YANGIN SÖNDÜRME VE ÖNLEME TEDBİRLERİ
Yanma ve Yangının Tanımı
Yanma: Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi

sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.Yanma

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir
Yangın: 3 öğenin bir araya gelmesiyle başlar: Oksijen, ısı ve ateşleyici. Teneffüs edilen
havadaki oksijen miktarı % 21’dir. Yangının çıkması için % 16 oksijen yeterlidir.
YANGIN ÇEŞİTLERİ
Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu bakımdan yangınları 5 gruba
ayırabiliriz.

Yangın
Çeşitleri
Cinsi
Yanıcı
Madde
Söndürme
Yöntemi
Kullanılan
Söndürücü

E
Katı
Odun,
Ahşap,
Kumaş, Kağıt
Soğutma,
yanmayı
engelleme
Su,ABC tozlu
ve köpüklü
söndürücü

Sıvı
Akaryakıt,
yağ, boya,
tiner
Engelleme,
boğma,
soğutma
ABC ve BC
tozlu,halon
gazlı, CO2 ve
köpüklü
söndürücü

Gaz
Metan,
Propan, LPG

Metaller
Magnezyum,
Sodyum,
alüminyum

Elektrik
Elektrik

Engelleme

Soğutma,
boğma

İlk iş elektriğin
kesilmesi

ABC ve BC
tozlu,CO2
vehalon gazlı
söndürücü

Sadece D
tozlu
söndürücü

ABC ve B
tozlu,halokarbo
n gazlı
söndürücü

Genel olarak;
1. Kuru tozlu yangın söndürücü "her tür yangın için"
2. Köpüklü yangın söndürücü "katı ve sıvı yangınlar için"
3. Sulu yangın söndürücü "katı yangınlar için"
4. Halokarbon gazlı yangın söndürücü "elektrik ve elektronik ortam yangınları için"
kullanılabilinir.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANIMI
Yanlış

Doğru

Rüzgara karşı durmak.

Rüzgarı, istikametine göre arkana al.

Yanan yere üstten ve arkadan müdahele etmek.

Önden tarayarak, yangının çıkış noktası,
yani dip kısmına müdahele et.

Yukarıdan damlayan yanıcı ve parlayıcı
maddelere, aşağıdan müdahele etmek.

Damlama veya sızıntı noktasından, yani
yukarıdan müdahele et.

Yangın anında söndürme cihazlarını boşaltıp
peşpeşe kullanmak

Mevcut yangın söndürme cihazlarını aynı
anda değişik yönlerden kullan.

Yangının tamamen söndüğünden emin olmadan
yangın mahallini terketmek.

Yangının tamamen söndüğüne emin
olmadan yangın mahallini terketmemek

Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını,
kullanılmamışlarla biraraya koyup karıştırmak
veya kullanılmamış gibi yerine asmak.

Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını
diğerlerinden ayırarak dolum ve bakımını
sağlamak.

MODELLERİNE GÖRE YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANIMI
Sürekli Basınçlı Söndürücülerin Kullanımı (S Serisi)
1. Tetiğin üstündeki pimi çekiniz.
2. Hortumu yuvasından çıkarınız, tetiğe sonuna kadar basınız.
3. Hortumun ucundan çıkan söndürücü maddeyi yangın
bölgesine boşaltınız.

Dıştan Basınçlı Söndürücülerin Kullanımı (T Serisi)
1. Hortumu yuvasından çıkarınız.
2. Cihazın gövdesine bağlı olan CO2 (veya azot) tüpünün valfını
sola doğru çevirerek açınız.
3. Hortumun ucundan çıkan söndürücü maddeyi yangın
bölgesine boşaltınız.

YANGINA KARŞI LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
Laboratuvarlarda sigara içilmemelidir !
Kullanılmayan cihazlar fişte bırakılmamalıdır !
Yanıcı Gazlar
 Gaz

borularının

sağlam

olmalarını

ve

fazla

ısınmasına

yol

açmayacak

şekilde

yerleştirilmelidir.
 Kullanılmayan gaz vanalarının tamamen kapatılmalıdır.
 Yanıcı gazlar kullanılırken çalışma alanı asla terk edilmemelidir.
Yanıcı Çözücüler (Solventler)
 Tüm yanıcı çözücüler gerektiği şekilde etiketlenmiş ve kapalı kaplarda saklanmalıdır.
 Yanıcı çözücüler buzdolabında veya sabit sıcaklık odasında saklanmalıdır.
 Miktarı 50 litreyi aşan çözücüler döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal dolaplarda ve
özel olarak hazırlanmış ya da bu amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiş odalarda
saklanmalıdır.
 Miktarı 50 litreyi aşan çözücülerin herhangi bir laboratuvarda saklanması yasaktır.
 Yanıcı çözücüler ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
DİKKAT! Tehlikeli olmayan bir madde, diğer bir kimyasal ile karşılaşınca tehlikeli olabilir.

