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ÖZET


Son dönemde ülkemizde hızla artan yüksek, çok yüksek ve gökdelen
bina inşaatları, bu yapılarda yangın ve güvenlik sorunlarını beraberinde
getirmektedir.




Bilindiği gibi, bu binalar dar bir alanda çok yüksek olarak inşa edildiği için
yüksek katlarda bir yangın meydana gelmesi durumunda yer
seviyesinden müdahalesi çok zor, gecikmeli ve riskli olmaktadır.




Bu nedenlerle, bu binalarda yangına karşı alınacak aktif önlemlerin
başında otomatik sulu yangın söndürme sistemleri gelmektedir.




Yüksek binaların sulu yangın söndürme sistemleri tasarımında su
depolarının yerlerinin ve pompa basınçlarının belirlenerek zonlama
yapılmasında, sistemlerin seçiminde ilgili standartlar rol oynarlar.











Basınç zonlaması, binada bulunanların yangın dolaplarını kullanım
kolaylığı, söndürme etkinliği ve itfaiyenin istenilen basınç ve debide su
alabilmesi bakımından önemlidir.
Yangın dolaplarındaki debi limiti(100 lt./dak.) bina sakinlerinin rahat
kullanımı için düşük tutulurken, diğer taraftan söndürmenin çabuk ve
etkili olabilmesi için de basınç değerinin belli bir limitin(400 kPa)
üzerinde olması istenir.
Yağmurlama sistemlerinde ise üst basınç limiti başlıkların dayanma
basıncı ile sınırlıdır.
Bu nedenle yangın dolapları, itfaiye bağlantı ağızları ve yağmurlama
sistemlerindeki alt ve üst basınç limit değerleri için zonlama yapılması
gerekir.










Çok yüksek binalarda sulu söndürme sistemlerinin basınç
zonlaması için birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır.
Pasif koruma önlemlerinde ise, daha çok binanın yüksekliği,
mimari yapısı, bulunduğu konum, kullanım amacı , kullanılan
malzemenin yangına dayanım özellikleri, yatırım maliyeti gibi
bir çok etken rol oynamaktadır.
Bu sunumumuzda genelde “Aktif Yangın Söndürme
Sistemleri”ne ağırlık verilecek “Pasif Önlemler” ile ilgili
konular daha sonraki sunumlarda ele alınacaktır.
Aktif önlemler olarak Yüksek Yapılarda Sulu Söndürme
Sistemleri, işlenecektir.

1- GİRİŞ




Günümüzde, büyük ve kalabalık kent merkezlerinde pahalı
arsaların değerlendirilmesi ve yüksek rant amaçlanması gibi
nedenlerle yüksek ve çok yüksek yapıların sayısı her geçen gün
artmaktadır.
Özellikle İstanbul,Ankara ve İzmir gibi büyük kent merkezlerinde
çok sayıda yüksek ve çok yüksek iş merkezi, otel ve konut
yapılmaktadır.




Ülkemizde, yapı yüksekliği 30,50 mt.’den fazla olan binalara
“yüksek bina”, 51,50 mt.’den yüksek olanlara ise yangın riski
açısından “çok yüksek bina” denilmektedir.



Şekil – 1. Dünyadaki bazı Yüksek Bina ve Gökdelenler






Son yıllarda 150 mt.’den yüksek binalar ise “gökdelen” olarak
adlandırılmaktadır.
Yapıların 30,50 mt.’den itibaren yüksek yapı kabul edilmesinin nedeni,
bina dışından, yangına etkin müdahale yapılacak azami yüksekliğin
yaklaşık 30 mt. olmasındandır.
Günümüzde çok daha uzun itfaiye merdiveni yapılmakla beraber
uygulamada gerek rüzgarın sallaması, gerek uygun zemin bulunamaması
ve gerek ise tam dik açılamaması gibi nedenlerle etkili söndürme işlemi
için 30 mt.’nin altı alınmaktadır.






