bir  açı klı ktan doğal  ya da zorlanmı ş  t aşı nı ml a 

tahli ye edil mekt edir.  Burada du man kontrol üyl e il gilenen t asarı mcı  i çi n en büyük 

zorl uk,  zorlanmı ş  t aşı nıml a du man t ahli yesi nde,  du manı n biri kti ği  bölgeni n üst 

nokt ası na yerl eştirilecek fanı n debisi  ya da doğal  taşı nı m il e t ahli ye yapılacaksa,  yi ne 

üst  nokt ada bırakıl ması  gereken haval andır ma açıklığı nı n al anı nı  belirle mektir.  Her 

iki  dur umda da t asarı m yapabil mek i çi n,  açı ğa çı kan du man mi kt arı nın bili nmesi 

gerekmekt edir. 

Yangı n sonucu açı ğa çı kan du man mi kt arı,  konuyla il gili  deneysel  çalış malardan el de 

edilen a mpiri k bağı ntılarla hesapl anabil mekt edir.  Dol ayısı yl a t avandan t ahli ye 
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edil mesi  gereken en düşük debi  mi kt arı  hesapl anabil mekt e ve bu değer, mekani k 

yönt e ml e duman tahli yesinde fanı n debisi olarak alınmakt adır.  

Tavanda doğal  haval andır ma açı klı ğı  kullanıl ması  hali nde i se t asarı mı n basitli ği ne 

tezat  ol uşt uran bir  ısı-kütle geçişi  ve akış  pr oblemi  ort aya çı kmakt adır. Şöyl e ki; 

verilen hac mı n yüksekliği ne ve yangı nı n büyüklüğüne bağlı  ol arak,  gerekli  du man 

tahli yesi ni  sağl ayan opt i mu m açı klı k al anı nı  hesapl a mak mekani k haval andır ma 

yönt e mi ndeki gi bi kol ay ol ma makt adır.  

Bu çalış mada ör nek bir  geniş  hacı m el e alı narak bir  yangı n senar yosu 

kur gul anmakt adır.  Küçük,  orta ve büyük yangı nl arı  t e msil  eden birer  yangı n 

büyükl üğü i çi n,  t asarı m şartları nı  sağl ayan optimu m doğal  haval andırma  açı klı ğı 

al anı,  det ayl arı  4.  Böl üm’de verilen bir  sayısal  çözüm yönt e mi yl e ( CFD),  para metri k 

ol arak el de edil mekt edir.  

Tasarı m şartı  ol arak,  t avanda biri ken du manı n,  geniş  hac mı n t avanı ndan iti baren 

belirli  bir  deri nli ği n altı na i nme mesi  a maçl anmaktadır.  Böyl eli kle i nsanl arın güvenli 

bir  şekil de t ahli ye edilebileceği  ve söndür me ekipl eri ni n gör üş  açısı ndan kol aylı kl a 

yangı na müdahal e edebileceği,  du mandan arındırıl mı ş  bir  t e mi z alt  böl ge 

ol uşt urul maya çalışıl maktadır.  Burada can güvenliği  açısı ndan güvenli  kaçış  süresi 

(safe egress  ti me)  önem kazan makt adır.  Öt e yandan,  yangı nı n t üm parl a ma 

(flashover)  evresi ne geçme mesi  ve gör üş  mesafesi ni n de hi çbir  za man söndür me 

eki pl eri ni n müdahal esi ni  engelleyecek kadar  azal ma ması,  a maçl anan bir  di ğer 

husust ur.  

Tavanı nda doğal  haval andır ma açı klı ğı  bul unan geniş  bir  hacı mda,  t asarı m şartları nı 

sağl ayan açı klı k al anı nı  belirleyen en öne mli  paramet re,  açı ğa çı kan ı sı  gücüdür  ( heat 

release rat e).  Yangı n büyükl üğü şekli nde adl andırılan bu para metrenin değeri, 

bi nanı n kullanı m a macı  ve muht e mel  yanı cıları n ci nsi ne bağlı  ol makt adır.  Yangı n 

önceden pl anl anmadı ğı,  nerede ve ne  za man çı kacağı  belli  ol madı ğı  i çi n aynı  hacı m 

içi n bile,  yılı n farklı  mevsi ml eri nde,  hatta haftanın faklı  günl eri nde yangı n yükü (fire 

load)  ve buna bağlı  ol arak yangı n büyükl üğü değişi m göst er mekt edir.  Örneği n bir 

sergi  sal onunun boş  ol duğu ya da  göst eri me açık ol duğu günl erde yangın yükü ve 

büyükl üğü değiş mekt edir.  



 4 

Bu çalış mada,  çeşitli  kullanı m a maçl arı na hi z met  eden geniş  hacı ml arı  i ncel e mek 

üzere,  yangı n büyükl üğü değişken alı nmakt adır.  Doğal  ol arak bir  depo ile bir  alış-

veriş mer kezi ni n yangı n yükl eri  çok farklı  ol makt adır.  Seçilecek yangı n büyükl üğü 

değeri ni n,  bi na kullanım a macı na ve yanı cı  mal ze mel eri n ci nsi ne uygun ol ması 

gerekmekt edir.  Bu çalışmada küçük,  orta ve büyük  yangı nl arı  t e msil  et mek üzere,  üç 

farklı yangı n büyükl üğü değeri içi n sonuç el de edil mekt edir.  

Bu çalış mada,  geniş  hacı m kabul  edilebilecek örnek bir  kontrol  hac mı  ele alı narak 

yakl aşı k 800. 000 adet  hücreye ayrıl makt adır.  Daha sonra bir  yangı n senar yosu 

kur gul anarak za mana bağlı ve sürekli reji mde çözü ml er el de edil mekt edir.  

Geni ş  hac mı n boyutları  sabit  alı nmakt a,  ancak açı k kapı  sayısı  ve doğal 

haval andır ma  açı klı ğı  alanı  değiştiril mekt edir.  Farklı  büyükl ükl erdeki  haval andır ma 

açı klı kları  i çi n el de edil en çözü ml er,  du man t abakası  deri nli ği açı sı ndan 

değerlendiril mekt edir.  

Bu çalış mada yan ma  ol ayı  ve reaksi yonl ar  i nceleme dı şı nda t ut ul makt adır.  Hac me 

ze mi n sevi yesi ndeki  hayali  bir  açı klı ktan belirli  bir  hı z ve sı caklı kta duman girişi 

ol duğu kabul  edil mi ştir. Du man gazl arı nı n sı caklı ğı  1000 
0

C ol arak belirlendi kt en 

sonra, dumanı n giriş hızı yangı n büyükl üğüne göre hesapl anmı ştır.  

Eğer  du man t abakası nı n yer  sevi yesi nden ol an yüksekli ği  belirli  bir  değerin altı nda 

ise,  görüş  mesafesi ni n azal ması,  duman nedeniyle ol uşan kor ku ve pani k gi bi 

nedenl erle,  genç bir  i nsan i çi n dahi  hayati  t ehlike başl a mı ş  de mektir. Yangı nı n 

başl angı cı ndan iti baren bu ana gel ene kadar  geçen süreni n,  i nsanl arı n güvenli  bir 

şekil de t ahli ye edilebil mesi ne i zi n verecek şekil de,  du manı n algılanması, 

duyur ul ması,  i nsanl arı n kaçabil mesi  i çi n gerekli  sürel eri n t opl a mı ndan büyük ol ması 

gerekmekt edir.  Bu çalışmada,  ör nek bir  yangın senaryosu i çi n du man t abakası 

deri nli ği ve güvenli kaçış süresi değerleri değerlendiril mi ştir.  

Ort a ma katılan du man miktarı nı n belirlenmesi  nokt ası nda,  pr obl e m kar maşı k bir  hal 

al makt adır.  Çünkü zehirleyi ci  ol duğu i çi n t ahliye edil meye çalışılan du manı n 

kaynağı,  sadece reaksi yona katılan oksijeni n beraberi ndeki  hava ile sı nırlı değil dir. 

Reaksi yona doğr udan katılan ve zehirleyi cilerle dol u ol an du manı n t e masta ol duğu 

taze havanı n bir  kı s mı  da (entrai nment  air)  du mana karış makt adır.  Hatta bu şekil de 

du manı n i çi ne katılan hava,  du man hac mı nı n büyük çoğunl uğunu ol uştur makt adır. 
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Bu çalış mada ol uşan duman mi kt arı,  deneysel  verilere dayanan a mpiri k bağı ntılardan 

hesapl anmakt adır.  Bu değer  de,  t ahli ye edilen du man mi kt arı  il e karşılaştırılarak, 

açı klı k alanı nı n yet erli olup ol madı ğı belirlenmi ştir.  

Prati kte,  t aban al anı nı n %1’i  ci varı nda alı nan doğal  haval andır ma açı klı ğı,  bu 

çalış mada;  %0. 4,  %1 ve % 1. 5 şekli nde alı narak incel e me  yapıl mı ştır.  Açıklı k al anı 

arttı kça t ahli ye edilen du man mi kt arı nı n arttı ğı  gözl enmi ştir.  En kriti k dur um ol an 

büyük yangı n ve küçük açı klı k al anl arı  i çi n bile, t ahli ye edilen du man mi kt arı nı n, 

tasarı m kriterleri  açısı ndan yet erli  ol duğu gör ül müşt ür.  Ancak ı şı nı m ı sı  akı sı  ya da 

sıcaklı k i çi n belirlenen sı nır  değerleri n aşılması  nedeni yl e,  özellikl e büyük 

yangı nl arda, açı klı k alanını n yet ersiz kal dı ğı görülmekt edir.  

Yangı n büyükl üğünün yanı  sıra,  el e alı nan geniş hac mı n i ki  ayrı  karşılıklı  giriş 

kapısı ndan yal nı z biri nin ya da her  i kisi ni n açık ol ması  dur uml arı  i ncel enmi ştir. 

Ör nek ol arak,  en kriti k şartlardaki  yangı n senaryosu el e alı narak karşılaştır ma 

yapıl mı ştır.  Açı k kapı  sayısı nı n du man t abakası kalı nlı ğı nı  ve ul aşılan en yüksek 

sıcaklı k ve ışı nı m ısı akısı değerleri ni azalttığı görül müşt ür.  

El e alı nan yangı n senaryol arı  i çi nde can güvenliği  açısı ndan en kriti k ol anı nda, 

güvenli  kaçış  süresi ni n bul unması  i çi n za mana bağlı  çözüm el de edil mi ş  ve buna 

göre,  bu çalış mada el e alınan en kriti k dur umda 230 sani ye ol arak hesapl anan kaçış 

süresi boyunca güvenli şartlar sağl andı ğı tespit edil mi ştir.  
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2.  KAYNAK ARAŞTI RMASI  

Yeni  bir  yapı nı n yangın güvenli ği ni n sağl anması  i çi n başvur ulan kaynakl arı n 

başı nda,  her  ül keni n yangı n güvenli ği  il e il gili kod ve st andartları  gel mekt edir. 

Çeşitli  ül kel eri n yangın güvenli ği  st andartlarını n belirli  konu başlı kl arı nda 

di ğerleri ne üst ünl ükl eri bul unmakt adır.  

Yangı n güvenli k siste mleri ni n t asarı mı nda en çok kabul  gören kaynaklardan biri 

geniş  kapsa mı  ve köklü geç mi şi  açısı ndan National  Fire Pr ot ecti on Associ ati on 

( NFPA)  adlı  organi zasyonun yayı nl adı ğı  kodl ar  ol makt adır.  Ör gütün adı na 

bakıl dı ğı nda ul usal  bir  or gani zasyon gi bi  gör ülse de,  dünyanı n bir  çok ül kesi nden 

üyel eri ni n katıl dı ğı  komi t e çalış mal arı,  ul usl ararası  niteli kte kabul  gör mekt edir. 

Yüzl erce sayı daki  NFPA kodl arı nda,  “ Du man Kontrol ü” gi bi  yangı n güvenli ği ni n 

çeşitli  alt  başlı kları yl a i lgili  bil gi  yer  al makt adır  [1,  2].  Bir  si vil  t opl um ör güt ü 

niteli ği ndeki  NFPA’ nı n ko mit e çalış mal arı,  konuyl a il gili  çok sayıda i nsanı n 

tavsi yesi  şekli nde el e alınarak,  Ameri ka’da yasal  geçerliliği  ol an il gili Nati onal 

Instit ute of  St andards  and Technol ogy ( NI ST)  st andartları nı n ol uşt urul ması nda 

kullanıl makt adır  [3].  İngiliz araştır ma kur uml arı  da,  yangı n güvenli k siste ml eri yl e 

ilgili  çalış ma ve yayı nl ar  ort aya koy makt a ve ilgili  İngiliz st andartları nın ( British 

St andards  I nstit ution,  BSI)  ol uş ması na kat kı da bul unmakt adır  [4-6].  Ül ke mi zde de 

yangı n güvenli ği yl e il gili  dernek,  vakıf  gi bi  si vil  t opl um ör gütleri ni n faali yetleri, 

güvenli ği yl e il gili standartları n geliştiril mesi ne katkı da bul unmakt adır [7, 8].  

Yangı n güvenli ği  konul arı  i çi nde du manl a mücadel eni n esasl arı,  “ Du man Kontrol ü” 

başlı ğı  altı nda el e alı nmakt adır.  Du manı n kontrol  altı na alı nabil mesi  içi n farklı 

yönt e ml er  uygul anmakt a ol up,  doğr u yönt e mi n belirlenmesi nde birçok para metreyi 

değerlendir mek gerekmekt edir.  Bunl ardan en öne mlileri,  ol ası  bir yangı nı n 

büyükl üğü ( heat  rel ease rat e)  ve yangı n çı kan hacmı n mi mari  yapısı dır.  Sadece bu i ki 

değişken göz önüne alı ndı ğı nda bile,  du man kontrol ünde t üm yangı nl ara hit ap eden 

genel bir çözüm ol madı ğı görül mekt edir.  
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Yangı n büyükl üğü yanma  sonucunda açı ğa çıkan ı sı  gücünü ifade et mekt edir. 

Yangı nı n çeşitli  evrel erinde açı ğa çı kan ı sı  değiş mekt e ol up burada sözü edil en, 

açı ğa çı kan en büyük ı sı  ol makt adır.  Çeşitli  yanı cılar  i çi n yangı n büyükl üğünün 

tespit  edil mesi ne yönelik deneysel  çalış mal ar  bul unmakt adır  [9].  NFPA 92B’ de 

çeşitli  araştır macıları n elde etti kleri  ı sı  akısı  değerleri  veril mekt edir.  Buna göre ot el 

odası,  ofisler  ve endüstriyel  hacı ml ar  i çi n 200- 300 k W/ m
2

 arası nda değerl er 

alı nmakt adır.  Genel  ol arak,  biri m yangı n al anı i çi n 500 k W/ m
2

 ı sı  akısı  değeri 

alı nması güvenli k tarafı nda bir yakl aşı m ol makt adır [1, 4].  

Tasarı m yangı n büyüklüğü değeri ni n seçil mesinde,  bi na kull anı m a macı  öne m 

kazanmakt adır.  Doğal  olarak bir  depoda çı kan yangı nı n büyükl üğü il e bir alış-veriş 

mer kezi nde çı kan yangını n büyükl üğü farklı  ol makt adır.  Spri nkl er  siste mi ni n 

mevcudi yeti de tasarı m yangı n büyükl üğü değeri ni öne mli ölçüde et kile mekt edir. 

Mi mari  yapı  açısı ndan el e alı ndı ğı nda,  yangı nın küçük bir  odada ya da bir  geni ş 

hacı mda meydana gel mesi  çok farklı  i ki  dur um ol uşt ur makt adır.  Bu çalış mada,  geni ş 

hacı ml arda du man kontrol üyl e il gili  ol arak,  NFPA 92B ve NFPA 204 M kodl arı ndan 

yararlanıl mı ştır.  NFPA 92B’ de;  genel  t anı ml ar, t asarı m kriterleri,  çeşitli  du man 

kontrol  siste ml eri  ve bu siste ml eri n t asarı mı nda kullanılan hesap yönt e ml eri 

anl atıl makt adır.  Çeşitli  yangı n modelleri  i çi n,  üretilen du man mi kt arı il e il gili 

deneysel  verilere dayanan a mpiri k bağı ntılar  veril mekt edir  [10].  Bu çalış mada da, 

üretilen du man mi kt arı il e il gili  ol arak,  NFPA 92B’ de verilen bağıntılar  esas 

alı nmı ştır.  NFPA 204M’ de i se bası nçl andırma  yönt e mi,  doğal  ve mekani k 

haval andır ma ile duman tahli yesi üzeri nde durul makt adır.  

Ür etilen du man mi kt arı, büyük öl çüde yangı nı n şi ddeti ne ve du man t abakası  alt 

sevi yesi ni n,  al ev böl gesine ol an mesafesi ne bağl ı  ol makt adır.  Açı ğa çı kan du man 

mi kt arı nı n za manl a değişi mi ni n i ncel endi ği  çözüml erde,  i ki  t ür  yangın modeli 

kullanıl makt adır  [11].  Bunl ardan il ki,  yangı n süresi nce,  sabit  bir  kütlesel  debi yl e 

du man üreti mi  gerçekl eştiği  kabul  edilen kararlı  yangı n modeli dir  (steady fire). 