Alev alıcı sıvılar üç kategoride incelenir:
1- Aşırı derecede alev alıcı: Parlama noktası 0°C’nin altında ve kaynama noktası 35°C ya da
daha aşağı olan sıvılar.
2- Yüksek derecede alev alıcı: Parlama noktası 0-21°C arasında olan sıvılar.
3- Alev alıcı: Parlama noktası 21-55°C arasında olan sıvılar.
Parlayıcı katılar : Havayla temas ettiklerinde, başka hiçbir enerji transferi olmaksızın
alevlenirler. Bunlar herhangi bir parlayıcı ile çok kısa bir temastan sonra tutuşurlar veya su ya
da nemli havayla temaslarında şiddetle parlayıcı gazlar verirler. Oksitleyici maddeler ise yanıcı
maddelerle temas ettiklerinde yangına sebep olabilirler. Yangını önlemede ilk faktör, alev
alabilen maddeleri çalışma sahalarında minimum miktarlarda depolamaktır.
Yüksek derecede alev alıcı maddeler, üzerinde açık bir şekilde "YÜKSEK DERECEDE ALEV
ALICI ! PARLAMA NOKTASI 32 DERECENİN ALTINDADIR" yazan çelik dolaplarda
saklanmalıdır. Parlama noktası belli bir derecenin altında olan sıvılar alev alıcı hava-buhar
karışımları oluşturur ve en ufak bir alev kaynağı ciddi patlamalara ve sonunda da yangına
sebep olur. Ortamda alev alıcı maddeler varken çıplak alev çok çabuk yayılır. Bu durumda diğer
ateş kaynakları göz ardı edilmemelidir. Fırınlar, buzdolapları, karıştırıcılar, fanlar ve ısıtıcılar
alev

almayan

malzemeden

olmalıdır.

Uçucu

sıvıların

ısıtılmasında

buhar

banyoları

kullanılmalıdır. Laboratuvarda alev alıcı çözücülerin çok miktarda kullanılması pek nadirdir.
Ancak böyle bir durumda, ısıya dayanıklı aletleri kullanmalı, alev geçirmeyen ayakkabılar
giymeli ve statik elektriğe karşı önlemler alınmalıdır. Pamuklu giysiler giyilmelidir. Sentetik
malzeme statik elektrik biriktirebilir.
Yangın söndürme cihazları kolayca ulaşılabilir olmalı ve yerleri herkesce bilinmelidir. Bütün
çalışanlar bu cihazların kullanılmasını öğrenmeli ayrıca yangının yayılmasının engellenmesi ve
mümkünse küçük yangınların söndürülmesi konusunda eğitimli olmaldır. Yangın çıkışları,
yangın kontrolden çıkarsa binanın boşaltılması için açıkça gösterilmelidir.
Alev alıcı sıvı atıklar dikkatle uzaklaştırılmalıdır. Bütün kıvılcım kaynaklarını kapattıktan sonra az
miktardaki atıklar, alev almayan bir sıvı ve suyla emülsiyon haline getirilmelidir. Sonra akan
suda iyice seyreltilmelidir.
Alev alıcı sıvı atıkları içeren kaplar çalışma alanından uzaktaki bir depoda saklanmalıdır.
Benzer önlemler, kuruyken tehlikeli patlayıcı maddeler oluşturabilen oksitleyici maddelerin
kullanımında da tavsiye edilir. Maddenin döküldüğü yerler tamamen yıkanmalı ve onu toplamak
için bir bez parçası kullanıldıysa, bez tamamen yıkanmalı ya da kontrollü koşullarda
yakılmalıdır. Birçok yangın, organik peroksitlerle kirlenen bez parçalarının, kağıt ve benzer
atıkların atıldığı atık kutularına atılmasından çıkmaktadır.

YANGININ NEDENLERİ
1. Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Yangın

elektrik

kontağı,

ısıtma sistemleri,

maddelerin yeterince korunmaya

LPG

alınmamasından

tüpleri

patlayıcı-parlayıcı

doğmaktadır.

Özellikle büyük

yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG
tüplerinin

yanlış

kullanımından

kaynaklanmaktadır.