Ayrıca yangın ihbarı alan bir itfaiyenin kalabalık şehir merkezlerinde
yangın yerine ulaşması en az 15-20 dk.ve bazen daha uzun sürmektedir.
Buna karşın yangında dakikalar ve erken müdahale çok önemlidir.
Örneğin, İstanbul’daki Polat Tower yangınında 140mt. yükseklikteki dış
cephe kaplaması 3,5 dk. İçinde yanmıştır. (Ortalama yanma hızı : 66
cm/sn)













Bu nedenlerle, yüksek yapıların yangından korunma açısından, kendi
kendilerine yeterli olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, yüksek
yapılarda yangınlara karşı korunmada aktif ve pasif güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
Bir binanın yangın güvenlik önlemleri olarak aşağıdaki sistemleri sayabiliriz;
-Tahliye olanakları
-Yangının yayılmasını önleyici sistemler
-Algılama sistemleri
-Duman kontrol sistemleri
-Söndürme sistemleri
Bu sistemler içerisinde,“sulu söndürme sistemleri” olarak adlandırılan
önlemler, bina yangın güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli rol
oynamaktadır.



Ülkemiz ve gelişmiş ülkelerdeki yangından korunma yönetmeliklerinde,
yüksek yapılarda sulu söndürme sistemleri olarak otomatik yağmurlama
sistemi, yangın dolapları ve itfaiye su alma ağızları zorunlu tutulmuştur.




Bu sistemlerin etkin olarak kullanılabilmesi için akış halindeki basma
yükseklik değerlerinin, ilgili standartların izin verdiği alt ve üst değerler
arasında tutulmasına özen gösterilmelidir.






Yüksek binalarda, sulu söndürme sistemlerinden istenilen basma yükseklik
değerleri basınç zonlaması yapılarak sağlanabilmektedir.
Yüksek binaların yağmurlama sistemlerinin tasarımında söndürme suyu
ihtiyacı binanın kullanım amacına göre ilgili tehlike sınıfı dikkate alınarak
belirlenmektedir.




Mahallerin tehlike sınıfı değerlendirilmesi ise, mahal içindeki yanıcı madde
miktarına, açığa çıkabilecek enerji miktarına bağlıdır.



Söndürme suyu ihtiyacı, bina kullanım alanı ve kullanım amacına uygun
olan debiyi, 30-90 dk. süre ile sağlayacak şekilde hesaplanmaktadır.








Yağmurlama sisteminin çalışması esnasında, yağmurlama başlığından su
akışı halinde istenen en düşük basma yüksekliği genellikle 50 kPa alınarak
tasarım yapılmalıdır.
Yağmurlama başlıkları 70 kPa ile 700 kPa basma yüksekliği aralığında
uygun olarak çalışmakla birlikte NFPA 13 kodu’nda sistem elemanlarının
çalışma basınç değeri olarak 1200 kPa basınca izin verilmektedir. [1]
BYKHY (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik)[2] , Madde
-94’e göre,”Bir yangın halinde,bina katlarında bulunan, yaşayan kişiler
tarafından kullanılacak yangın dolaplarının TS EN 671-1’e uygun olması
şarttır.”denilmektedir.



Buna göre, bu dolaplarda, itfaiye su alma ağzı bulunmamakta,
hortumların yuvarlak yarı sert, 25mm. çapında, uzunluğunun 30 mt.’yi
aşmaması, tasarım debisi’nin 100 lt./dak. olması istenmektedir.




Yetişmiş personel ve itfaiyeciler tarafından kullanılacak yangın dolapları
ise TS EN 671-2 standardına uygunluk, anma çapı 50mm., uzunluğu 20
mt.olan yassı hortum, tasarım debisi ‘nin ise 400 lt./dak. olması
istenmektedir.