Za mana bağlı  yangı n modeli  (unst eady fire)  adını  al an i ki nci  model de ise,  açı ğa 

çı kan ı sı  mi kt arı nı n,  belirli  bir  geliş me süresi  boyunca ( growt h ti me), za manı n 

karesi yl e doğr u orantılı  ol duğu kabul  edil mekt edir.  Bu süreni n sonunda i se yangı n 

büyükl üğü sabit  kal maktadır.  Yangı n büyükl üğünün sabit  bir  değere ul aş ması  i çi n 

geçen süre,  mal ze menin kol ay ya da zor  yanabilen ci nsten ol masına göre 
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değiş mekt edir.  NFPA 92B’ de;  yavaş,  orta,  hı zlı  ve çok hı zlı  yanabilen mal ze mel er 

içi n geliş me  sürel eri ni n değerl eri  veril mi ştir.  Buna göre yanı cılı ğı  en fazl a ol an 

mal ze mel er  i çi n,  75 s;  en yavaş  ol anl ar  i çi nse 600 s  sonunda,  açı ğa çı kan ı sı  gücü en 

yüksek değeri ne ul aş maktadır.  

Bu çalış mada,  za mana bağlı  çözüml erde t
2
 yangın modeli  kullanıl makt adır.  Akı şı n 

tam geliş mi ş  hali ndeki dağılı mı nı n i ncel endi ği  çözüml erde i se,  za mana bağlı 

incel e me yapıl madı ğı için, açı ğa çı kan ısı mi kt arı sabit alı nmı ştır.  

Tasarı mı  model  deneyleri yl e yap mak mü mkün ol duğu hal de,  bunun pahalı  bir 

yönt e m ol ması  ve deneyl erden el de edilen çözü ml er,  sadece benzer  hacı ml ar  i çi n 

geçerli  ol makt adır.  Deneysel  çalış mal ar  yerine,  sayısal  çözüm yönt e ml eri 

kullanılarak da uygun sonuçl ar  el de edilebil mekt edir.  Bu konuda bugüne kadar 

geliştirilen sayısal  yönt eml er,  böl ge modelleri  ve al an modelleri  şekli nde i ki  ana 

başlı k altı nda t oplanmaktadır.  

Böl ge modelleri nde,  kontrol  hac mi  genelli kle i ki  ya da daha fazl a böl geye ayrılarak, 

akışı n yönüyl e il gili  bazı  ön kabuller  yapıl dıktan sonra süreklilik ve enerji 

denkl e ml eri  her  bir  böl ge i çi n çözül mekt edir.  Tasarı mcı  i çi n gerekli  bil giyi  hı zlı  ve 

prati k bir  şekil de ver mesi  bu yönt e mi n i yi  yanı dır.  Ancak geniş  hacı ml arda  ol duğu 

gi bi  mi mari  yapı  değiştikçe ve boyutlar  büyüdükçe akışı n yönüyl e il gili kabuller, 

geçerliliği ni  yitirebil mektedir.  Ör neği n öne mli  bir  para metre ol an bi na yüksekli ği 

arttı kça,  yüksel en gazl arın er ken soğu ması nı n yol  açtı ğı  kat manl aş ma (stratificati on) 

ol uş makt adır.  Bu dur umda  böl ge modelleri ni n ön gör düğü t avandaki  yat ay akı ş 

(ceili ng j et  fl ow)  gerçekleş me mekt e ve kor unu m denkl e ml eri  hat alı  kabullere göre 

çözül müş  ol makt adır.  Alan modelleri ne göre daha basit  ol an böl ge modelleri nde, 

daha küçük bil gisayar  kapasiteleri yle çözüm elde edil mekt edir.  FAST,  CFAST, 

AS MET,  gi bi  böl ge modelleri  DOS ort a mı nda çalışan ve genellikl e Fortran 

bil gisayar progra ml a ma dili nde yazıl mı ş ol an bölge modelleri dir [12-14].  

Al an modelleri ndeki  diferansi yel  yakl aşı m yeri ne,  böl ge modell eri nde yığı n çözü m 

(bul k appr oach)  yapıl makt adır.  Ort aya çı kışı  1980’li  yıllara dayanan böl ge modelleri, 

günü müzde de kullanıl maya deva m et mekt edir. 

FAST ( A Model  f or  Fire Gr owt h and Smoke Transport  )  böl ge modeli  kull anılarak 

yapılan bir  çalış mada,  bir  mal ze me  deposunda çeşitli  yangı n senaryoları  el e 
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alı nmı ştır  [15].  Yangı nın konu mu ve  büyükl üğü,  yangı nı n geliş me süresi,  rüzgarı n 

et kisi  ve t avanda yer  al an açı klı ğı n al anı  para met rik ol arak i ncel enmi ştir.  Çalış manı n 

sonucunda en köt ü şartlardaki  yangı n senaryosu i çi n bile t asarım şartları 

sağl anmı ştır.  Oysaki  aynı  depo i çi n,  o ül kedeki  st andartlara göre,  mevcut 

konstrüksi yon,  yangı n güvenli ği  açısı ndan yetersiz bul unmuşt ur.  Sonuç ol arak, 

du man kontrol  siste mi nin yet erliliği ni n sayısal yönt e ml e i ncel enmesi, opti mu m 

siste mi n t ayi n edil mesi ni  ve gerekenden fazl a tedbir  alı nması nı n engellenmesi ni, 

gereksi z ilave yatırı m yapıl ma ması nı sağla makt adır.  

Met ropollerde sı klı kla rastlanan çeşitli  konstrüksiyonl ara sahi p gökdel enler  i çi n al an 

ve böl ge modelleri  kullanılarak i ncel e mel er  yapı l mı ştır  [16,  17].  Burada,  du manı n 

hacı m i çerisi ne,  ze mi ndeki  bir  açı klı ktan 1 m/ s hı zl a girdi ği  kabul  edil mekt edir. 

Hac mı  dol dur maya başlayan du man t avanda biriki p deri nl eşerek,  mevcut  açı k bi r 

kapı dan çı kmakt adır.  Her  i ki  modelle el de edilen çözü ml er  arası nda t ut arlılı k 

gözl enmekt edir.  Ancak daha büyük bil gisayar  kapasiteleri  gerektiren al an 

modelleri yle, daha det aylı bilgi el de et mek mü mkün ol makt adır.  

Geni ş  hacı ml arda doğal  du man t ahli yesi ni n incel enmesi nde al an modelleri ni n 

kullanıl ması  yaygı n bir yönt e mdir  [ 18].  Bu çalış mada kullanılan CFD anali z 

pr ogra mı nda ( FLUENT);  süreklilik,  mo ment um ve enerji  denkl e ml eri  sonlu hacı ml ar 

yönt e mi  il e ayrı kl aştırılmakt adır  [19].  Bu korunu m denkl e ml eri ne il ave ol arak, 

türbül anslı  akış  ve ı şı nıml a ı sı  geçişi  i çi n de model  denkl e ml eri  çözül mekt edir  [ 20, 

21].  Al an modelleri nde akışla il gili  ön kabul ler  yapıl ma makt a,  bunun yeri ne 

süreklili k,  mo ment um ve enerji  denkl e ml eri  bir arada çözül mekt edir.  Bunun i çi n 

kontrol  hac mı  çok sayı da alt  böl geye ayrılarak,  kor unu m denkl e ml eri  di feransi yel 

şekli yle çözül mekt edir [22- 25].  

CFD il e çözü m el de et mek i çi n sı nır  şartları  girilerek,  başl angı ç değerleri  at anmakt a 

ve it erasyonl a çözü mün yakı nsa ması  bekl enmekt edir.  Du man hareketleri ni n al an 

modelleri yle i ncel endi ği pr obl e ml erde en öne mli  sı nır  şartı,  doğal  haval andır ma 

açı klı ğı ndaki  bası nç değeridir.  Açı klı ğı n her  i ki  t arafı  arası ndaki  bası nç farkı  çözü mü 

son derece et kile mekt edir.  Bası nç farkı nı n kriti k bir  değerden küçük ol ması  hali nde, 

hac mı n i çi ne doğr u geri  akış  meydana gel ebil mekt edir.  Birçok çalış mada,  t avandaki 

doğal  haval andır ma açı klığı  ile dı ş  ort a m arası ndaki  akışı n i ki  yönl ü ol ması  dur umu 

el e alı nmı ştır  [26-28].  Geri  akış  ol uş ması nı n nedeni,  i ç ort a mı n yet erince  sı cak 
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ol ma ması  nedeni yl e çekişi n azal ması dır.  Dol ayısı yl a i ç ve dı ş  orta m arası ndaki 

sıcaklı k farkı  azal dı kça,  geri  akış  meydana gel mesi  i hti mali  de art makt adır.  Geri  akış, 

du man t abakası nı  rahatsız ederek,  t e mi z bir  alt  böl ge ol uşumunu engelle mesi 

nedeni yl e, istenmeyen bir durumdur.  

Al an modelleri ndeki  alt böl gel eri n sayısı  artırıldı kça ve her  bir  böl genin boyut u 

küçül dükçe,  çözü m hassasi yeti  art makt adır.  Buna karşılı k ol arak çözü m za manı  ve 

gerekli  bil gisayar  kapasitesi  art makt adır.  Günümüzde bil gisayar  t eknolojisi ndeki 

geliş mel er  ve,  al an modelleri yl e çok hassas  sonuçl ar  alı nabil mesi  içi n yet erli 

ol abil mekt edir.  Al an modelleri ni n bugün gel diği  nokt ada,  alt  böl ge sayı sı nı n yüz 

bi nl er  mert ebesi nde ol duğu çözüml er  i yi  bir  masaüst ü bil gisayarla bile kol aylı kl a 

alı nmakt adır.  Bu dur umda alt  böl gel eri n artı k “hücre” adı nı  al dı ğı  ve bu çalış mada da 

kullanılan CFD ( Co mputational  Fl ui d Dyna mi cs)  yönt e mi  il e analiz yapıl makt adır. 

Doğr udan du man kontrol üyl e il gili  ya da genel  ol arak ı sı  ve akış  pr obl e ml eri ne 

yöneli k ticari CFD analiz progra ml arı bul unmakt adır [29-31].  
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3.  DUMAN HAREKETLERİ  

Bu böl ümde du manı n karakt eristi k özelli klerinden bahsedil mekt edir. Du manı n 

tanı mı,  yapısı  ve i nsan sağlı ğı  üzeri ndeki  et kileri anl atılarak du mana maruz kal ma 

süresi ni n i nsan hayatı  açısı ndan öne mi  vur gulanmakt adır.  Açı ğa çı kan du man 

mi kt arı nı belirleyen, yangı n modeli ve yangı n büyükl üğü konul arı ele alı nmı ştır.  

Du man hareketleri ne yön veren kuvvetlerden bahsedil di kt en sonra,  t asarı mda di kkat e 

alı nan hususl ar incel enmi ş ve çözüm yönt e ml eri nden bahsedil mi ştir.  

3. 1  Genel 

Bi r  mal ze meni n pirolizi  ya da yan ması  sırası nda,  havada uçuşabilen katı,  sıvı  ve gaz 

taneci kl er  ortaya çı kmakt adır.  Al ev böl gesi nden (fire pl ume)  etrafa yayılan bu 

kütleni n bünyesi ne dı şarıdan t aze hava katılı mı yla (air  entrai nment)  ol uşan karışı m, 

du man adı nı al makt adır [1].  

3. 2  Dumanı n İnsan Sağlı ğı Üzeri ndeki Et kileri  

Du manı n yapısı nda t ehlike arz eden maddel er  i ki gr upt a t opl anabil mekt edir.  Biri nci 

gr upt a zehirleyi ci  et ki  t aşı yan gazl ar  bul unmakt a ve  bunl ar  i nsan hayatı nı doğr udan 

tehdit  et mekt edir.  Ort a mda zehirli  gaz konsantrasyonu belirli  değerleri  aşar  ve  bu 

hava belirli  bir  süre t eneffüs  edilirse,  can kaybı  gerçekl eşebil mekt edir.  İkinci  gr upt a 

ise havada uçuşabilen mi kr on mert ebel eri nde büyükl ükl ere sahi p katı ve  sı vı 

taneci kl er  bul unmakt adır.  Bu maddel er  gör üş  kabili yeti ni  azaltarak zehirli  gazl ara 

mar uz kalı nan süreyi artır makt a ve dolaylı yol dan tehli keye yol aç makt adır.  

Du man i çi ndeki  bazı  gaz ve buhar  t aneci kl eri,  yangı nı  haber  verici  renk,  koku gi bi 

ol uml u özelli klere sahi p ol mal arı na rağmen,  çok az mi kt arlarda bile,  gözl ere ve 

sol unu m si ste mi ne zarar  ver me  gi bi  et kilerle kaçış  süresi ni n uza masına  neden 

ol makt adır.  
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CO ve  HCN gi bi  gazları n,  orta mda fazl a mi kt arda CO2  bul unması nın ve  O2 

eksi kli ği ni n zehirleyi ci  ve boğucu et kileri  bul un makt adır.  CO gi bi  gazlar,  beyne 

oksijen git mesi ni  engelle mekt edir.  Ancak insan vücudundaki  bazı  dest ek 

mekani z mal arı,  zor  şartlarda faali yet e geçerek beyi n f onksi yonl arı nı n i şl evi ni n 

deva mı nı  sağl a makt adır. Beyni n nor mal  çalış ması  i çi n yet erli  dest ek kalmadı ğı nda 

ise,  çöküş  çok ani  ol makt a ve ki şi  et kilendi ği ni  hi ssetse de hareket  ede me mekt edir. 

Ort a mdaki  CO ve HCN mi kt arı  kadar,  bu gazl ara mar uz kalı nan süre de 

zehirlenmeni n derecesi açı sı ndan öne mli dir.  HCl  ve NO gi bi  gazlar  da sı nı r 

değerleri n üzeri nde hayati  t ehli ke arz et mekl e bi rli kte,  sol unu m yolları nı da  t ahriş 

et mekt edir.  Tü m bu gazl arı n ol uşumu yanı cı mal ze mel eri n özelli klerine bağlı 

ol makt adır [32].  

Du manı n i çi nde bul unan hava harici ndeki  katı, sı vı  ve gazl arı n kütlesel  oranı nı n 

belirlenmesi  mü mkün olma makt adır.  Ancak bu oranı n küçük ol duğu bili nmekt edir. 

Öyl e ki;  opti k özeli kl er  dışında du man il e havanı n aynı  t er mofi zi ksel  özeli klere sahi p 

ol duğu kabul  edilebil mekt edir.  Bu çalış mada el e alı nan pr obl e mi n çözü münde, 

du manı n;  özgül  ı sı,  ı sı il eti m katsayısı,  ki ne mati k vi skozite ve kütlesel  difüzite 

katsayısı  gi bi  özeli kleri  (transport  properties)  havanı nki yl e aynı  alı nmakt adır.  Ancak 

opti k özelli kleri  farklı ol duğundan,  du man i çi n azalt ma katsayısı  (exti ncti on 

coefficient), doğal olarak havanı nki nden büyük alın makt adır [33].  

Yangı nda en büyük riskl erden biri  yüksek sı caklı klara çı kıl ması  nedeni yl e t üm 

parla ma  ol ayı nı n gerçekleş mesi dir.  Du man t abakası  kalı nlı ğı nı n da bu riski artıracak 

yönde et kisi  bul unmaktadır.  Şöyl e ki;  sı cak duman gazl arı  ı şı nı m yol uyl a,  hacı m 

içi nde sı caklı ğı n yükselmesi ne ve belirli  bir  noktada,  t üm yanı cıları n aynı  anda al ev 

al ması na sebep ol abil mekt edir.  Bu nedenl e du manı n t ahli ye edil mesi  parlama  ol ayı nı 

da engelle mekt edir.  

Yüksek sıcaklı ğı n sağlı k üzeri ndeki ol umsuz et kileri şöyl e sıralanabil mektedir: 

 Sı cak nesnelere kısa süreli temas nedeni yl e deri de ol uşan yanı kl ar,  

 Bağıl  ne m mi kt arı na da bağlı  ol arak yüksek sı caklı ktaki  havanı n,  belirli bi r 

süre sol unması  nedeni yle sol unu m yoll arı nı n t ahriş ol ması  ve  kalıcı  öde m 

ol uşumu 
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3. 3  Açı ğa Çı kan Du man Mi ktarı  

Geni ş  hacı m yangı nl arı nda hac mı n,  çok sayı da kapı,  pencere gi bi  açı klı ğı bul un ması 

nedeni yl e,  t aze hava girişi ni  engelleyerek yangı nın söndür ül mesi  (boğ ma)  mü mkün 

ol ma makt adır.  Bir  başka deyişle geniş  hacıml arda,  haval andır ma kontroll ü 

(ventilati on controlled)  yangı n aşa ması na geçil memekt edir.  Bu nedenl e geni ş  hacı m 

yangı nl arı, açı k alanda gerçekl eşi yor muş gi bi (open fires) ele alı nmakt adır [11].  