Elektrik enerji

hatlarının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır.
2. Bilgisizlik
Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimi almamış
olmak yangının önemli nedenlerindendir.
Elektrikli aletlerin doğru kullanımının bilinmemesi, soba ve kalorifer sistemlerinin yanlış
yerleştirilmesi, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar konması yangını davet eder.
Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan yangının söndürmek eğitim ve bilgilenmeden geçer.
Bu nedenle yangını önlemeyi

öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de

öğrenmek gerekmektedir.
3. İhmal
Yangın konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya
sigara

izmariti,

kapatmayı

unuttuğumuz

LPG

tüp, ateşi

söndürülmemiş ocak,

fişin prizde unutulması gibi ihmaller büyük yangınlara yol açabilmektedir.
4. Kazalar
İstem dışı

oluşan olaylardan

bazılarında (kalorifer

kazanının patlaması,

elektrik

kontağı

gibi) yangına neden olmaktadır.
5. Sıçrama
Kontrol altına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak,
yayılarak veya parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle bu tür
olaylara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
6. Doğa Olayları
Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi yada yıldırım düşmesi gibi doğa olayları
sonucunda yangın çıkabilir.

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
A. Soğutarak Söndürme
Su ile soğutma: Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılanıdır. Suyun
en büyük fiziksel-kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğması (yanan cismin su içerisine atılması
sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesini sağlamasıdır.
Su, yangın yerine kütlesel olarak (hava ve benzeri) gönderilebileceği gibi püskürtme lanslarıyla
da gönderilebilir.
Yanıcı maddeyi

dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı

bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın

yavaş

yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip

söndürme, yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.
B. Havayı Kesme
Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb.) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb.)
kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesiyle yapılan söndürmedir. Akaryakıt
yangınlarında örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır.
Boğma: Yangının oksijenle (hava) temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan
işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlarda uygulanmaktadır.
Yanıcı maddenin ortadan kalkması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan
kaldırılması sonucu yangının söndürülmesidir.
Söndürücü Maddeler
Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için
kalıcı ve iyi bir söndürücüdür.
Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılmaktadır.
Kullanım anında kumun, yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır.
Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı
maddeyi oksijensiz bırakarak yangını söndürür. Genellikle çelik tüpler içinde ve basınç altında
sıvı halde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının
söndürülmesi oldukça zordur.

Kuru Kimyasal Toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden biriside kuru kimyasal
tozdur. Kimyasal tozlar, türlerine göre A, B ve C sınıfı yangınları etkin bir şekilde
söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde) oluşan
yangınların, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınların ve basınç altındaki
yanıcı gazlardan (doğalgaz vb.) dolayı oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır.
Köpük : Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser
ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.
Holokarbonlu Yangın Söndürme Maddeleri : Sıvı veya gaz halinde bulunmaları, yanıcı
madde ve oksijenin kimyasal reaksiyonunu bozmaları nedeniyle yangın söndürücü olarak
kullanılırlar. Yangın söndürme anında araç ve donanıma zarar vermeyen ve artık bırakmayan
maddelerdir.
Yangın Sırasında Öneriler
 Anormal bir durum ile karşılaşan bir kimsenin (Duman, yanık kokusu, yangın... v.s.) dikkat
edilecek husus soğuk kanlılığı muhafaza etmek ve paniğe sebep olmamak için YANGIN diye
bağırmamaktır.
 Yangın görülen yerin acele tahliyesi sağlanıp hava ceryanını azaltmak için kapılar kapalı
tutulmalıdır.
 Koridorlardaki yangın zili veya yangın çanı ile yangın, ilgililere bildirilmelidir.
 İdare amirine (Turhan Türkmen 285 3856) ve Fakülte sekreterine (Aydan Büyükturgay
285 3413) durum bildirilmelidir.
 İtfaiye ekibi aranmalıdır (110).
 Kurtarma ekibi eşyaların tahliyesine yardım etmelidir.
 Kurtarma ekibi tahliye edilen eşyanın güvenliğini sağlamalıdır.
 İlk yardım ekibi hazır duruma getirilmelidir.

 Giysilerin ateş alması durumunda asla koşulmamalı, battaniye, ceket gibi eşyalarla hava ile
teması kesilmelidir.
 Elbiseler alev almışsa yerde yuvarlanmalıdır, yangın

battaniyesine ya da duşa

koşulmamalıdır. Laboratuvardaki diğer personel yanan kişiye yangın battaniyesi sarmalı ya
da su dökmelidir.

Tahliye Sırasında Öneriler
 Tahliyenin yapılacağı bina içinde bulunanlara duyurulur.
 Bulunulan mekanı boşaltırken kapı ve pencerleri hava cereyanını azaltmak için kilitlemeden
kapatılmalıdır.
 Çalışma yeri telaşlanmadan terk edilmelidir.
 Merdiven ve asansörleri düzenli olarak kullanınız, sıkışıklığa sebep olunmamalıdır.
 Binayı tahliye ettikten sonra belli bir toplanma yerinde toparlanmak için sorumlu kişiyi
beklenmelidir.

Kaynaklar
-

http://www.kimya.itu.edu.tr/gizh/emny.htm

-

http://www.kurtarir.com

-

http://www.fm200.biz/turkish/sonduruculer.htm

-

http://www.kolagom.com

-

http://gungorahmet.sitemynet.com