Tasarım(işletme) basınçlarının ise her iki sınıfta da, 400 kPa olması ve
hortum lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi halinde basınç
düşürücü kullanılması istenmektedir.
Sistem elemanları basınç değerinin ise 1200 kPa değerini geçmemeleri
önerilmektedir.

2-SÖNDÜRME SİSTEMLERI BASINÇ ZONLAMASI


Yüksek yapılarda, maksimum sistem basıncını sınırlandırma amaçlı,
yükseklikler bölümlere ayrılırlar.



Bu bölümlere zon adı verilmektedir.








Böylece, yüksek basınç sınıfı özelliklerine sahip bağlantı elemanlarına,
kesme vanalarına, basınç düşürücü vanalara, test/dren vanaları ile relief
vana gibi diğer yardımcı elemanlara olan gereksinim azaltılmaktadır.
Bir yangın tesisatında kullanılan bağlantı elemanları ile diğer armatürlerin,
normalde dayanabileceği basınç seviyesi 1200 kPa’dır. Bu değer, yaklaşık
olarak, 120 m’lik su sütununa eşdeğerdir.
Standartlarda önerilen maksimum zon yüksekliğinin 45 m. olması da
dikkate alınarak, yüksek yapılarda zonlama’nın gerekliliği, söndürme
sistemlerinin rasyonel basınçlandırmaları ve yangın anında istenen şartları
sağlamaları açısından çok önemlidir.



Şekil – 2. TS EN 12845 Standardına göre Pompa Beslemeli Zon Sistemi









TS EN 12845’de, “Yüksek yapılarda yağmurlama sistemi, herhangi bir
tesisattaki en yüksek ve en alçak yağmurlama başlığı arasındaki yükseklik
farkı 45 m’yi geçmeyecek şekilde alt yağmurlama gruplarına (zonlarına)
bölünmelidir.”denilmektedir. Şekil - 2
BYKHY, madde-94’e göre,”Eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi
olmayan, bir yangın halinde, yapıda bulunanlar tarafından kullanılacak,
25 mm çapında yuvarlak, yarı-sert hortumlu ve yetişmiş yangın söndürme
görevlisi veya itfaiye personeli bulunan 50 mm yassı hortumlu yangın
dolaplarının her ikisinde de tasarım basıncının, 400 kPa olması ve hortum
lüle girişinde basınçların 900 kPa’ı geçmesi halinde basınç düşürücü
kullanılması istenmektedir.
Aşağıdaki şekillerde, yüksek yapı içinde, basınç zonlaması yapılan
katlarda alt kotlarda bulunan 25 mm yuvarlak hortumlu dolaplarda,
binada yaşayan kullanıcının 700 kPa, 50 mm yassı hortumlu itfaiye su alma
ağızlarında ise itfaiyecinin 850 kPa basınca maruz kalabileceği
gösterilmiştir. Bu gibi durumlarda, hortumu iki itfaiye erinin birlikte tutması
uygun olmaktadır. Şekil – 3/4



Şekil – 3. Yarı-Sert 25 mm Yuvarlak Hortumlu Sistem (100 lt/dak.)



Şekil – 4. Yassı Hortum 50 mm (400 lt/dak.)








Sistemdeki bağlantı noktaları, vanalar, basınç düşürücü valfler
genelde en kritik noktalardır.
Bu elemanların, normalde azami çalışma basınçları, 1200 kPa’la sınırlı
olmakla beraber, özel şartlar altında 2400 kPa’a kadar basınç
dayanımına sahip elemanların kullanımına izin verilmektedir.
[NFPA 14-7.2 / TS EN 12845-8.2]






Yukarıda belirtilen standartlar gereği, ana besleme hattı ve
kolonlarda 1200 kPa üzerindeki basınçlara izin verilmekte ancak, bu
hatlar üzerinde 1200 kPa’ın üzerindeki her hangi bir noktada
doğrudan kullanıma izin verilmemekte, onayı olan basınç düşürücü
valflerle birlikte kullanılmaları istenmektedir.
Buna örnek olarak, katlarda kolonlara direkt bağlanan, basınç
düşürücü özelliği olan itfaiye su alma ağızlarını gösterebiliriz.