 

Şekil 3. 1 Al ev böl gesi ne her yönden hava girişi olan bir yangı n 

Geni ş  hacı ml arda du man kontrol  siste mi  t asarı mı,  du manı n belirli bir  kriti k 

yüksekli ği n altı na i nmemesi  sağl anarak gerçekleştiril mekt edir.  Bunun içi n sı cak 

du man gazl arı,  t avanda bırakılan bir  açı klı ktan doğal  haval andır ma  il e ya da bir  fanı n 

kullanıl dı ğı  mekani k yönt e ml erle t ahli ye edilmekt edir  [4].  Bu nokt ada,  du man 

tabakası nı n altı nda t e mi z bir  alt  böl ge sağl anması  i çi n,  t avandaki  açı klı ktan t ahli ye 

edil mesi gereken duman mi kt arı nı n bili nmesi gerek mekt edir.  

Yangı nda açı ğa çı kan du man mi kt arı nı n belirlenmesi nde model  deneyl eri  esas 

alı nmakt adır.  NFPA 92B’de,  Şekil  3. 1’de göst erildi ği  gi bi  al ev böl gesi ne her  yönden 

serbestçe hava girişi ni n ol duğu bir  yangı nda (axisymmetric pl ume)  açı ğa çı kan 

du man mi kt arı, m; 
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 m=k1 Qc
1/ 3

 z
5/ 3

 + k2 Qc (3. 1) 

şekli nde veril mekt edir.  A,  geniş  hac mı n t aban al anı nı  göst er mek üzere, bu bağı ntı 

0. 9<A/ H
2

<1. 4 i çi n geçerli  ol makt adır.  Bu çalış mada i ncel enen ör nek geni ş  hacı m 

içi n A ve  H değerleri sırası yla 960 m
2

 ve 10 m ol duğu i çi n,  denkl e m 3. 1 

kullanılabil mekt edir.  Denkl e m 3. 1’de,  açı ğa çı kan du man mi kt arı nın,  yangı n 

büyükl üğünün yanı nda du man t abakası  ile al ev böl gesi  arası ndaki  t emi z  hava 

tabakası  kalı nlığı na da (cl ear  hei ght)  bağlı  ol duğu gör ül mekt edir.  Öyl e ki  du man 

tabakası,  al ev böl gesi ni n he men üst üne kadar  geldi ği nde denkl e mi n sağ t arafı ndaki 

ilk t eri m,  sıfır  değeri ni  al makt adır.  Bu t eri m al ev böl gesi ne sürükl enen katılan hava 

mi kt arı nı  t e msil  et mekte ve al ev böl gesi ni n üzeri ndeki  t e mi z hava t abakası 

kalı nlı ğı na bağlı  ol arak art makt adır.  Al ev böl gesi  t a ma men du manl a kaplandı ğı nda, 

doğal olarak e mili ml e dumanı n içi ne katılan hava mi kt arı sıfır ol makt adır.  

 

Şekil 3. 2 Alt ve üst böl geler arası ndaki geçiş 

Du man t abakası  kalı nlı ğını n t a m ol arak belirlenmesi  mü mkün ol ma makt adır.  Bunun 

nedeni  Şekil  3. 2’de gör üldüğü gi bi,  hac mı n üst  kı smı nda yer  al an du man t abakası  il e 

alttaki  t e mi z böl geni n birbirinden keski n sı nırlarla ayrıl ma ması dır.  Bu çalış mada, 

du man t abakası  kalı nlığı nı n belirlenmesi nde kütlesel  oranl arı n dağılı mı ndan 

yararlanıl mı ştır.  Bunun i çi n el e alı nan geniş  hacmı n ze mi ni ne paral el  olarak alı nan 

çeşitli  kesitlerde,  du manın kütlesel  oranı,  sayısal  değer  ol arak el de edil mi ştir.  Ayrı ca 
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cepheden ve  yandan alı nan çeşitli  kesitlerde,  du manı n kütlesel  oranı  i çi n eş  yüksekli k 

eğrileri  (cont ours)  i ncelenmekt edir.  Sayısal  çözü m sonuçl arı  da Şekil  3. 2’deki ne 

benzer bir dağılı m göst ermekt edir.  

3. 4  Duman Hareketleri ne Yön Veren Kuvvetler 

Du manı n hareketi  bir  akış  ve ı sı-kütle geçişi  proble mi  şekli nde el e alın makt adır. 

Ancak du man akışı  proble mi,  konunun “ Du man Kontrol ü” adlı  ayrı  bir  başlık altı nda 

incel enmesi ne neden ol an bazı  özelli klere sahi p ol makt adır.  Bunl arı n başında du man 

akışı na yön veren bası nç farkl arı nı n,  di ğer  pr obleml erde karşılaşılanl ara göre çok 

küçük ol ması dır.  Öyl e ki,  birkaç Pascal  bası nç farkı  bile akışı n öneml i  öl çüde 

et kilenmesi ne sebep ol abil mekt edir.  

Tavanı nda yat ay bir  doğal  haval andır ma açı klı ğı  bul unan kapalı  hacı ml ardaki  du man 

hareketleri ni n i ncel endi ği  bir  çok çalış mada,  açıklı k il e dı ş  ort a m arası ndaki  akı şı n 

iki  yönl ü ol ması  dur umu el e alı nmı ştır  [26-28]. Bu nedenl e,  du man hareketl eri ni n 

al an modelleri yle i ncel endi ği  pr obl e ml erde,  en öne ml i  sı nır  şartı  doğal  haval andır ma 

açı klı ğı ndaki  bası nç değeri  ol makt adır.  Açı klı ğı n i ki  t arafı  arası ndaki  basınç farkı nı n 

kriti k bir  değerden küçük ol ması  hali nde,  hacmı n i çi ne doğr u geri  akış meydana 

gel ebil mekt edir.  Geri  akış  ol uş ması nı n nedeni,  i ç ort a mı n yet eri nce sı cak ol ma ması 

nedeni yl e,  çekişi n yet ersiz kal ması dır.  Dol ayısı yl a i ç ve dı ş  orta m arası ndaki  sı caklı k 

farkı azal dı kça, geri akış meydana gel mesi i hti mal i de art makt adır.  

Tavandan i çeri  t aze hava girişi,  du man t abakası nı  rahatsız ederek,  t e mi z bir alt  böl ge 

ol uşumunu engelledi ği  i çin i stenmeyen bir  dur umdur.  Bunu önl e mek i çi n,  bir  mi kt ar 

du man biri ki p bası nç ve  sı caklı k kriti k değerleri n üzeri ne çı ktıkt an sonra, 

haval andır ma açı klı kl arını n açı k konu ma gel mesi sağlanmakt adır.  

Açı klı klardaki  bası nç değerleri ni,  dol ayısı yl a duman hareketi ni  belirleyen et kenl er; 

sıcak gazl arı n kal dır ma kuvveti,  baca et kisi,  yanma  sonu gazl arı nı n genişl e mesi  ve 

rüzgar  bası ncı  şekli nde sıralanabil mekt edir.  Bu çalış mada el e alı nan pr obl e mi n 

sayısal  çözümünde,  bu kuvvetl eri n et kisi, açı klı kl ardaki  sı nır şartları nı n 

belirlenmesi nde kendi ni göst er mekt edir.  Açı klıkl ardaki  bası nç değerlerini n doğr u 

girilebil mesi  i çi n yangı n dur umundaki  orta m sı caklı ğı  göz önünde bul undur ul arak 

yan mı ş  gazl arı n kal dır ma kuvveti  di kkatle el e alın makt adır.  Büyük açı klıkl ara sahi p 
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hacı ml arda yan mı ş  gazl arın genişle mesi  et kili  olma makt adır.  Rüzgar  hı zına ve akı ş 

yönüne bağlı olarak değişen rüzgar bası ncı ise bu çalış mada hesaba katıl mamı ştır.  

Özellikl e yüksek yapılarda,  i ç ve dı ş  orta m arası ndaki  sı caklı k farkı,  dol ayısı yl a 

yoğunl uk farkı, yüksekliğe göre değişen bir bası nç farkı yarat makt adır.  

 

Şekil  3. 3 Kı ş  şartları nda i ç ve dı ş  ort a m bası nçl arını n yüksekli ğe göre 

değişi mi  

Şekil  3. 3’te,  kış  şartları i çi n verilen bu bası nç farkı,  hac mı n alt  kı sı ml arı nda bi na 

içi ne,  üst  kı sı ml arı nda i se bi na dı şı na doğr u bir  hava akışı na sebep ol maktadır.  İç ve 

dı ş  ort a m bası nçl arı nı n eşit  ol duğu bir  yüksekli kte hava akışı  gerçekl eş me mekt e ve 

bu nokt ada alı nan yat ay kesit  “ Nötral  Düzl e m”  adı nı  al makt adır.  Baca etki si  ol arak 

bili nen bu ol ay,  yangı n sırası nda,  sı cak gazl arı n kaldır ma kuvveti  i çi n de geçerli  ol up 

her  i ki  dur umda,  i ç ve dı ş  ort a m arası ndaki  bası nç farkı  aynı  bağı ntıyl a ifade 

edil mekt edir.  Ancak du man hareketi  pr obl eml eri nde sı cak gazl arın kal dır ma 

kuvveti ni n yarattı ğı  basınç farkı,  baca et kisi ni n yarattı ğı  bası nç farkı ndan çok daha 

büyük ol duğundan,  duman kontrol  siste mi  tasarı mı nda önceli kl e göz  önünde 

bul undur ul makt adır.  

  
d

di

ni
T

T - T
 z - z g ρ  P   (3. 2) 

Nötr al Düzl em 
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Burada n,  i  ve d i ndisleri sırası yla nötr  düzl e m,  i ç orta m ve dı ş  orta mı  belirt mekt edir. 

Her hangi  bir  yüksekli kte i ç ve dı ş  orta m arası ndaki  bası nç farkı nı  bul mak içi n nötral 

düzl e mi n konu munun bi linmesi  gerekmekt edir.  Ancak Şekil  3. 3’te verilen P1  ve 

P2 değerleri ni n topla mı nı bul mak içi n bu bil gi ye gerek kal ma makt adır.  

Denkl e m 3. 2,  yangı n sırası nda sı cak gazl arı n kal dır ma kuvveti  nedeni yle ol uşan 

bası nç farkı nı  hesapl amada kullanıl makt adır. Bu çalış mada el e alınan 10 m 

yüksekli kteki  geniş  hacmı n altı nda ve üst ünde bul unan açı klı klar  arası ndaki  bası nç 

farkı nı  bul mak i çi n bu denkl e m kullanıl mı ştır.  Ancak gerçekt e açı klı klar dan hava 

akışı,  bu denkl e ml e bulunan bası nç farkı nı n,  1’den küçük bir  akış  katsayısı  il e 

çarpıl ması  il e el de edilmekt edir.  Açı klı k al anına ve geo metrisi ne bağlı  ol an bu 

katsayı,  0. 6-0. 7 arası nda değiş mekt e ol up,  bu çalış mada 0. 65 ol arak alı nmıştır.  İç ve 

dı ş  ort a m sı caklı kları nın sırası yl a 370 K ve  270 K ol ması  hali nde, i deal  gaz 

denkl e mi nden hesapl anan yoğunl uk değeri  kullanılarak,  P=20 Pa değeri  el de 

edil mekt edir.  Yangı n olmadı ğı  dur uma  karşılı k gel en 300 K i ç ort a m sıcaklı ğı  i çi n 

ise, 8 Pa bası nç farkı hesapl anmakt adır.  

3. 5  Yangı nı n Evreleri 

Kontrolsüz yan ma  ol arak bili nen yangı n,  Şekil 3. 4’te gör ül en çeşitli  evrel erden 

ol uş makt adır [11].  

 

Şekil 3. 4 Yangı nı n evreleri 
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Gör ül düğü gi bi  yangı n,  sırası yla;  t ut uş ma,  büyüme,  t a m geliş mi ş  yangı n ve  sön me 

aşa mal arı ndan ol uş maktadır.  Ort a m sı caklı ğı nı n art ması  engellene mediği  t aktirde, 

yangı nı n büyü me  evresinden t a m geliş mi ş  yangın evresi ne geçişi nde,  t üm parl a ma 

denilen ani bir sıcaklı k ve bası nç artışı meydana gel mekt edir.  

Bu çalış mada t asarı m a maçl arı na bağlı  olarak i ki  ayrı  yangı n modeli 

kullanıl makt adır.  Güvenl i  kaçış  süresi ni n el de edi ldi ği  yangı n senaryosunda,  za mana 

bağlı  yangı n modeli  kullanıl makt adır.  Böyl ece tut uş madan iti baren kaçış i çi n ne 

kadar  süre bul unduğu t espit  edil mekt edir.  Ta m geliş mi ş  yangı n modelinde i se, 

insanları n t ahli ye edil mesi nden sonra ort a mı n;  görüş  mesafesi,  sı caklı k ve ı şı nı m ı sı  

akısı açısı ndan söndür me eki pl eri ni n çalışabil mel eri içi n uygunl uğu i ncel enmekt edir.  

3. 5. 1  Za mana Bağlı Yangı n Mo deli  

Za mana bağlı  yangı n modelleri  arası nda en çok kabul  gören,  NFPA 92B’ de 

tanı ml anmı ş  ol an t
2
 yangın modeli dir.  Şekil  3. 5’te,  t

2
 yangı n modeli nde,  ı sı gücünün 

za manl a değişi mi  gör ül mekt edir.  Buna göre yangını n büyü me  evresi nde,  ı sı  gücünün 

za manı n karesi yl e doğr u orantılı  ol arak arttı ğı  kabul  edil mekt edir.  Sabit  ı sı  gücüne 

ul aşılana kadar  geçen süre,  yangı nı n gelişme  süresi  (growt h time)  ol arak 

bili nmekt edir.  

 

Şekil 3. 5 Za mana bağlı yangı n modeli nde ısı gücünün za manl a değişi mi  
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Tabl o 3. 1’de yanı cı  mal ze mel eri n özelli kleri ne bağlı  ol arak dört  farklı  geliş me  süresi 

tarif  edil mekt edir.  Buna göre yanı cılı ğı  en fazl a olan mal ze mel er  i çi n,  75 s;  en yavaş 

ol anlar  i çi nse 600 s  sonunda,  açı ğa çı kan ı sı  gücü en yüksek değeri ne ul aşmakt adır. 

Bu çalış mada za mana bağlı  i ncel e mel erde,  yi ne güvenli k t arafı nda kal acak şekil de 

hı zlı gelişen yangı n kabulü yapıl mı ştır.  

Tabl o 3. 1 Yanı cıları n ci nsi ne göre geliş me süresi değerleri 

Yanı cıları n Ci nsi ne Göre Yanma Hı zı  Yangı nı n Geliş me Süresi, [s] 

Yavaş 600 

Ort a 300 

Hı zlı 150 

Çok Hı zlı 75 

 

3. 5. 2  Ta m Geliş mi ş Yangı n Mo deli  

Bi r  di ğer  yangı n modeli  de t a m geliş mi ş  yangı n modeli  (steady fire)  ol arak 

bili nmekt edir.  Bu modelde,  ısı  gücünün,  t ut uşmadan iti baren maksi mu m yangı n 

büyükl üğü değeri nde ve sabit ol duğu kabul edil mekt edir. Bu kabul;  

 Tut uş ma ve büyü me süresi ni n çok kısa ol duğu sı vı yangı nl arı nda,  

 spri nkler  siste mi ni n faaliyete geç mesi nden sonra açı ğa çı kan ı sı nı n sabit 

kal dı ğı durumda ve 

 yanı cılardan biri ni n sönüp di ğeri ni n yanmaya başl adı ğı  ve böyl ece yangı n 

büyükl üğünün sabit kal dığı kabul edilen 

yangı nl arda geçerli  ol abil mekt edir.  Bu çalış mada,  can güvenli ği  açısı ndan fazl a risk 

bul unmayan depo gi bi  geniş  hacı ml arı n el e alındı ğı  yangı n senar yol arı nda t a m 

geliş miş  yangı n modeli  kullanıl makt adır.  Burada du man kontrol  siste mi  tasarı mı nda 

önceli kli  ol arak maddi  zararı n önl enmesi  gel mektedir.  Bu nedenl e yangı nın geliş me 

süresi  yeri ne,  t a m gelişmi ş  yangı n aşa ması nda,  söndür me eki pl eri ni n müdahal e 

edebil mel eri içi n gerekli şartları n sağlanı p sağlanmadı ğı kontrol edil mekt edir.  

Ta m geliş mi ş  yangı n kabul ünün geçerli  ol abil mesi  i çi n bazı  kabuller  yapı l makt adır. 

Ör neği n depoda bul unan mal ze mel eri n yı ğı nlar  hali nde değil,  birbirleri nden 
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yet eri nce mesafel erle ayrıl mı ş  ol arak yerl eştirildi kl eri  kabul  edil mi ştir.  Böyl ece 

yan makt a ol an mal ze meden,  ko mşu yanı cılara ışını ml a geçen ı sı  akısı  kritik değeri n 

altı nda kal makt adır.  Bu kabul,  ko mşu yanı cıların da t ut uşt uğu anda,  yangı nı n 

kaynağı  ol an yerde sön me  aşa ması na geli nmesi  şekli nde de yapılabil mekt edir. 

Böyl ece sürekli  büyüyen bir  yangı n yeri ne sabit  yangı n büyükl üğü kabul ü 

yapılabil mekt edir.  

Ta m geliş mi ş  yangı n kabul ünün geçerli  ol ması  i çi n,  hacı m i çi nde spri nkl er 

bul unduğu da düşünül ebilir.  Ancak spri nkl er  siste mi ni n du man t abakası nın t avanda 

biri kmesi ni önl e mesi yönündeki düşünceler nedeniyl e, bu kabul den kaçı nılmakt adır.  