3. ZONLARIN BASINÇLANDIRILMASI













Yüksek yapılarda, basınç zonlaması yapılırken binanın özellilerine dikkat
edilmelidir.
İgili standartlarda daha önce de belirtildiği gibi, basınç zonlaması için 45
m yükseklik önerilmekte, her 45 m’de bir basınç zonu tasarlanması
istenmektedir.
Örneğin; yükseklik 90 m ise, bina iki zona ayrılacak, alt zonda bir basınç
düşürücü kullanılacak, üst zona ise pompa doğrudan besleme
yapacaktır.
Diğer bir alternatif ise, alt zon’da su deposunun olduğu yerde, seri bağlı iki
pompa grubu yaparak her iki zonu ayrı pompa grubu ile beslemektir.
Ancak, bina yüksekliği 130 m’ye çıktığında, üç zon yapmak zorunlu
olacak, ya ana su deposunun bulunduğu bodrum kat’da seri bağlı iki
pompa grubu teşkil edilecek, ya da 2. zonun üst katında ara su deposu
ve pompa grubu yaparak 3. Zon (en yüksek zon) buradan beslenecektir.



3.1 Bağımsız Pompa Grubu






Eğer sistem elemanlarının maruz kaldıkları basınç seviyesi 2400 kPa
limitini aşmıyorsa, bu durumda her iki zonun pompaları bodrum kat’da
bulunabilir.
Bu durum için, yukarıda da değinildiği gibi iki alternatif söz konusudur.
Bunlardan birincisi, ekteki şekilde görüldüğü gibi alt ve üst zon
pompaları tamamen birbirlerinden bağımsız çalışırlar. Şekil - 5



Şekil – 5. Basınç Zonları için Ayrı (Bağısız) Pompa Grupları












3.2 Seri Pompa Grubu
Aynı su deposunu, hem alt ve hem de üst zonlar’ın beslemesinde
birbirlerine seri bağlı olarak kullanan pompa gruplarıdır. Şekil – 6
Alçak basınç zonu ve yüksek basınç zonu için ayrı pompa gruplarının
kurulması ile pompa gruplarının birbirlerine seri bağlanmaları
karşılaştırıldığında, seri bağlı pompa gruplarında, yüksek basınç zonu
pompalarının basma yüksekliği düşük olduğundan maliyeti de düşük
olacaktır.
Toplam enerji tüketimleri yaklaşık aynı olmasına rağmen, pompaların
devreye girerken çektiği akımın
düşük olması da bir avantajdır.
Bununla beraber, yedekleme yapıldığından, önemli olmamakla birlikte,
üst zonlarda çıkan bir yangın durumunda, herhangi bir nedenden dolayı
alt zonlardan su beslemesi yapılamaması olasılığından dolayı, ayrı pompa
gruplarının kullanımının daha güvenli olduğu söylenebilir.



Şekil – 6. Seri Pompa Grubu












3.3 Ara Depolu Sistemler
Çok yüksek binalarda, kapalı vana basıncının 2400 kPa değerinin altında
kalması için katlarda en az 400 kPa kapalı vana basıncının sağlanması ve
sürtünme kayıplarını da dikkate alarak, yüksekliği 135 m’yi geçen
yapılarda ara su deposu yapılması gerekmektedir.
Şekil – 7’ de görüldüğü gibi ara depo kullanılarak bodrum kat’dan, yüksek
zon için ara tesisat katına kadar yapılacak borulama’dan tasarruf edilmiş
olacaktır.
Ancak, bu pompaları besleyecek kabloların korunmuş bölgeden
geçirilmesine özen gösterilmelidir.
Bu konum için başka bir dezavantaj ise, yangın sırasında, ara kat’daki
yangın pompalarına müdahale gerektiğinde, ara tesisat katlarına
ulaşımın, alt kat’da bulunan tesisat mahallerine göre, ulaşılması daha zor
olmasıdır.