3. 6 El e Alı nan Değişkenl er 

Geni ş  hacı ml arda du man kontrol  siste mi  t asarı mı nda çok sayı da para metreyl e 

karşılaşıl makt adır.  

Bi na konstrüksi yonuyl a ilgili  değişkenl er;  bi na yüksekli ği,  açı klı kları n konu mu ve 

büyükl ükl eri  ve yapı  mal ze mel eri  şekli nde sıralanabil mekt edir.  Öt e yandan bi na 

kullanı m a macı na bağlı ol arak;  yangı n büyükl üğü,  muht e mel  yanı cıların ci nsi  ve 

yangı n yükü gi bi  değişkenl er  belirlenmekt edir.  Bunl arı n dı şı nda yangı nın konu mu, 

dı ş hava şartları, rüzgar hızı ve yönü gi bi para metrel er de tasarı ma et ki et mekt edir.  

Tü m bu değişkenl eri n etki si ni  i ncel e mek,  bu çalışmanı n a macı  ve kapsa mı  i çi nde yer 

al ma makt adır.  Bu nedenle el e alı nan değişkenl erin dı şı ndaki  para metrel er,  t asarı mı 

güvenli k tarafı nda et kileyecek şekil de seçil mekt edir.  

3. 6. 1 Yangı n Büyükl üğü 

Yangı nda açı ğa çı kan ı sı  za mana bağlı  ol arak değiş mekt edir.  Yangı n büyükl üğü, 

açı ğa çı kan en büyük ısı gücü değeri ne karşılı k gel mekt edir.  

Yangı n büyükl üğü yanıcıları n ci nsi ne bağlı  ol arak değiş mekt edir  [9].  Masa, 

sandal ye,  yat ak gi bi  ahşap mobil yal ar  i çi n 1-4 MW arası nda ı sı  gücü açı ğa 

çı kmakt adır. Bu değer bir ot omobilin yanması halinde 8 MW’ a ul aşabil mekt edir.  
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Yanı cı  maddeni n mal zemesi ni n yanı  sıra,  yanı cıları n aral arı ndaki  mesafe,  birbirleri ne 

göre konu ml arı  da yangı n büyükl üğünü etkile mekt edir.  Depo,  ambar  gi bi 

mal ze mel eri n yı ğı nl ar  hali nde bul unduğu yerlerde,  yangı nı n daha kol ay büyüyüp 

gelişeceği  açı ktır.  Patlayı cı  maddel er  harici nde,  en yüksek yangı n büyükl üğü 

değerleri,  t ahıl  a mbarı gi bi  t oz hali nde yanıcı  yı ğı nl arı  bul unduğunda ort aya 

çı kmakt adır.  Bu dur umda 25 MW değerleri  söz konusu ol makt adır.  Al ı ş-veriş 

mer kezi  ol arak kullanılan bir  atri umda i se boş  alanl arı n bul unması  ve zor yanabilen 

yapı  mal ze mel eri  kullanıl ması  açı ğa çı kan ı sı  gücünü azalt makt adır.  Ancak alış-veriş 

mer kezi nde çok sayı da insanı n du mana mar uz kal ma t ehli kesi  söz konusu ol up, 

güvenli  kaçış  i çi n bir  depo yangı nı ndaki nden daha az süre bul un makt adır.  Bu 

nedenl e genel  ol arak t asarı m yangı n büyükl üğü değeri ni n seçil mesinde,  bi na 

kullanı m a macı öne m kazanmakt adır.  

NFPA 92B’ de çeşitli  araştır macıları n el de etti kleri  ı sı  akısı  değerleri  veril mekt edir. 

Buna göre ot el  odası,  ofisler  ve endüstri yel  hacıml ar  i çi n 200- 300 k W/ m
2

 arası nda 

değerler  alı nmakt adır.  Genel  ol arak,  biri m yangın al anı  i çi n 500 k W/ m
2
 ı sı  akısı 

değeri alı nması güvenli k tarafı nda bir yakl aşı m olmakt adır [4].  

Spri nkl er  siste mi ni n mevcudi yeti  t asarı m yangı n büyükl üğü değeri ni  öneml i  öl çüde 

et kile mekt edir.  Spri nkl er  siste mi yl e kor unan geniş  bir  ofiste çı kan bir yangı nda 

1 MW yangı n büyükl üğü alı nabilirken,  spri nkl er  olma ması  hali nde bu değer 6 MW’ a 

çı kmakt adır [4].  

Bu çalış mada,  küçük,  orta ve büyük yangı nl arı  t emsil  et mek üzere,  üç farklı  yangı n 

büyükl üğü el e alı nmı ş  ve sırası yl a;  1,  2. 5 ve 6 MW’ lı k 3 ayrı  yangı n büyükl üğü i çi n 

incel e me yapıl mı ştır. 

3. 6. 2 Doğal Haval andı r ma Açı klı ğı Al anı  

Geni ş  hacı ml arda du man kontrol ü i çi n du manı  belirli  böl gel erde biri ktir meye yöneli k 

du man böl mel eri  ve du man perdel eri  gi bi  önl e ml er  alı nmakt adır.  Daha sonra du man, 

bu böl geni n üst  kı s mı nda bırakılacak bir  açı klı ktan doğal  ya da zorlanmı ş  t aşı nı ml a 

tahli ye edil mekt edir.  Burada doğal  haval andır ma açı klı ğı nı  kullanmayı  t erci h eden 

tasarı mcı  i çi n en büyük zorl uk,  t avanda bırakıl ması  gereken haval andır ma açı klı ğı nı n 

al anı  ol makt adır.  Bu dur umda açı ğa çı kan du man mi kt arı nı n bili nmesi 
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gerekmekt edir.  Üretilen du man mi kt arı nı n hesaplanması  Böl üm 3. 3’te veril mi ş  ol up, 

bu çalış mada denkl e m 3. 1’ den hesapl anan du man mi kt arı  değerleri  kullanıl makt adır. 

Tabl o 3. 2’de,  t e mi z alt  böl geni n yerden yüksekli ğini n 2. 1 m ve  3 m ol ması dur uml arı 

içi n denkl e m 3. 1’den hesapl anan, üretilen duman mi kt arı değerleri veril mekt edir.  

Tabl o 3. 2 İ ki  ayrı  t e mi z alt  böl ge yüksekli ği  i çi n denkl e m 3. 1’den 

hesapl anan, üretilen duman mi kt arı değerleri  

 Te mi z Alt Böl ge Yüksekliği 

Yangı n Büyükl üğü 2. 1 m içi n 3 m içi n 

6000 15. 243 kg/s 18. 851 kg/s 

2500 7. 818 kg/s 10. 513 kg/s 

1000 4. 245 kg/s 6. 231 kg/s 

 

Bu çalış mada doğal  haval andır ma açı klı ğı nı n yeterliliği,  Tabl o 3. 2’deki  değerl erle 

kontrol  edil mekt edir.  Buna göre,  doğal  haval andırma  açı klı ğı ndan çı kan kütlesel  debi 

Fl uent  pr ogra mı ndan alınarak,  bu değerlerle karşılaştırıl makt adır.  Fl uent’ten alı nan 

değeri n büyük ol ması  hali nde,  t e mi z alt  böl ge yüksekli ği ni n,  Tabl o 3. 2’deki nden 

daha büyük ol duğu ort aya çı kmakt adır.  Bu dur umda,  doğal  haval andır ma açı klı ğı,  bu 

yangı n senaryosu i çi n yet erli  ol makt adır.  Bu sonucu kontrol  et mek üzere,  çeşitli 

kesitlerde,  du manı n hava i çi ndeki  kütlesel  yüzdesi ni n dağılı mı  görsel  ol arak 

incel enmekt edir.  

Prati kte,  t aban al anı nı n %1’i  ci varı nda alı nan doğal  haval andır ma açı klı ğı,  bu 

çalış mada; %0. 4, %1 ve % 1. 5 şekli nde alınarak incel e me yapıl mı ştır.  

Uygul a mada,  doğal  haval andır ma açı klı ğı,  çok sayı da küçük açı klı klar  şekli nde 

ol makt adır.  Bu çalış mada,  t avanı n çeşitli  nokt alarındaki  küçük açı klı kl arı n t opl a mı nı 

temsil et mek üzere, mer kezdeki tek bir büyük açı klık kullanıl mı ştır.  

3. 6. 3 Açı k Kapı Sayısı 

Geni ş  hacı m yangı nl arı nı,  oda yangı nl arı ndan ayıran en öne mli  özelli klerden biri, 

geniş  hac mı n hava girişi  ol an açı klı kları nı n t oplamı nı n çok büyük ol ması dır.  Bu 

nedenl e bası nçl andır ma yönt e mi yl e du man kontrol ü,  geniş  hacı ml ar  içi n prati k 
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ol ma makt adır.  Küçük hacı ml ar,  sı zı ntı  al anl arı  harici nde kapalı  kabul  edilebil mekt e, 

böyl ece du man kontrol  siste ml eri nde bası nçl andır ma yönt e mi  uygul anabil mekt edir. 

Bi r  başka deyişle,  oda yangı nl arı  haval andır ma kontroll ü ol duğundan,  hac me  t aze 

hava girişi engellenerek, boğ ma et kisi yle yangı n söndür ülebil mekt edir.  

Bu çalış mada el e alı nan ör nek hac mı n büyük duvarları nda,  2x2 m
2

 boyutl arı nda 

karşılı klı  i ki  kapı  bul unmakt adır.  Bu kapılardan yal nı z biri ni n ve her  i kisi ni n açı k 

ol duğu duruml ar i ncel enerek açı k kapı sayısı nı n sonuçl ara et kisi irdel enmi ştir.  

3. 7  Tasarı m Kriterl eri  

Geni ş  hacı ml arda du man kontrol  siste ml eri ni n sağl a ması  gereken t asarı m kriterleri, 

bi na kullanı m a macı na bağlı olarak farklılık göst erebil mekt edir.  

3. 7. 1 Güvenli Kaçış Süresi  

Tasarı mda kaçış  süresi nin ön pl anda ol duğu dur um,  du mana mar uz kal an i nsan 

sayısı nı n en fazl a ol duğu,  atri um,  alış-veriş merkezi,  konferans  sal onu gi bi  geniş 

hacı ml arda meydana gelen yangı nl ardır.  Bu durumu i ncel e mek üzere,  2. 5 MW 

yangı n büyükl üğü değerleri içi n za mana bağlı incel e me yapıl makt adır.  

İnsanl arı n güvenli  bir  şekil de t ahli ye edilebil meleri  i çi n gerekli  süre değeri,  gerekli 

mi ni mu m kaçış  süresi  (Required Safe Egress  Ti me)  ol arak bili nmektedir.  RSET 

değeri;  yangı nı n başl a ması,  al gıla ma  ve al ar m si ste ml eri ni n çalış ması,  yangı nı n 

insanlar  t arafı ndan fark edil mesi  ve kaçış  yolları nın dur umuna göre çı kışa ul aşıl ması 

içi n gereken süreleri n t oplamı olarak alınmakt adır.  

RSET değeri,  geniş  hacmı n yapısı na,  yanı cıları n ci nsi ne ve mevcut  du man kontrol 

siste mi ne bağlı  ol arak değiş mekt edir.  Bu nedenle RSET değeri ni n t espit edil mesi 

ayrı  bir  çalış ma gerektirmekt e,  hatta bunun i çi n özel  ol arak geliştiril mi ş  bil gisayar 

pr ogra ml arı  bul unmakt adır  [34].  2002 yılı nda yapı lan bir  çalış mada,  RSET değeri ni n 

tespit  edil mesi  i çi n detaylı  bir  çalış ma yapıl mış ve 192 m x 240 m x 16 m 

ebatları ndaki  büyük bir  depoda çı kan 36 MW’lık çok büyük bir  yangı nda,  güvenli 

kaçış  süresi  hesapl anmı ştır  [15].  Buna göre al gılama ve i kaz siste mi nin faali yet e 

geç mesi  i çi n yakl aşı k 280 s  ve i nsanl arı n yangı nı f ark et mel eri nden iti baren kaç mak 
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içi n 80 s  süreye i hti yaç duyacakl arı  hesapl anmı ş, böyl ece en köt ü şartlardaki  yangı n 

senaryosu i çi n bile t asarı m şartları  sağl anmı ştır.  Oysaki  aynı  depo i çi n,  o ül kedeki 

standartlara göre,  mevcut  konstrüksi yon,  yangı n güvenli ği  açısı ndan  yet ersi z 

bul unmuşt ur.  Sonuç ol arak,  du man kontrol  sistemi ni n yet erliliği ni n sayısal  yönt e ml e 

incel enmesi,  opti mu m siste mi n t ayi n edil mesini  ve gerekenden fazla t edbir 

alı nması nı n engellenmesini sağla makt adır.  

Du man t abakası nı n altı ndaki  t e mi z alt  böl ge yüksekli ği ni n (cl ear  hei ght), kriti k bir 

değere düş mesi ne kadar  geçen süre,  mevcut  ol an güvenli  kaçış  süresi  ( Availabl e Safe 

Egress  Ti me)  ol arak bi linmekt edir.  Bu çalış mada kriti k yüksekli k değeri,  i nsan 

boyunun bir mi kt ar üzerinde ol acak şekil de, 3 m alınmakt adır.  

İnsanl arı n du mana mar uz kal dı kl arı nda verdi kl eri  t epki  ve hareket  kabiliyetleri ni n 

öl çül mesi ne yöneli k araştır mal arla,  ASET değerini  artıracak yöndeki  duman altı nda 

hareket  edebil me süresi  tespit  edil meye çalışıl makt adır.  Ancak t asarı mda,  du manı n 

neden ol duğu pani k nedeni yl e,  araştır ma sonuçl arından el de edilen bu süre değerleri, 

güvenli k katsayıları yla azaltıl makt adır.  Du man altı nda il erlenebilen mesafe, 

insanları n yaşı na ve ci nsiyeti ne bağlı  ol arak değiş mekt edir  [11,  32].  Dol ayı sı yl a bu 

mesafeni n tespit edil mesinde, kullanı cıları n yaşı ve ci nsi yeti öne m kazanmakt adır.  

Her  yaşt an i nsanı n bul unabileceği  bir  alış-veriş mer kezi nde,  Tabl o 3. 1’deki  verilere 

göre du man altı ndaki  en büyük ilerle me  mesafesi  bir  kaç metreyi  geç meyecektir.  Bu 

çalış mada,  can güvenliği  açısı ndan güvenli k tarafı nda kabuller  yapı l makt adır. 

Böyl ece,  du man altı nda il erlenebilen mesafe değeri  “sıfır” alı narak,  bu şekil de 

kazanılabilecek süre i hmal edil mekt edir.  

Can güvenli ği açısı ndan tasarı m kriteri olarak:  

 RSET < ASET (3. 3) 

şartı nı n sağl anması  gerek mekt edir.  Bu çalış mada el e alı nan ör nek hacımda,  can 

güvenli ği  açısı ndan en kritik yangı n senaryosu i çin ASET değeri  veril mekt e ve  bi na 

kullanı m a macı na bağlı olarak bu süreni n yet erliliği değerlendiril mekt edir.  
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3. 7. 2 Du man Tabakası Kalı nlığı 

Patlayı cı  mal ze me bul unmayan bir  depoda çı kan bir  yangı nda,  i nsan sayısı az  ol duğu 

içi n can güvenli ği  açısı ndan fazl a risk bul unma makt adır.  Bu dur umda t asarı m kriteri 

yangı nı n en az maddi  zararla söndür ül mesi dir. Bunun  i çi n söndür me eki pl eri ni n 

rahat ça yangı na müdahal e edebilecekl eri,  t emi z bir  alt  böl ge sağl anmaya 

çalışıl makt adır.  

Bu çalış mada doğal  haval andır ma açı klı ğı  al anı nı n yet erliliği,  t e mi z alt  t abaka 

kalı nlı ğı na göre değerlendiril mi ştir.  Za mana bağlı ol mayan çözü ml erden elde edil en 

sonuçl arda,  t e mi z alt  bölge t abakası  kalı nlı ğı,  i nsan boyunun üzeri nde ol acak şekil de, 

2. 1 m’ ni n üzeri nde ol duğunda,  söndür me eki pleri ni n rahat  müdahal e edebil mesi 

açısı ndan uygun bir  açıklı k al anı  bırakıl dı ğı  söyl enebil mekt edir.  Te mi z alt  böl ge 

tabakası  kalı nlı ğı  açısı ndan yapılan değerlendir mel erde,  za mana bağlı  çözü ml er  el de 

et meye gerek kal ma maktadır.  Çünkü burada du mandan kaç ması  gereken kullanı cılar 

yeri ne,  yangı n i hbarı  üzeri ne ol ay yeri ne gel en söndür me eki pl eri  söz konusu 

ol makt adır.  Söndür me eki pl eri  i çi n de,  du man sadece gör üş  açısı ndan engel  t eşkil 

et mekt edir.  Dol ayısı yl a yangı nı n meydana gel di ği hac mı n güvenli  bir  şekilde t ahli ye 

edil mesi  i çi n sağl anan süreni n t espiti,  söndür me eki pl eri ni n rahat  çalış masına ilişki n 

bir değerlendir me içi n gereksi z ol makt adır.  