Şekil – 7. Ara Depolu Basınç Zonlaması














4. Sulu Söndürme Sistemleri Basınç Zonu Uygulamaları
Seri bağlı pompa gruplarından oluşan bir uygulama örneği Şekil -8’de
görülmektedir.
Yüksekliği 225 m olan bina beş ayrı basınç zonuna ayrılmış ve bir ara depo
kullanılmıştır.
Bu sistemde kullanılacak olan yangın pompalarının basma yükseklik
değerleri göz önünde bulundurularak, basınçların yüksek olduğu iki zonda
basınç düşürücü kullanılmıştır.
Binanın bodrum katında bulunan ana su deposuna alçak basınç pompası
olarak 850 kPa basınçta pompa seçilmiş ve birinci basınç zonu bu
pompadan beslenmiştir.
Bina içinde itfaiyenin veya söndürme ekiplerinin su almasının sağlanması
için yangın merdiveni içinden çıkarılan kolonlar üzerinde ıslak tip itfaiye su
alma ağızları (Landing valf) oluşturulmuştur. Şekil- 10
65 mm (2 1/2”) hortum bağlantı ağızlı Landing valfler kendinden basınç
düşürücülü tip olup, akış halinde, azami çıkış basıncı 900 kPa’lı aşmayacak
şekilde istenilen değere ayarlanabilmektedir.











Seri bağlı pompalardan ikincisi 1000 kPa basınç seçildiğinde ikinci basınç
zonunda basınç düşürücü gerekmekte, üçüncü zonda ise basınç
düşürücüye gerek kalmamaktadır.
Yapının 135 m yüksekliğinde bulunan tesisat katında 30 m³ su deposu
yapılmış ve bu su deposunda 1350 kPa basıncı olan yangın pompaları
kullanılmıştır. Üst pompa grubu alt zonunda basınç düşürücü kullanılarak
basıç 850 kPa değere düşürüldükten sonra yağmurlama sistemine ve
yangın dolaplarına bağlanmıştır.
Basınç değerlerinin hesaplanmasında, statik basınç yanında sürtünme
kayıplarının da dikkate alınması gereği unutulmamalıdır. Boru çapları
uygun seçilerek basınç kayıpları azaltılabilir.
Genelde, kolonların çapı en az 4” ve iki kolon katlarda birleştirilmiyorsa
6”seçilmelidir. Bu durumda, yüksek katlarda gerekli su debisi genellikle
1900 lt/dak. olduğundan, 45 m için sürtünme kaybı vana kayıpları dahil 50
kPa’dan fazla olmayacaktır.
En üst noktada basınç değeri 350 kPa ile 500 kPa arasında olacaktır ve
kabul edilebilir değerlerdir.



Şekil-8. Ara Depolu ve Basınç Düşürücülü Zonlama






5. Katlarda Yağmurlama ve Yangın Dolabı Sistemleri için Müşterek Hattan
Branşman Alınması
Yüksek yapı otomatik yağmurlama ve yangın dolabı müşterek tesisatlarını
besleyen her kolonun kat çıkışlarında standartlarda belirtilen detaylara
uygun olması istenmektedir.




Aşağıda, Şekil- 9’da, yüksek yapı kat çıkışlarındaki tesisatlarda , NFPA13/14 standartlarında istenen detaylar gösterilmiştir.