3. 7. 3  Orta m Sı caklı ğı ve Işı nı m Isı Akı sı 

Ort a m sı caklı ğı  ve ı şı nım ı sı  akısı,  he m güvenl i  kaçış  süresi ne he m de söndür me 

eki pl eri ni n rahat  müdahal e edebil mesi ne et ki  etmekt edir.  Sı cak met al  yüzeyl ere, 

çı pl ak deri yl e kı sa süreli  dokun mal ar  nedeni yle deri de kalıcı  yanı kl ar meydana 

gel ebil mekt edir.  Benzer  şekil de 2. 5 k W/ m
2

 büyükl üğündeki  ışı nı m ı sı  akısı  değeri, 

deri de yanı kl ar  ol uşt ur ma açısı ndan,  t asarı mda aşıl ma ması  gereken ı şı nım ı sı  akısı 

değeri olarak alınmakt adır [5].  

Sı cak havanı n sol unması  da sol unu m yoll arı nı  tahriş  et mekt e ve hi pert er mi  ya  da 

kalıcı  öde m ol uşumuna sebep ol abil mekt edir  [35].  Bunun i çi n t asarımda  120
0

C 

sıcaklı k,  sı nır  değer  ol arak alı nmakt adır.  Ancak havanı n bağıl  ne mi ne ve t eneffüs 

edil di ği  süreni n uzunl uğuna bağlı  ol arak,  60 
0

C gibi  daha düşük sı caklı klar  da t ehli ke 

arz et mekt edir.  Spri nkl er si ste mi ni n çalış ması  ya da söndür me çalış mal arı sırası nda 
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havadaki  su buharı  mi ktarı nı n art ması,  bağıl  ne mi  de artırarak,  sı caklı k i çin alt  sı nır 

değeri  düşürebil mekt edir.  Öt e yandan söndür me suyu,  t aşı nı m ve buharlaş malı 

soğut ma ile orta m sıcaklığı nı da düşürdüğü içi n yararlı ol makt adır.  

3. 8 Sayısal Çözüm Yönte ml eri  

Du man akışı  probl e mi nin çözü müne yöneli k üç ayrı  yönt e m bul unmakt adır.  Bunl ar, 

model  deneyl eri,  prot otip ve model  deneyl eri nden t üretilerek el de edi len kapalı 

for mda cebri k denkl e ml er  ve t eori k ve a mpiri k hesapl ara dayanan yangı n modelleri 

şekli nde sıralanabil mektedirler  [1].  Sayılan t üm bu yönt e ml eri n her  biri nin kendi ne 

özgü faydalı  ve eksi k yönl eri  bul unmakt adır.  Hepsi ne t e mel  t eşkil  eden ol ay,  al ev 

böl gesi ne e mili ml e hava katılı mı nı n hesapl anması  ol makt adır.  Ampiri k denkl e ml ere 

dayalı  yakl aşı ml a ve bölge modelleri yle hesapl anan hava mi kt arı  arası nda yakl aşı k 

%20 f ark bul unmakt adır.  Bu nedenl e,  t ahliye  edilecek du man mi kt arı nı n 

hesapl anması nda bir emniyet katsayısı nı n kullanılması gerekmekt edir.  

Model  deneyl eri,  daha çok du manı n serbestçe yüksel e medi ği,  giri nti  çıkı ntı  gi bi 

engelleri n fazl a ol duğu yerlerde kullanıl makt adır. Benzeşi m kuralları nı n göz önünde 

bul undur ul duğu bu yönte m pahalı  ve za man alıcı  ol up,  sadece deneyl erin yapıl dı ğı 

aralı kta geçerli ol makt adır.  

Cebri k denkl e ml er  pratik mühendisli k hesapl arında kullanı m i çi n en i deal  çözü m 

ol makt adır.  Ancak za manl a sürekli  artan ve t a m geliş miş  yangı n halleri nde,  güvenli 

kaçış  süresi ni  veren a mpiri k bağı ntılar  bul unması na karşılı k,  t
2
 yangı n modeli  gi bi 

her i ki durumun bir kombi nasyonuna karşılık gel en bir bağı ntı bul unma makt adır.  

Du man hareketleri ni n i ncel enmesi nde kullanılan sayısal  yönt e ml er,  böl ge ve  al an 

modelleri şekli nde i ki ye ayrıl makt adır.  

3. 8. 1 Böl ge Modelleri 

Böl ge modelleri nde genelli kle hacı m,  alt  ve üst  t abakal ardan ol uşan iki  böl geye 

ayrıl makt adır.  Üst  böl ge sıcak gazl arı n bul unduğu du man t abakası ndan,  alt böl ge i se 

al ev ve buradan e mili ml e üst  t abakaya katılan t aze havadan ol uş makt adır.  Her  i ki 

böl gedeki  özeli kler  böl ge boyunca düzgün dağılı  ve böl gel er  birbirleri nden keski n bir 
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sı nırla ayrıl makt adır.  Üst  böl geye ol an kütle geçişi  al ev böl gesi üzeri nden 

gerçekl eş mekt edir.  Hacmı n açı klı kları nda,  alttan i çeri ye t aze hava girişi,  üstten de 

dı şarı ya du man çı kışı  olacak şekil de bir  hi drostatik bası nç pr ofili  t anı ml an makt adır. 

Büt ün böl ge modelleri nde,  denkl e m 3. 1’deki  gibi  bir  du man kaynağı denkl e mi 

(pl ume equati on) bul unmakt adır.  

Böl ge modelleri  il e yapılan çözü ml erde,  başl angı ç aşa ması nda hacı m i çi nde bir 

sıcaklı k gradyeni  bul unmadı ğı ndan,  kat manl aş ma denilen du manı n erken soğuyarak 

yüksel e me mesi  ol ayı  i ncel ene me mekt edir.  Bir  başka kabul  de,  du man t abakası nı n 

ani den ve bir  duvardan di ğeri ne ol uş ması dır.  Böyl ece başl angı çta t avan boyunca 

meydana gel en yat ay duman akışı  el e alı na ma makt adır.  Özelli kle geniş  t avan al anlı 

hacı ml arda bu kabul ün getirdi ği hat a büyük ol abilmekt edir.  

Böl ge modelleri ndeki  sınırla mal ara rağmen,  yangı nı n il eri ki  aşa mal arı nda  du man 

tabakası nı n kalı nlı ğı,  sıcaklı ğı,  bileşi mi  ve al çal ma hı zı  gi bi  bir  çok öne mli  para metre 

el de edilebil mekt edir.  Çoğu böl ge modeli nden çevreye ol an ı sı  kayı pl arı  da 

hesapl anabil di ği  gi bi,  bazıları ndan egzoz ile t ahli ye edilebilecek hava mi kt arı  ve 

sı caklı k ya da duman dedekt örleri ni n akti vasyon sürel eri de hesapl anabil mekt edir.  

Bu çalış manı n a maç ve  kapsa mı  il e paral el  ol an,  mevcut  böl ge modelleri  arası nda en 

tanı nmı ş  ol anl arı;  CFAST,  ASET- B,  FI RST,  AS MET,  ASCOS şekli nde 

sıralanabil mekt edir.  

CFAST ( Consoli dat ed Model  of  Fire Gr owt h and Smoke Transport)  bölge modeli, 

Fortran pr ogra ml a ma dilinde yazıl mı ştır  [12,  13].  30 kat a kadar  çok katlı yapıl arda 

kullanılan pr ogra mı n çı ktıları,  FAST adlı  arayüz pr ogra mı  il e görsel  hal e 

getiril mekt edir.  Pr ogra mın çalıştırıl ması  i çi n geo metri  il e il gili  bil gilerin yanı nda, 

yapı  el e manl arı nı n t er mofizi ksel  özeli kleri,  reaksi yon sonucu yanı cılardan kaybol an 

kütle debisi  ve yan ma  ür ünl eri ni n ol uş ma hı zları  belirtil mek zor undadır.  Çözü m 

sonucunda,  her  bir  katta, alttaki  t e mi z böl ge ve üstteki  du man t abakası nı n kalı nlığı, 

böl gel eri n sı caklı kları,  du manı n kütlesel  oranı,  yüzey sı caklı kl arı,  çevreye ol an ı sı 

kaybı ve tahli ye edilen kütle debisi değerleri el de edil mekt edir.  

ASET- B ( Availabl e Safe Egress  Ti me- Basic)  progra mı  Basic pr ogra ml ama  dili nde 

yazıl mı ştır  [34].  Kapı  ve pencerel eri  kapalı  t ek katlı  bir  odadaki  yangında sı cak 
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du man t abakası nı n kalınlı ğı  ve sı caklı ğı nı n hesapl andı ğı  bu pr ogramda,  aynı 

za manda güvenli kaçış süresi değerleri de el de edil mekt edir.  

FI RST ( Fire Si mul ati on Techni que)  böl ge modeli Fortran dili nde yazıl mı ştır  [ 36].  Bu 

pr ogra mda da,  yangı nda açı ğa çı kan du man mi kt arı  ve yanı cıları n ı sıl  değeri  gi bi 

özeli kl er girdi olarak isten mekt edir.  

AS MET ( Atria Smoke Manage ment  Engi neering Tools)  böl ge modeli  geniş 

hacı ml ardaki  du man hareketleri ni n i ncel endi ği,  C++ pr ogra ml a ma dili nde yazıl mı ş 

bir  pr ogra m ol makt adır  [14].  Bu pr ogra mda t avandaki  haval andır ma açıklı ğı ndan 

ol an kütle debisi mi kt arı da el de edilebil mekt edir.  

ASCOS ( Anal ysis of  Smoke Control  Syst e ms)  adlı  pr ogra m Fortran dili nde 

yazıl mı ştır  [37].  Bu pr ogra mda daha çok mer di ven kuyusu bası nçl andır ma yönt e mi 

el e alı nmakt adır.  

3. 8. 2 Al an Modelleri 

Al an modelleri,  daha büyük bil gisayar  kapasitel eri  ve daha t ekni k kullanı cılar 

gerektir mekt edir.  Bununl a birli kt e böl ge modelleri ndeki  sı nırla malarl a başa 

çı kabil mekt e ve model  deneyi  sonuçl arı na uygun ve bunl arı  t a ma ml ayıcı  bil giler 

sağla makt adır.  

Böl ge modelleri nde ol duğu gi bi,  al an modelleri nde de t e mel  kor unu m denkl e ml eri 

çözül mekt edir.  Ancak al an modelleri nde  hacım çok sayı da hücreye böl ünerek, 

hücrel er  arası ndaki  ı sı  ve kütle geçişi  denkl e ml eri çözül mekt edir.  Al an modelleri nde 

hücre sayısı nı n artırıl ması yl a,  böl ge modelleri ndeki  prati k mühendi sli k 

denkl e ml eri ni n kullanı mı  önl enmi ş  ol ur.  Çok küçük hücrel erle ol ay daha det aylı  el e 

alı narak,  böl ge modelleri  ve cebri k denkl e ml erle hesaba katılamayan kar maşı k 

hacı ml ar ve hava hareketleri incel enebil mekt edir.  

Bu çalış mada el e alı nan yangı n modeli,  det ayları  4.  Böl ümde verilen ve CFD adı yl a 

bili nen geliş mi ş bir alan modeli dir.  
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4.  SAYI SAL ÇÖZÜM 

Bu çalış mada ör nek bir  yapı da gerçekl eşen çeşitli  yangı n senaryol arı  sayısal  ol arak 

incel enmi ştir.  

4. 1 Kontrol Hac mı  

Ör nek ol arak el e alı nan kontrol  hac mı,  Şekil  4. 1’de göst eril mekt edir.  Geniş hacı ml arı 

temsil  eden bu ör nek yapı nı n,  atri um,  depo ya da sergi  sal onu gi bi  çeşitli  kull anı m 

a maçl arı na hi z met  edebileceği  düşünül mekt edir.  Bi na kullanı m a macı nı n değiş mesi, 

bu çalış mada değişken ol arak el e alı nan,  yangı n büyükl üğü para metresi ni 

değiştir mekt edir.  Bunun yanı  sıra,  yangı n yükünü de et kile mekt e ve yanıcı  madde 

mi kt arı nı,  bir  anl a mda yangı nı n ne kadar  sürebileceği ni  belirle mekt edir.  Buna  göre 

hac mı n depo ol arak kul lanıl ması  hali nde,  t asarım yangı n büyükl üğü daha büyük 

alı nmakt a,  bir  alış-veriş mer kezi  i çi n i se daha küçük t asarı m yangı nl arı  söz  konusu 

ol makt adır.  

 

Şekil 4. 1 Ör nek ol arak ele alı nan kontrol hac mı  
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Kontrol  hac mı nı n boyut ları  40x24x10 m
3
,  t aban al anı  960 m

2
 ve hac mı  9600 m

3
 

ol makt adır.  40 m genişli ği ndeki  duvarları n ort a alt  konu ml arı nda 2x2 m
2
 

boyutları nda karşılı klı  birer  kapı  bul unmakt adır.  Kapıl ardan en az biri  açık ol acak 

şekil de yangı n senaryol arı kurgul anmı ştır. 

Tavanı n mer kezi nde,  boyutları  değişken ol arak alı nan kare şekli nde bir  doğal 

haval andır ma  açı klı ğı  bul unmakt adır.  Nor mal  şartlarda kapalı  konu mda ol an bu 

açı klı k, yangı n sırası nda elle ya da ot omati k ol arak açı k konuma getiril mekt edir.  

 Tabl o 4. 1 Yapı ele manl arını n ter mofi zi ksel özeli kleri  

 
Yoğunl uk,  Özgül ısı, cp 

Isı ileti m 

katsayısı, k 

Işı nı m yayma 

katsayısı,  

kg/ m
3
 kJ/ kgK W/ mK - 

Duvar 1500 850 1. 2 0. 7 

 

Yapı  el e manl arı nı n t er mofizi ksel  özeli kleri  Tablo 4. 1’de veril mekt edir.  Buna  göre 

toprağa ko mşu döşe menin dışı ndaki  t üm duvarlar  ve çatı nı n 19 c m kalı nlı ğındaki  t ek 

bir yapı bileşeni nden ol uşt uğu kabul edil mi ştir.  

Geni ş  hacı ml arda doğal  du man t ahli yesi,  di ğer  du man biri ktir me önl e ml eri yl e 

(duman perdel eri  ya da du man böl mel eri)  birli kte uygul anmakt adırlar.  Yeterli  du man 

tahli yesi ni n sağl anabil mesi  i çi n gerekli  mi ni mu m açı klı k al anı nı n belirlenmesi, 

siste mi n il k yatırı m maliyeti ni  düşür mek açısı ndan öne mli dir.  Bu çalış mada çeşitli 

açı klı k al anl arı  i çi n,  t ahliye edilen du man mi ktarı nı n t asarı m koşulları açı sı ndan 

yet erliliği, para metri k olarak incel enmi ştir.  

Bu çalış mada yan ma  ve ki myasal  reaksi yonl ar  incel e me  dı şı nda t ut ul arak,  ze mi ni n 

ortası ndaki  bir  açı klı ktan du man girişi  ol duğu kabul  edil mekt edir. Ze mi ni n 

ortası ndaki  bu açı klı ğı n büyükl üğü,  yakl aşı k olarak bir  araç yangı nı nda gör ül en 

yangı n al anı na karşılı k gel ecek şekil de seçil mekt edir.  Buna göre 3x3 m
2
’li k kare 

şekli ndeki  bir  açı klı ktan,  belirli  bir  hı z ve sıcaklı kt a du man girişi  ol makt a ve 

çevreden e mili ml e al ev böl gesi ne katılan hava ile birli kte du man mi kt arı 

belirlenmekt edir.  Dol ayısı yl a gerçekt e ol uşan yan ma  ol ayı,  t e mi z hava ile  du manı n 

karışı mı probl e mi ne dönüşt ürül erek modellenmektedir [16, 17].  
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4. 2 Mal ze me ve Yönte m 

Kull anılan sayısal  yönt emi n prensi bi,  al an modelleri nde ol duğu gi bi,  ol aya  haki m 

ol an diferansi yel  denkleml eri n ayrı kl aştırılarak it erasyonl a çözül mesi  esası na 

dayan makt adır.  Bunun i çi n sonl u hacı ml ar  ayrıkl aştır ma yönt e mi ne göre çözü m 

yapan FLUENT yazılı mı  kullanıl mı ştır.  Fl uent,  genel  t er mo-akışkan pr oble ml eri ni n 

çözü münde kullanılan bir CFD ( Co mput ati onal Flui d Dyna mi cs) analiz progra mı dır.  

Sonl u hacı ml ar  yönt e mi ni n dayandı ğı  nokt a,  kontrol  hac mı nı n,  hücre adı  verilen 

yet eri nce küçük alt  biriml eri nde,  t ürev t eri ml erini n li neerleştiril mesi  olmakt adır. 

Burada yet eri nce küçük i fadesi  bir  opti mi zasyon pr obl e mi ni  belirtmek  i çi n 

kullanıl mı ştır.  Zira hücrel er  ne kadar  küçük seçilirse,  çözüm o kadar güvenilir 

ol makt a,  buna karşılı k çözü m za manı  uza makta ve gerekli  bil gisayar kapasitesi 

art makt adır.  Opti mu m hücre sayısı  ve büyükl üğünün t espit  edil mesi,  çözümün hücre 

genişli ği ne bağı mlılı ğı ( gri d dependency)  adı yl a bili nen ayrı  bir  çalış ma 

gerektir mekt edir.  Bu çalış mada,  2 boyutl u ön i ncel e mel er  sırası nda benzer  bir 

çalış ma  yapılarak el de edilen hücre büyükl ükl eri,  3 boyutl u çalış mal arda esas 

alı nmakt adır.  Sonuç olarak en fazl a 800. 000 mert ebel eri nde hücre sayısı 

kullanıl makt adır.  