1 İndikatörlü ve süpervizör
sviçli kat kontrol vanası

2 Çek valf
3 Manometre
4 Akış anahtarı
5 Yağmurlama sistemi besleme hattı
6 Drenaj hattı
7 İtfaiye su alma ağzı (Landing valf)
8 İnspektör test ve drenaj hattı
9 9.İtfaiye/yağmurlama/yangın dolabı
müşterek besleme kolonu



Şekil- 9. Katlarda Yağmurlama Sistemi ve Hortum Bağlantı Ağızı Detayı (NFPA – 13/14)








5.1 Katlarda Basınç Düşürücülü İtfaiye Hortum Bağlantı Ağızları (Landing
valf)
Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları itfaiyenin
kullandığı normlarda, storz tip 50 mm veya 65 mm çapında
olacaktır.(BYKHY-madde 94)
Yine aynı maddenin diğer bölümünde, Bağlantı ağızlarının, yapının
yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit boru
tesisatı üzerinde bırakılması halinde, bu bağlantıların ana kolonlar
üzerinden doğrudan yapılması istenmektedir.
Katlarda itfaiye tarafından kullanılan, hortum çıkış su basıncı, üzerindeki
basınç ayarlama düzeneği vasıtası ile ayarlanan bir “Landing valf” modeli
altta görülmektedir.





Şekil –10. Katlarda Basınç Düşürücülü tip, 65 mm (2 ½”) bağlantılı İtfaiye Bağlantı Ağzı (Landing
valf)




6. Diğer Çözüm Örnekleri




Alttaki şekillerde, 110 m ve 180 m binalar için ilgili standartlar
çerçevesinde kalarak alternatifli basınçlandırma örnekleri verilmektedir.



Şekil – 11. H = 110 m Örneği



Şekil – 12. H = 180 m Örneği

Şekil- 13 Çok Yüksek Yapıda Basınç Zonlaması















7. Sonuç
Yüksek yapıların yangın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan
ve tesis edilmesi ulusal ve uluslararası yönetmeliklerce zorunlu tutulan, sulu
söndürme sistemlerinin uygun tasarlanması, standartlarca onaylanmış
malzeme kullanılarak montajlarının yapılması çok önemlidir.
NFPA standartlarında, yağmurlama ve hortum sistemleri aynı ortak
kolondan beslenmesi durumunda Birleşik Sistem (Combined System)
olarak adlandırılır, uluslar arası uygulamalarda genelde bu standart
kullanılır. Sistemler için gereken akış ve basınç değerleri NFPA-14’ de
verilmektedir.
EN normlarında ise, bu sistemler yüksek yapılarda birbirinden bağımsız
olarak tasarlanmakta, dolayısıyla, yangın pompaları da, her sistem için
birbirinden bağımsız tasarlanmaktadır.(TS EN 12845)
Yüksek yapılarda, söndürme sistemlerinde kullanılan vana, yağmurlama
başlığı gibi ekipmanların basınç sınıflarının dikkatlice seçilmesi
gerekmektedir.
Yüksek yapılarda, bina yüksekliğinden dolayı statik basınçlar yüksek
olacak ve ekipmanlar yüksek basınca maruz kalacaktır. Bu durumda, boru
ve vanalarda kaçak, kırılma, bozulma gibi istenmeyen olaylara neden
olabilecektir.














Yüksek yapılarda, yangından korunmak ve can kaybını önlemek için
otomatik yağmurlama ve hortum sistemleri oldukça önemlidir ve
uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır.
Bu sistemlerin güvenilir bir şekilde beslenebilmesi için basınç zonlarının
belirlenmesi, yangın pompalarının doğru tasarlanması, kullanılması,
periyodik bakımlarının yapılması çok önemlidir.
Özellikle, pompalar yedeklenmeli ve her istendiğinde çalışabilmesi için
gerekli tedbirler alınmalı, standartlarda istenen periyodik bakımları
zamanında yapılmalıdır.
Kullanılan tüm ekipmanlar, uygun basınç sınıflarında seçilmeli, sistemin
çalışması esnasında, insanlarda bir yaralanmaya ve yapıda hasara
neden olmamalıdır.
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