 
 

Şekil 4. 2 Kontrol hac mı nın yüzeyl eri ndeki ağ dağılı mı nı n perspektif görünüşü 
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Çözü ml erde kullanılan bilgisayar,  2. 1 GHz  hı zlı  P4 i şle mci  ve 512 MB RAM gi bi 

özelli klere sahi p ol up,  her  yangı n senaryosu i çin yakl aşı k bir  günde çözü m el de 

edilebil mekt edir.  

Şekil  4. 2’de kontrol  hac mı nı n yüzeyl eri ndeki ağ dağılı mı  gör ül mekt edir.  Bu 

çalış mada T- gri d ti pi  hücreler  kullanıl mı ştır.  Kont rol  hac mı nı n çi zil mesi  ve hücrel ere 

böl ünmesi  ( meshi ng),  bir  3 boyutl u çi zi m pr ogra mı  ol an GAMBI T yazılı mı  il e 

yapıl makt adır.  Türev t eri ml eri ni n li neerleştirilebil mesi  i çi n hücre boyut unun belirli 

bir  büyükl üğün altı nda olması  gerekmekt edir.  Bu büyükl ük geo metri ye ve akışa bağlı 

ol up,  genel  ol arak akışla il gili  özeli kl eri n gradyenl eri yl e ilişkili dir.  Örneği n sı nır 

tabaka i çi nde,  akışkan hızı  ci dara di k doğr ult uda büyük bir  değişi m göster mekt e, 

yüzeyde “sıfır”,  sı nır  t abaka dışı nda i se sonl u bir  değerde ol makt adır.  Bu nedenl e 

sı nır  t abakadaki  hücre büyükl üğünün bu geçişi yakal ayabilecek kadar  küçük,  bir 

başka deyişle sı nır  t abaka kalı nlı ğı nı n altı nda ol ması  gerekmekt edir.  Bununl a birli kt e 

kontrol  hac mı nı n t a mamı  düzgün dağılı  ol arak sı nır  t abakadaki  kadar  küçük 

hücrel ere böl ünmek i stenirse,  çok büyük hücre sayısı  değerleri  ortaya çık makt adır. 

Bu nedenl e genel  bir kural  ol arak hücrel erin kriti k böl gel erde sık ol arak, 

gradyenl eri n küçük ol duğu kısı ml arda i se daha geniş  aralı kl arla yerleştiril mel eri 

gerekmekt edir.  

Kontrol  hac mı na hücre yerleştiril mesi ni n uygunl uğunu kontrol  et mek i çi n bazı 

kı staslar  bul unmakt adır.  Sayısal  çözü mün alı nması ndan önce di kkat e alı nan kıstasl ar 

arası nda en öne mlileri,  hücrel eri n en- boy oranı  (aspect  rati o),  ko mşu hücreleri n kenar 

uzunl ukl arı  arası ndaki oran (successi ve ratio),  hücrel eri n kare şekli ne ol an 

yakı nlı kları  (ske wness) şekli nde sıralanabil mekt edir.  Bu çalış mada en f azl a 4 

değeri ne ul aşan en- boy oranı,  hücreleri n %90’ına yakı nı nda 1. 5’i n altında,  %1. 5 

ci varı ndaki  hücrede 2’ nin üzeri nde alı nmakt adı r. T- gri d ti pi  hücre kullanıldı ğı  i çi n 

di ğer kıstaslar göz önüne alınma makt adır.  

Sayısal  çözü mün alı nması ndan sonra da he m sı nır  t abakadaki  en küçük hücre 

boyut unu he m de akış  özelli kleri ni  göst eren,  y
+

 adlı  boyutsuz sayı  kullanıl makt adır. 

Bu boyutsuz sayı,  k- t ürbül ans  modeli nde ci dar  yakı nı ndaki  akışın ayrı  bir 

bağı ntı yla çözül mesi  gereklili ği nden dol ayı  ortaya çı kmakt adır.  Ci dardan yp  kadar 

uzaklı kt aki  P nokt ası nda: uT,  hı z değeri ni;   ve  i se sırası yla akışkanı n yoğunl uğunu 

ve di na mi k viskozitesi ni göst er mek üzere,  
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μ

y u ρ
  y PT  (4. 1) 

şekli nde t anı ml anan y
+

 değeri  du man hareketleri  ile il gili  çalış mal arda 400’ün altı nda 

alı nmakt adır  [38].  Bu çalış mada,  ci dar  yakı nl arı nda y
+

 değeri  ort ala ma  200 ci varı nda 

alı nmakt adır.  

Sayısal  çözüml erde,  ayrık çözü m al gorit ması  (segregated sol ver)  kullanılmakt adır. 

Sırası yla,  önce mo ment um denkl e ml eri,  sonra bası nç düzelt me denkl e mi  son ol arak 

da enerji  denkl e mi  ve diğer  transport  denkl e ml eri  çözül mekt edir.  Ayrı klaştırıl mı ş 

denkl e ml eri n ol uşt urul ması nda da kapalı  çözüm yönt e mi  (i mplicit  scheme)  t erci h 

edil mekt edir.  

Topl a m beş  adet  süreklilik,  mo ment um,  enerji  denkl e ml eri ni n yanı  sıra,  du manı n 

kütlesel  yüzdesi  i çi n bir, k-e t ürbül ans  modeli  i çin i ki  ve P1 ı şı nı m modeli  i çi n bir 

ilave transport  denkl e mi  ol mak üzere,  t opl a m dokuz adet  diferansi yel denkl e m 

çözül mekt edir.  800, 000 ci varı ndaki  hücrenin her  biri nde ayrı klaştırılarak 

lineerleştirilen bu denkl eml er  büyük bir  denkl e m seti  ol uşt ur makt adır.  Ayr ıkl aştır ma 

işle mi,  biri nci  derece  hassasi yetle (first  order  upwind sche me)  gerçekl eştiril mekt edir. 

Bası nç ve hı z arası ndaki  ilişki,  SI MPLE al gorit ması  ile el e alı nmaktadır  [19]. 

Denkl e m seti ni n çözümünde,  ardışı k i ki  it erasyon arası ndaki  bağı l  hat anı n 

azal ması yl a birli kte çözüml er  yakı nsa makt adır.  Her  bir  denkl e m i çi n i deal  hal de sıfır 

ol ması  gereken bu hat a değerleri ni n,  yakı nsa ma kriterleri  adı  verilen değerleri n altı na 

düş mesi yl e birli kte çözümün yakı nsa mı ş  ol duğu kabul  edil mekt edir.  Bu çalış mada 

yakı nsa ma kriterleri  ol arak,  enerji  denkl e mi  ve P1 ı şı nı m model  denkl e mi  i çi n 10
- 6, 

di ğer denkl e ml er içi n ise 10
- 3 değeri alı nmakt adır.  

“ Under-relaxati on” paramet rel eri  adı yl a bili nen azalt ma katsayıları  başlangı çt a en 

fazla 1 alı nmakt a ve çözümün yakı nsa ması içi n, ileriki aşa mal arda azaltıl makt adır.  

Yerçeki mi  i vmesi ni n etki si  göz önüne alı nmakta,  Şekil  4. 1’deki  göst erimde  oriji n 

nokt ası ndaki  et ki n bası nç 0 Pa  ( mutlak bası nç 101325 Pa)  ol acak şekilde,  di ğer 

nokt alardaki bası nç değerleri et ki n değerlerle ifade edil mekt edir.  
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Akı şkan özelli kleri nden,  sabit  bası nçt aki  özgül  ı sı  (cp)  ve ı sı  il eti m katsayısını n ( k), 

sıcaklı kla değişi mi,  denklem 4. 2 ve 4. 3’te verilen i ki nci  dereceden birer  poli noml a 

göz önüne alı nmakt adır [39, 40].  

 cp = cp( T) = 8, 82 10
- 8

 T
2
 + 9, 14 10

- 5
 T + 0, 966 [kJ/(kgK)] (4. 2) 

 k = k( T) = -2. 66 10
- 8

 T
2
 + 9, 15 10

- 5
 T + 0, 00142 [W/ ( mK)] (4. 3) 

Akı şkanı n;  di na mi k viskozitesi  ( ),  kütlesel  yayılma  katsayısı  ( D)  ve ı şı nım azalt ma 

katsayısı  ( )  oda sı caklığı ndaki  değerlerde sabit  alı nmakt adır.  Mach sayı sı nı n 

0. 2’den küçük ol duğu bu çalış mada yoğunl uk,  sıkıştırılamaz akışlar  i çi n i deal  gaz 

denkl e mi nden hesapl anmakt adır.  İterasyonun başlangı cı nda,  akışkanı n hı zı nı n her 

nokt ada sıfır ve sıcaklı ğını n 300 K ol duğu kabul edil mekt edir.  

4. 3 Kabull er ve Sı nı r Şartları  

Bu çalış mada,  t asarı mda kullanılan hesapl arı,  güvenli k t arafı nda et kileyecek şekil de 

kabuller  yapıl makt adır.  İncel enebilecek değişken sayısı nı n,  el e alı nan para metre 

sayısı ndan fazl a ol ması  nedeni yl e,  sabit  ol arak alınan değerler,  yangı n senar yosunu 

ağırlaştıracak şekil de seçil mekt edir.  

Yangı nı n konu mu duvarlardan uzakt a alı narak,  açı ğa çı kan du man mi ktarı nı n en 

büyük değeri ni  al ması  sağl anmakt adır.  Şöyl e ki,  açı ğa çı kan du man mi kt arı,  yangı nı n 

köşe yangı nı,  duvar  yangı nı  ya da açı k al an yangı nı  ol ması na göre değiş mekt edir. 

Ür etilen du man mi kt arı, duvar  yakı nı nda meydana gel en bir  yangı nda daha küçük, 

köşe yangı nı nda ise en küçük değeri ni al makt adır.  

Rüzgar  bası ncı  i hmal  edi lerek,  kapı daki  bası nç değeri,  rüzgarlı  dur umdan daha düşük 

alı nmakt adır.  Rüzgarı n kapı daki  bası nç değeri ni  artırıcı  et kisi,  rüzgarın di na mi k 

bası ncı  kadar  ol makt adır.  Ancak r üzgarı n yönü ve  şi ddeti  değişken olduğu i çi n 

rüzgardan kaynakl anan bası nç artı mı i hmal edil mekt edir.  

Bi na yüksekli ği,  bir  geniş  hacı m i çi n ortala manı n altı nda seçilerek,  çekiş  et kisi 

azaltıl makt adır.  
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El e alı nan kontrol  hacmı nı n ze mi n harici ndeki  duvarları nda t aşı nı m sı nır  şartı 

giril mekt e,  ze mi ni n i se adyabati k ol duğu kabul  edil mekt edir.  Yangı nı n kı ş  mevsi mi 

içi n İstanbul’daki  t asarım dı ş  hava sı caklı ğı nda meydana gel di ği  kabul  edilerek,  dı ş 

hava sı caklı ğı  270 K ve  dış  orta mdaki  ı sı  t aşı nı m katsayısı  23 W/ ( mK)  alın makt adır. 

Duvar mal ze mesi Tabl o 4. 1’de verilen özelli klerde 19 c m kalı nlı ğı nda alınmakt adır.  

Hava ve du man i çi n saçı nı m katsayıları  (scatteri ng coefficient)  “sıfır” alı narak, 

saçı nı m et kisi ihmal edilmekt edir.  

Açı klı klardaki  sı nır  şartı  ol arak sı caklı ğı n yanı nda,  hı z ya da bası nç belirlen mekt edir. 

Buna göre du man giriş açı klı ğı nda,  1273 K sı caklı k ve yangı n büyükl üğüne göre 

hesapl anan bir  hı z değeri  veril mekt edir.  Kapı  ve doğal  haval andır ma açı klı ğı nda, 

denkl e m 3. 2’den yararlanılarak el de edilen bası nç farkı  değeri ne uygun ol acak 

şekil de bası nç değerleri  veril mekt edir.  Bası ncın yanı nda t anı ml anan sı caklı k 

değerleri,  i çeri ye doğr u akış  ol ması  hali nde,  o nokt adaki  sı caklı ğı  belirlemekt edir. 

Ör neği n kapı  açı klı ğı nda sadece i çeri ye doğr u akış  ol makt a ve buradaki  sı caklı k 

değeri,  dış  ort a m sı caklığı  ol arak girilen 270 K ol makt adır.  Ancak dı şarıya doğr u 

akışı n meydana gel di ği haval andır ma açı klı ğı nda,  çözü m sonucunda elde edil en 

sıcaklı k geçerli ol makt adır.  

4. 4 Korunu m Denkl e ml eri  

Bu çalış mada beş  adet  kor unu m denkl e mi ni n yanı  sıra;  k-  t ürbül ans  modeli  i çi n i ki, 

P1 ı şı nı m modeli  i çi n bir  ve du manı n hava i çi ndeki  bileşi mi  i çi n bi r  transport 

denkl e mi ol mak üzere t opl a m dokuz adet diferansiyel denkl e m çözül mekt edir.  

Ki myasal reaksi yon ve faz değişi mi söz konusu olmadı ğı nda, süreklilik denkl e mi:  

   0ρu
xt

ρ
i

i










 (4. 4) 

şekli nde veril mekt edir.  Bu denkl e mi n sol  t arafı ndaki  t eri ml er  hı z vekt örünün t opl a m 

türevi ni  göst er mekt edir [ 25].  Sı kıştırılamaz akışlarda yoğunl uğun sabit  ol ması 

nedeni yl e denkl e m 4. 4’ün sol  t arafı ndaki  il k t erim ol an za man t eri mi  “sıfır” değeri ni 

al makt a ve süreklili k denkl e mi:  
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şekli nde basitleş mekt edir. j yönündeki mo ment um denkl e mi:  

    
jj

i

ij

j

ji

i

j Fρg
x

τ

x

P
uρu

x
ρu

t




















 (4. 6) 

şekli nde veril mekt edir.  Burada i  i ndisi  serbest  indis  i ken j  i ndisi  sabit  i ndis  ol up 

mo ment um denkl e mi ni n yazıl dı ğı  yönü göst er mektedir.  Sol  t araftaki  za man t eri mi  ve 

taşı nı m t eri mi  birli kte,  uj  hı zı nı n t opl a m t ürevini  göst er mekt edir.  Sağ t araft aki  il k 

teri m bası nç gradyeni ni, üçüncü t eri m ağırlı k kuvveti ni  ve son t eri m de  di ğer  kütl e 

kuvvetleri ni  göst er mektedir.  Sağ t araftaki  i kinci  t eri m mo ment um geçişi ni n 

di verjansı nı  göst er mekt e ol up,  i j  t eri mi  j  yönündeki  yüzeye paral el  ol arak et ki yen 

mo ment um geçişi ni  göster mekt edir  [22].  Bu t erim i ki nci  dereceden bir  tensör  ol up 

kay ma  geril mesi  ol arak da  bili nmekt edir  [24]. Ne wt onyen ol mayan akışkanl arda 

kay ma geril mesi hızı n gradyeni yl e ilişkilendiril mekt e  
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  (4. 7) 

ve buradaki   orantı  katsayısı,  di na mi k viskozite ol arak bili nmekt edir.  i j  i se 

“kronecker  delta” adı yl a bili nen bir  mat e mati k t eri mi  ol up,  sadece i =j  ol ması  hali nde 

1’e eşit, di ğer hallerde 0 değeri ni alan bir iki nci derece tensör ol makt adır.  

Enerji denkl e mi ise: 
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  (4. 8) 

şekli nde veril mekt e ol up,  burada E i ç enerji yi,  denkl e m 4. 8’i n sol  tarafı ndaki 

teri ml erde i ç enerji  i çi n topl a m t ürevi  ve bası nç t eri mi ni  göst er mekt edir.  ke ff  = k + kt  

şekli nde bili nen efektif  ısı  ileti m katsayısı nı  göster mekt edir.  Burada kt  t ürbül anslı  ı sı 

ileti m katsayısı nı  göst ermekt e ol up seçilen t ürbülans  modeli ne göre değişmekt edir.  J 
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teri mi  j bileşeni  i çi n difüzyon enerji  akısı nı,  son olarak Sh  i se herhangi  bir  ki myasal 

reaksi yon ol ması  hali ndeki  hacı msal  enerji  üreti mi ni  göst er mekt edir.  Buna  göre 

denkl e m 4. 8’i n sağ t arafı ndaki  il k üç t eri m sırası yla ı sıl  difüzyon,  bileşenl eri n 

kütlesel  difüzyonu ve vi skoz disi pasyon nedeni yl e ol uşan enerji geçişi ni 

göst er mekt edir.  

Denkl e m 4. 4,  4. 6 ve 4. 8’de verilen t opl a m beş  adet  kor unu m denkl e mi ne i lave ol arak 

bileşenleri n yüzde oranı i çi n bir  denkl e m,  t ürbülanslı  akış  i çi n i ki  denkle m ve  P1 

ışını m modeli  i çi n bir  denkl e m çözül mekt edir. i  bil eşeni ni n kütlesel  transport 

denkl e mi: 
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 (4. 9) 

şekli nde  veril mekt e ol up,  burada R ve  S sırası yla ki myasal  reaksi yonl a üretilen ve 

iki nci fazdan gel en kütle mi kt arı nı göst er mekt edir.  

Bu çalış mada kullanılan ı şı nı m modeli,  L şeklinde t anı ml anan opti k kalı nlı ğı n 

1’ den büyük ol ması  duru munda opti mu m çözümü sağl ayan bir  model  ol makt adır 

[21]. Sade göst eri mi yle P1 modeli nde çözül en diferansi yel denkl e m:  

 - qr  = G – 4T
4
 (4. 10) 

şekli nde veril mekt edir.  Bu çalış mada gazı n saçını m yap madı ğı  kabul  edildi ği  i çi n, 

saçı nı m katsayısı nı n sıfır alı nması yl a basitleşen ışını m akısı, qr: 

 





3

G
 q r  (4. 11) 

şekli nde veril mekt edir.  Burada G ve   sırası yla;  ışını m şi ddeti ni  ve St efan-Bolt z man 

sabiti ni göst er mekt edir.  

Sı cak gazl arı n kendili ği nden yüksel mesi  bir  doğal  t aşı nı m pr obl e mi  ol duğundan,  bu 

çalış mada t ürbül anslı  akış  ol up ol madı ğı nı  kontrol  et mek i çi n Rayl eigh sayısı 

kullanıl makt adır.  Akı şkanı n t avandan iti baren soğuyarak ze mi ne doğr u akışı nda,  yan 
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duvarı n yüksekli ği  karakt eristi k uzunl uk ol arak alı nmakt adır.  Müke mmel  gazl arda 

ısıl genl eş me katsayısı, fil m sıcaklı ğı nı n çarpmaya göre tersi ol duğundan Ra sayısı: 
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 (4. 12) 

değeri ni  al makt adır.  Burada hesap yapılırken yüzey sı caklı kl arı  ve sı caklı k farkı 

ni spet en düşük alınması na rağmen, akışı n t ürbül anslı ol duğu ortaya çı kmaktadır.  

Bu çalış mada du man akışı nı n çözü münde,  k-  RNG t ürbül ans  modeli 

kullanıl makt adır  [20].  Bu model de t ürbül ansı n doğr ult udan bağı msı z yani  i zotropi k 

ol duğu kabul ü yapıl maktadır.  Bu model de t anı mlanan k ve   sırası yla,  tür bül ansı n 

ki neti k enerji  ve t ürbülansı n di si pasyonu şeklinde t arif  edil mekt edir.  Bu nokt aya 

kadar  ui  ile göst erilen ani  hı z değeri;  iii uuu   şekli nde akışı n ortala ma  hı zı  il e 

ortala ma hı zdan sapmayı  ifade eden çal kantı  hı zını n t opl a mı  ol arak yazıl makt adır. 

Bu yeni hız tanı ml arı ndan hareketle, türbül ansı n kineti k enerjisi, k;  

 iiuu
2

1
k   (4. 13) 

şekli nde tarif edil mekt edir. Benzer şekil de, tür bül ansı n disi pasyonu, ; 
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  (4. 14) 

şekli nde tarif edil mekt edir. k içi n transport denkl emi ;  
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  (4. 15) 

ol up,  burada Gk  ve Gb  sırası yl a;  ortala ma  hı zı n değişi mi ne ve yerçeki mi  kuvveti nden 

kaynakl anan t ürbül ans  üreti mi ne karşılık gel mektedir.  YM i se akışı n genişl e mesi ne 

bağlı  di si pasyon şeklinde t anı ml anmakt a olup sı kıştırılabilir  akışlar da öne m 

kazanmakt adır.  içi n transport denkl e mi ise; 
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   (4. 16) 

ol up buradaki  R,  RNG modeli ni  st andart  k-  modeli nden ayıran en öne mli  t eri mdir. 

Bu t eri m,  şekil  değiştir me oranı nı n yüksek ve düşük ol duğu böl gel erde farklı  i şaret 

al arak,  di si pasyonu artır maya ya da azalt maya kat kı da bul unmaktadır.  Bu 

denkl e ml erdeki  efektif  vi skozite,  eff  =  + t  şekli nde di na mi k ve  tür bül anslı 

vi skoziteni n t opl a mı  ol arak ifade edil mekt edir.  Di na mi k viskoziteden farklı  ol arak, 

he m akışkana he m de akışa bağlı olan t  ise; 

 


 

2

t C
k

  (4. 17) 

şekli nde veril mekt edir.  Denkl e m 4. 15-4. 17’de veril mekt e ol an c,  c1  ve c2  model 

sabitleri  sırası yla;  0. 0845,  1. 42 ve 1. 68 alı nmakt adır.  k  ve   sabitleri  i se türbül anslı 

akışta birbirine eşit ve 1.393 değeri nde alınmı ştır.  
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5.  SONUÇLAR VE TARTI Ş MA 

Du man hareketleri ni  sayısal  ol arak i ncel e mek i çi n,  al an modelleri ni n günü müzde 

ul aştı ğı  en uç nokt a CFD yönt e mi  ol makt adır.  Bu yönt e mde,  böl ge modelleri nde 

ol duğu gi bi  akışla il gili ön kabuller  yapıl ma makt adır.  Bu kabuller  özellikle geni ş 

hacı m yangı nl arı nda geçerliliği ni yitir mekt edir.  

Bu çalış mada,  daha güvenilir  bir  sayısal  çözü m yönt e mi  ol arak kabul  gören CFD 

yönt e mi  kullanılarak,  geniş  hacı ml arda du man hareketi ni n karakt erine uygun 

sonuçl ar el de edil mi ştir.  

5. 1 Kabull eri n Sonuçl ara Etkisi 

Bu çalış manı n asıl  a macı ,  yangı n sonucu açı ğa çıkan du man hareketi ni n incel enmesi 

ol duğundan yan ma  ol ayı ve  ki myasal  reaksi yonlar  i ncel enme mi ştir.  Bunun yeri ne, 

ze mi ndeki  bir  açı klı ktan du man girişi  ol duğu kabul  edil mi ştir.  Buna rağ men, 

yakl aşı k 800, 000 adet  sonl u hacı m el e manı nı n her  biri nde,  t opl a m dokuz adet 

kor unu m ve model  denkl e ml eri  ayrı kl aştırılarak bir  arada çözül müştür.  Başka 

araştır macılar  t arafı ndan da yapıl mı ş  ol an bu kabul ün,  pr obl e mi n çözü münü öne mli 

öl çüde et kile medi ği  görül müşt ür  [ 15].  Burada du man girişi  açı klı ğı nda verilen hı z 

değeri,  akışı  et kile meyecek şekil de seçil mi ştir.  Du manı n girişi  hı zı nı n,  çözü ml er den 

el de edilen en büyük hı z değeri ni n ol dukça altı nda ol duğu ort aya çı kmı ştır.  En büyük 

yangı n büyükl üğü ol an 6 MW’lı k bir  yangı nda 2. 4 m/ s  hı z il e du man girişi  ol ması na 

karşılı k,  doğal  t aşı nı m sonucunda yerel  ol arak 10 m/ s  hı z değerleri nin ol uşt uğu 

gözl enmi ştir.  

El de edilen çözü ml eri n en çok sorgul anması gereken kıs mı nı n,  geni ş  hac mı n 

açı klı kları nda girilen sı nır  şartları  ol duğu gözl enmekt edir.  Açı klı klardaki  bası nç farkı 

bazı  kriti k değerleri n altında ol duğunda,  t avandaki  doğal  haval andır ma açı klı ğı nda 

iki  yönl ü akış  ol uşt uğu belirlenmi ştir  [26-28].  Bu çalış mada da benzeri  dur uml arı n 

ortaya çı ktı ğı  çözüml er  elde edil mi ştir.  Bu sonucun açı klı klardaki  bası nç değerleri yl e 



 41 

ilişkili  ol duğu sapt anmı ştır.  Ze mi n ve t avandaki  açı klı klar  arası nda bası nç farkı 

ol madı ğı  dur um i ncel enmi ştir.  Bu dur umda,  doğal  haval andır ma açı klığı nı n bir 

kı s mı nda hac mı n i çi ne doğr u geri  akış  ol duğu,  bir  başka deyişle çekişin yet ersiz 

ol duğu gözlenmi ştir.  

Geni ş  hac mı n ze mi ni ndeki  açı klı k il e t avanındaki  doğal  haval andırma  açı klı ğı 

arası ndaki  bası nç farkını n,  akışı  et kileyen en öne mli  para metre ol duğu ort aya 

çı kmakt adır.  Açı klı klardaki  bası nç değerleri ni  belirleyen çeşitli  kuvvetler  arası nda, 

yan mı ş  gazl arı n kal dır ma kuvveti  ön pl ana çı kmakt adır.  Rüzgar  bası ncı,  baca et kisi 

ve sı cak gazl arı n genleş mesi  nedeni yl e ol uşan bası nç,  bu çalış mada i hmal 

edil mekt edir.  Bu çalış mada,  söz konusu bası nç f arkı nı  hesapl a mak i çin denkl e m 

3. 2’den yararlanıl mı ştır. Bu denkl e mden hesaplanan bası nç farkı  değerleri,  akış 

katsayısı  adı yl a bili nen,  1’ den küçük bir kat sayı  il e çarpıl dıkt an sonra 

kullanıl makt adır  [11,  32].  Yangı n büyükl üğüne bağlı  ol arak değişen bası nç farkı 

değerleri 10-30 Pa arası nda hesapl anmı ştır.  

5. 2 Deneysel Sonuçl arl a Karşıl aştır ma 

El e alı nan ör nek kontrol  hac mı nı n kullanı m a macı  ve  hacı mdaki  açı k kapıları n sayısı 

değişken ol arak el e alınmı ştır.  Sayısal  çözüml er  sonucunda;  du man t abakası 

kalı nlı ğı,  orta m sı caklı ğı ve  ı şı nı ml a ı sı  akısı  gi bi  değerler  kontrol  edilerek,  her  bir 

yangı n senaryosu i çi n doğal  haval andır ma açı klı ğı  al anı nı n yet erliliği  kontrol 

edil mekt edir.  Bu kontrol he m ni cel,  he m de nitel  gözl e ml erle yapıl maktadır.  Nit el 

gözl e m,  belirli  düşey kesitlerde du manı n küt lesel  yüzdesi ni n dağılımı  i çi n eş 

yüksekli k eğrileri ni n i ncel enmesi yl e yapıl mı ştır.  Sayısal  değerleri n i ncel endi ği  ni cel 

gözl e ml erde i se,  yerden 2. 1 m yüksekli kt eki  yat ay kesitteki  (z=2. 1 m kesiti);  sı caklı k 

ve ı şı nı m ı sı  akısı  değerleri yle,  t avandaki  açı klıkt an t ahli ye edilen du man mi kt arı 

kullanıl mı ştır.  z=2. 1 m kesiti ndeki  sı caklı k ve ı şı nı m ı sı  akısı  değerlerini n t ehli ke 

sı nırları nı n altı nda kal ması na di kkat  edil mi ştir. Bunun yanı nda yet eri nce du man 

tahli ye edil di ği ni  kontrol  et mek i çi n,  doğal  havalandır ma açı klı ğı ndan geçen kütl e 

debisi  değeri,  denkl e m 3. 1’den hesapl anan üretilen du man mi kt arı  değeri  il e 

karşılaştırıl mıştır.  NFPA 92B’ de,  her  yönden hava e mili mi  gerçekl eşebilen 

yangı nl arda üretilen duman mi kt arı nı  hesapl a mak i çi n verilen bu denkle m deneysel 

sonuçl ardan el de edilen a mpiri k bağı ntılara dayan makt adır  [1,  10].  Sayısal 
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sonuçl ardan görsel  ol arak el de edilen du man t abakası  kalı nlı ğı  değerleri ni n, 

denkl e m3. 1’i n yeni den düzenl enmesi yl e el de edilen du man t abakası  kalı nlı ğı 

değeri nden % 20- 30 mertebel eri nde saptı ğı  görül mekt edir.  Bu hat anı n en öne mli 

böl ümü,  du man t abakası  kalı nlığı nı n nitel gözl e ml erle el de edil mesi nden 

kaynakl anan hat aları dır.  Bi r  başka hat a kaynağı  da,  denkl e m 3. 1’deki  bağıntı nı n el de 

edil mesi nde kullanılan model  deneyl eri ni n bu çalış mada el e alı nan ör nek hacı ml a 

birebir eşleş me mesi ol makt adır.  

Ör nek bir  hat a hesabı  i çin Şekil  5. 1’de,  hac mı n y=20 m düzl e mi yl e ort adan i ki ye 

ayrıl dı ğı  bir  kesiti nde gör ül en eş  yüksekli k böl gel eri  i ncel endi ği nde,  du man 

tabakası nı n,  2-3 m arası nda bir  yüksekli ğe kadar  deri nl eşti ği  gözl enmi ştir.  Tavandaki 

doğal  haval andır ma açıklı ğı ndan 20. 26 kg/s  kütle çı kışı  ol duğu t espit  edil mi ştir. 

Ür etilen du man mi kt arı na eşit  alı nan bu debi  değeri,  denkl e m 3. 1’de 3. 09 m t e mi z alt 

böl ge yüksekli ği ne karşılık gel mekt edir.  Bu duru mda  Şekil  5. 1’den el de edil en ve 

denkl e m 3. 1’den hesaplanan değerler  arası nda en fazl a % 35 hat a ol uşt uğu 

gör ül mekt edir.  Bu hat anı n,  güvenli k t arafı nda ol acak şekil de t asarı m hesapl arı nı 

değiştireceği ne di kkat  edil mesi  gerekmekt edir.  Çünkü Fl uent’ten el de edilen t e mi z 

alt böl ge yüksekli ği değerleri, denkl e m 3. 1’dekilerden daha küçük ol makt adır.  

 

Şekil  5. 1 6 MW yangı n büyükl üğü,  t avanda 2x2 m
2

 açı klı k ve bir 

açı k kapı hali nde dumanın kütlesel yüzdesi ni n dağılı mı  
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Şekil  5. 1’de du manı n kütlesel  yüzdesi  i çi n eş  yüksekli k böl gel eri  göst erilen ör nek 

çözü mde,  yerden 2. 1 m yüksekli kte 348 K sı caklık ve 3624 W/ m
2

 ı şı nım ı sı  akı sı 

değerleri  el de edil mektedir.  Bu yangı n senaryosunda,  sı caklı k açısı ndan t ehli ke 

sı nırı nı n altı nda kalı ndı ğı  hal de,  ışı nı m ı sı  akısı  açısı ndan t üm parl a ma  oluş ma  ri ski 

bul unmakt adır.  Bu nedenl e t aban al anı nı n yakl aşı k % 0. 4’ü kadar  doğal 

haval andır ma açı klı ğı  bırakılan bu yangı n senaryosunda,  t asarı m kriterleri açı sı ndan 

haval andır ma açı klı ğı alanı nı n yet ersiz kal dı ğı ortaya çı kmakt adır.  

5. 3 Yangı n Büyükl üğünün ve Açı klı k Al anı nı n Görüş Mesafesi ne Et kisi  

Bu çalış mada t a m geliş miş yangı nı n modellendi ği çözü ml erde,  söndür me eki pl eri ni n 

rahat  çalışabil mel eri  i çin uygun bir  orta m olup ol madı ğı  kontrol  edil mi ştir. 

Tasarı mda,  yerden 2. 1 m yüksekli ği ndeki  yat ay z=2. 1 m kesiti nde,  sı caklık ve  ı şı nı m 

ısı  akısı  değerleri ni n sı nır  değerleri  geç me mesi  ve gör üş  mesafesi ni n yet erli  ol ması 

kı stas  alı nmı ştır.  Küçük,  ort a ve büyük yangı nları  t e msil  eden yangı n büyükl üğü 

değerleri  i çi n,  üçer  adet  doğal  haval andır ma açı klı ğı  al anı  kullanılarak yapıl an 

çözü ml erden el de edilen sonuçl ar Tabl o 5. 1’de veril mekt edir.  

Tabl o 5. 1 Çeşitli yangı n senaryol arı içi n sayısal çözü m sonuçl arı 

z=2. 1 m 
Açı klı k 

Al anı  
T [ K]  

R 

[ W/ m
2
] 

me g [kg/s] 

Te mi z Alt Böl ge 

Yüksekli ği [ m]  Yoru m 

Fl uent NFPA 92B 

1 MW 

4 m
2
 307 2020 13, 04 4, 00 4, 73 Gör üş açı k 

9 m
2
 300 1838 19, 05 5, 50 6, 20 Gör üş açı k 

16 m
2
 299 1822 19, 86 6, 00 6, 38 Gör üş açı k 

2. 5 MW 

4 m
2
 330 2748 16, 69 3, 50 4, 35 R yüksek 

9 m
2
 322 2465 25, 88 4, 80 6, 16 

R sı nırın 

altı nda 

16 m
2
 322 2456 26, 40 5, 40 6, 25 

R sı nırın 

altı nda 

6 MW 

4 m
2
 352 3869 20, 26 2, 40 3, 09 R yüksek 

9 m
2
 348 3624 29, 91 3, 50 4, 83 R yüksek 

16 m
2
 349 3593 33, 79 4, 50 5, 42 R yüksek 

 

Tabl o 5. 1’i n üçüncü ve dör düncü süt unundaki  değerler,  z=2. 1 m kesiti nde i çi n el de 

edilen ort ala ma  sı caklık ve ı şı nı m ı sı  akısı  değerleri ni  göst er mekt edir.  Beşi nci 
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süt undaki  değerler  i se doğal  haval andır ma açı klığı ndan t ahli ye edilen küt le debisi ni 

göst er mekt edir.  Altı ncı  ve yedi nci  süt undaki  değerler  sırası yla,  Fl uent  pr ogra mı ndan 

görsel  ol arak el de edilen ve  denkl e m 3. 1’den hesapl anan t e mi z alt  böl ge yüksekli ği 

değerleri ni  göst er mekt edir.  Beşi nci  süt undaki  değerleri n el de edil mesi nde,  Ek- A’ da 

göst erilen y=20 m kesitindeki  du manı n kütlesel  yüzdesi ni n dağılı mı  kullanıl mı ştır. 

Bu kesitteki  du manı n dağılı mı nı n,  t üm hacı m i çindeki  dağılı mı  i yi  bir  şekil de t e msil 

etti ği  Şekil  5. 1’den de anl aşıl makt adır.  Şekil  5. 1’de gör ül düğü gi bi,  aynı  za manda 

si metri  düzl e mi ne karşılık gel en y= 20 m kesiti ndeki  du man t abakası  kalı nlı ğı,  buna 

di k ol an x=0 kesiti ndeki ile paralelli k göst er mekt edir.  

Tabl o 5. 1’i n son süt ununda i se yangı n senaryosundaki  doğal  haval andırma  açı klı ğı 

al anı nı n t asarı m kriterleri  açısı ndan yet erliliği  yor uml anmakt adır.  Gör üldüğü gi bi 

küçük yangı nl arı  t e msil  eden 1 MW yangı n büyükl üğü i çi n en küçük açıklık al anı 

dahi, buradaki tasarı m kriterleri açısı ndan yet erli ol makt adır.  

Ort a büyükl ükt eki  yangınl arı  t e msil  eden 2. 5 MW yangı n büyükl üğü,  genel  ol arak 

bir  atri umda çı kabilecek en büyük yangı na karşılı k gel mekt edir.  Burada gör üş 

mesafesi  açısı ndan t üm açı klı k al anl arı  yet erli  ol duğu hal de,  ışı nı m ı sı  akısı  değerleri 

içi n sı nır  değeri ni  aş makta ya da sı nır  değeri ne çok yakı n ol makt adır.  Işı nım ı sı  akısı 

2. 5 k W/ m
2
 ol duğunda deride yanı kl ar ol uş makt adır [5].  

Daha çok bir  depo gi bi yangı n yükünün büyük ol duğu yerlerde gör ülme  i hti mali 

yüksek ol an 6 MW’lı k bir  yangı nda,  el e alı nan haval andır ma açı klı ğı  al anı  değerleri 

gör üş  açısı ndan yet erli  ol makt adır.  Ancak ı şı nım ı sı  akısı  2. 5 k W/ m
2
’ni n ol dukça 

üzeri ne çı kmakt a ve sı caklı k değerleri  uzun süre teneffüs  edil di ği nde bağıl ne mi n de 

yüksek ol ması na bağlı olarak tehli keli olabilecek sevi yel ere çı kmakt adır.  

Tabl o 5. 1’deki  veriler kullanılarak Şekil  5.2’ deki  grafi k el de edil mekt edir. 

Gör ül düğü gi bi,  Fl uent pr ogra mı ndan görsel  olarak el de edilen t e mi z alt  böl ge 

yüksekli ği değerleri, incelenen t üm senaryol arda 2. 1 m’ ni n üzeri nde ol maktadır.  
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Şekil  5. 2 Çeşitli  yangın büyükl ükl eri  i çi n duman t abakası  kalı nlı ğı 

değerleri 

5. 4 Açı k Kapı Sayısı nı n Açıklı k Al anı na Et kisi 

Bu çalış mada ağırlı klı  olarak t ek kapı  açı k ol ması  hali  i ncel enmekl e bi rli kte,  i ki 

kapı nı n açı k ol ması  halini n i ncel endi ği  bir  yangın senaryosu daha el e alınar ak aynı 

şartlardaki tek kapı açı k ol ması hali yle karşılaştırma yapıl makt adır.  

Açı k kapı  sayısı nı n t ahliye edilen du man mi kt arını  artıracağı  öngör ülebilmekt edir. 

Bu dur umda t ek kapı  açı k ol ması  hali ndeki  en köt ü şartlara sahi p ol an yangı n 

senaryosu ile karşılaştırma  yap mak uygun ol makt adır.  Dol ayısı yla 6 MW yangı n 

büyükl üğü ve 4 m
2

 doğal haval andır ma açı klı ğı  alanı  i çi n i ki  kapı  açı k ol ması  hali  el e 

alı nmakt adır.  İki  kapı nın açı k ol ması  hali nde hac mı n si metri  düzl e mi  sayısı  i ki ye 

çı kmakt a ve ¼ hacı m i çin çözü m yap mak mü mkün ol makt adır.  Bu şekilde yapıl an 

çözü mden el de edilen, du manı n kütlesel  yüzdesi  i çi n eş  yüksekli k böl gel eri, 

Şekil 5. 5’te görül mekt edir.  
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Şekil  5. 3.  6 MW yangı n büyükl üğü,  t avanda 2x2 m
2

 açı klı k ve  i ki 

açı k kapı hali nde dumanın kütlesel yüzdesi ni n dağılı mı  

Şekil  5. 1 ve Şekil  5. 5’te verilen çözüml er  arası ndaki  t ek fark açı k kapı  sayısı 

ol makt adır.  Buna göre ilk bakışta,  i ki  kapı  açık ol ması  hali nde,  du manı n daha 

seyrelti k ol duğu ve t emi z alt  böl ge yüksekliği ni n yakl aşı k 3. 8 m’ ye çı ktı ğı 

gör ül mekt edir.  Tabl o 5. 1’de t ek kapı  açı k ol ması  i çi n verilen değerl erle 

karşılaştırıldı ğı nda,  i ki  kapı  açı k ol ması  hali nde z = 2. 1 m kesiti nde ort alama  sı caklı k 

ve ı şı nı m ı sı  akısı  değerleri ni n sırası yl a;  300 K ve 2750 W/ m
2
’ ye düşt üğü ort aya 

çı kmakt adır.  Buna göre ışını m ı sı  akısı  yakl aşı k % 25 azal mı ş  ol duğu hal de hal a 

2500 W/ m
2
 sı nır değeri nin üzeri nde kal makt adır.  

5. 5 En Kriti k Yangı n Senaryosunda Güvenli Kaçış Süresi ni n Yeterlili ği  

At ri um gi bi  kal abalı k yerlerde du man kontrol  siste mi ni n,  i nsanl arı n güvenli  bir 

şekil de t ahli ye edilebileceği  süre boyunca,  sı caklık,  ı şı nı m ı sı  akısı  ve t e mi z alt  böl ge 

yüksekli ği açısı ndan güvenli şartları sağl a ması gerekmekt edir.  
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Bi r  atri umda çı kabilecek yangı n büyükl üğü 1 MW alı nabil di ği  hal de,  bu çal ış mada 

el e alı nan doğal  haval andır ma  açı klı ğı  al anl arı  i çin,  bu büyükl ükt eki  bir  yangı nl arda 

yangı nı n hi çbir  za man t ehli ke arz edecek şartlara eriş medi ği  ortaya çı kmakt adır.  Bu 

nedenl e,  muhafazakar  bir kabul  yaparak 2. 5 MW’l ık bir  yangı n büyükl üğü ve  sadece 

4 m
2

 doğal  haval andır ma açı klı ğı  al anı  alı nmaktadır.  Bu dur umda,  denkle m 3. 3’t e 

belirtilen t asarı m kriterini n sağl anı p sağl anmadığı  kontrol  edil mekt edir.  Buna  göre 

güvenli  kaçış  süresi ni n ( ASET),  gerekli  kaçış süresi nden ( RSET)  büyük ol ması 

gerekmekt edir.  

Bu çalış mada RSET değeri ni n bul unması  i çi n;  alar m si ste mi ni n faali yet e geçti ği  süre 

ile,  i nsanl arı n al gıla ma ve  t epki  sürel eri  ve kaçış  i çi n gerekli  süre değerl eri 

topl anmakt adır.  Yangı nın başl a ması ndan iti baren t avan sı caklı ğı nı n 330 K değeri ne 

ul aş ması  i çi n geçen süre, al ar m si ste mi ni n faali yete geç mesi  i çi n gereken süre ol arak 

alı nmakt adır.  Bu çalış mada t
2
 yangı n modeli  el e alınmakt adır.  Yi ne muhafazakar  bir 

kabul  yapılarak yangı nı n geliş me süresi  150 saniye alı nmakt adır.  Bu duru m Tabl o 

3. 1’de verilenl ere göre hı zlı  gelişen yangı n t ürüne karşılık gel mekt edir.  Bi r  başka 

deyişle hacı m i çerisi nde çabuk t ut uşan ve çok du man çı karan yanı cılar  bul unduğu 

göz önüne alı nmakt adır. Bu şartlar  altı nda t avan sı caklı ğı nı n 330 K’ e ulaştı ğı  süre 

150 sani ye ol arak el de edil mekt edir.  RSET değerini  ol uşt uran di ğer  süre değerl eri ni n 

topla mı  80sani ye ol arak alı nmakt adır.  Sonuç ol arak RSET = 150 + 80 =230 sani ye 

değeri el de edil mekt edir.  

Şekil  5. 6’da,  za mana bağlı  çözümdeki  yangı n senaryosu i çi n,  240 sani ye sonunda, 

y=20 m kesiti nde,  du manı n kütlesel  yüzdesi ni n dağılı mı  veril mekt edir.  Bekl endi ği 

üzere t e mi z alt  böl ge yüksekli ği ni n gör üş  açısı ndan yet erli  ol duğu gör ül mekt edir.  Bu 

anda z= 2. 1 m kesiti ndeki  ort ala ma  sı caklı k ve ı şını m ı sı  akısı  değerleri  de sırası yl a; 

293 K ve  1708. 071 W/ m
2

K şekli nde el de edi l mekt edir.  Dol ayısı yl a bu yangı n 

senaryosunda güvenli  kaçış  süresi  açısı ndan,  doğal  haval andır ma açı klığı  al anı nı n 

yet erli ol duğu ortaya çı kmakt adır.  

Ek- B’ de za mana bağlı  yangı n senaryosunun ilk 250 sani yeli k gelişi mi  boyunca 

çeşitli  anl arda,  z=2. 1 m kesiti nde du manı n kütlesel  yüzdesi ni n dağılı mını n nasıl 

değişti ği görül mekt edir.  
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Şekil  5. 4.  Za mana bağlı  yangı n senaryosunda 240 s  sonunda,  y=20 m 

kesiti ndeki dumanı n kütlesel yüzdesi ni n dağılı mı  

5. 6 Sonuç 

Yan ma  ol ayı nı n yeri ne,  kapalı  hac mı n t abanı ndan du man girişi  il e modell e me 

yapıl ması nı n,  bu çalış manı n a macı  açısı ndan uygun ol duğu ve mantı ksız sonuçl ara 

yol aç madı ğı gözlenmi ştir.  

Du man hareketi ni n i ncelenmesi nde CFD kullanımı nı n yararlı  ol duğu gör ül müşt ür. 

Ancak bu yönt e ml e çözüm el de et mek i çi n,  bir  çok konuda bil gi  sahi bi  kul lanı cılara 

ihtiyaç duyul makt adır.  Ayrıca her  sayısal  yönt e mde ol duğu gi bi  sonuçl arın deneysel 

verilerle karşılaştırıl ması  gerekmekt edir.  Bu çalış mada üretilen du man mi kt arı, 

deneysel  verilerle karşılaştırıl mı ş  ve t asarı m a maçları  açısı ndan güvenlik t arafı nda 

ol acak şekil de, % 20 ci varında bir fark ol duğu tespit edil mi ştir.  

Yangı n büyükl üğünün ve haval andır ma açı klığı  al anı nı n değişken al ındı ğı  t üm 

yangı n senaryol arı nı n,  güvenli  kaçış  süresi  ve t emi z alt  böl ge yüksekli ği açı sı ndan 

yet erli  ol duğu gör ül müştür.  Ancak yangı n büyüklüğünün 6 MW ol abil di ği,  ör neği n 

bir  depoda çı kan bir  yangı nda,  yerden 2. 1 m yüksekli kte sı caklı k ve ı şı nım ı sı  akı sı 

değerleri ni n,  sı nır  değerleri n üzeri ne çı ktı ğı  gör ülmüşt ür.  Hacı mdaki  açı k kapı  sayısı 
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da,  t asarı m koşulları na et ki  et mekt edir.  Şöyl e ki,  el e alı nan en kritik yangı n 

senaryosu i çi n,  açı k kapı  sayısı  i ki ye çı karıl dığı nda,  ışı nı m ı sı  akısı  ve sı caklı k 

değerleri ni n ol dukça azaldı ğı ortaya çı kmı ştır.  

El e alı nan yangı n senaryol arı nda yangı n büyüklüğü ve haval andır ma açıklığı  gi bi 

öne mli  para metrel er  i ncel enmekl e birli kte,  mi mari  yapı  il e il gili  bazı  öne mli 

para metreler  sabit  alı nmı ştır.  Ör neği n,  bi na yüksekli ği  ve t aban al anı  açısı ndan, 

nispet en küçük bir  geniş hacı m i çi n çözü ml e me  yapıl mı ştır.  Bu gi bi  değişkenl eri n 

et kisi ni n i ncel endi ği  yeni  çalış mal arı n yararlı ol acağı  düşünül mekt edir.  Ancak 

incel enebilecek para metrel eri n sayısı nı n belirlenmesi nde,  bil gisayar  kapasitesi ne de 

bağlı  ol arak,  her  bir  yangı n senaryosu i çi n günl er  mert ebesi nde çözü m süresi 

gerekebileceği göz önünde bul undur ul malı dır.  
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EK- A 

Bu böl ümde,  çeşitli  yangın büyükl üğü ve doğal  haval andır ma  açı klı ğı  değerleri  i çi n, 

y = 20 m kesiti ndeki,  dumanı n kütlesel  yüzdesi nin dağılı mı  göst eril mekt edir.  Du man 

tabakası nı n daha i yi  ayırt  edilebil mesi  i çi n,  küt lesel  yüzde öl çeği  0- 0. 5 arası nda 

ol acak şekil de şekiller  elde edil mekt edir.  y = 20 m kesiti ni n kontrol  hacmı  i çi ndeki 

yeri, Şekil 5. 6’daki perspektif görünüşt e veril mektedir.  
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Şekil A. 1 Yangı n büyüklüğü 1 MW ve doğal havalandır ma açı klı ğı alanı 4 m
2

 

 

 

Şekil A. 2 Yangı n büyüklüğü 1 MW ve doğal havalandır ma açı klı ğı alanı 9 m
2

 

 

 

Şekil A. 3 Yangı n büyüklüğü 1 MW ve doğal havalandır ma açı klı ğı alanı 16 m
2
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Şekil A. 4 Yangı n büyüklüğü 2. 5 MW ve doğal haval andır ma açı klı ğı alanı 4 m
2
 

 

 

Şekil A. 5 Yangı n büyüklüğü 2. 5 MW ve doğal haval andır ma açı klı ğı alanı 9 m
2
 

 

 

Şekil A. 6 Yangı n büyüklüğü 2. 5 MW ve doğal haval andır ma açı klı ğı alanı 16 m
2
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Şekil A. 7 Yangı n büyüklüğü 6 MW ve doğal havalandır ma açı klı ğı alanı 4 m
2

 

 

 

Şekil A. 8 Yangı n büyüklüğü 6 MW ve doğal havalandır ma açı klı ğı alanı 9 m
2

 

 

 

Şekil A. 9 Yangı n büyüklüğü 6 MW ve doğal havalandır ma açı klı ğı alanı 16 m
2
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EK- B 

Bu böl ümde,  2. 5 MW yangı n büyükl üğü ve 4 m
2
 doğal  haval andır ma açıklı ğı  al anı 

içi n el de edilen za mana bağlı  çözüml erde,  çeşitli  anl arda,  y = 20 m kesiti ndeki 

du manı n kütlesel  yüzdesini n dağılı mı  göst eril mekt edir.  Du man t abakası nın daha i yi 

ayırt  edilebil mesi  i çi n,  kütlesel  yüzde öl çeği  0- 0. 5 arası nda ol acak şekilde şekiller 

el de edil mekt edir.  y = 20 m kesiti ni n,  kontrol  hac mı  i çi ndeki  yeri,  Şeki l  5. 6’daki 

perspektif görünüşt e veril mekt edir.  

 

 

Şekil B. 1 t = 50 s sonundaki dağılı m 

 

Şekil B. 2 t = 100 s sonundaki dağılı m 
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Şekil B. 3 t = 150 s sonundaki dağılı m 

 

 

Şekil B. 4 t = 200 s sonundaki dağılı m 

 

 

Şekil B. 5 t = 250 s sonundaki dağılı m 
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