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Su Yangını Neden Söndürür? 

Karel Lambert 

1 Giriş 

Tarih boyunca itfaiyeceler yangınları söndürmek için su kullanmıştır. Geçmiş yüzyıllarda 
insanlar, yangına dökmek için kullanacakları suyu, kovalarla taşıdıkları insan zincirleri 

kurmuştur. Şunu söylemek gerekir ki, bu yöntemin etkinliği çok kısıtlıydı. Bir Hollandalı 
olan Jan Van der Heyden’in yangın hortumu ve su pompasını icad etmesiyle, çok büyük 

bir adım atıldı. Birden bire suyu uzak mesafelere taşımak ve bir jet şeklinde yangına 
doğru sıkmak mümkün olmuştu. Böyle yaparak, daha çok su binanın içine sıkılabildi ve 
itfaiyeciliğin etkinliği arttı. Bu gelişmenin ardından, solunum cihazlarının icat edilmesi için 

bir kaç yüzyıl geçti. Bu alet, yanan binalara girmeyi mümkün kılarak suyun yangının 
merkezine daha iyi işlenmesini sağladı. Bu, yine etkinliğin artması anlamına gelmektedir. 

En son büyük ilerleme, gazları soğutma tekniğinin uygulaması oldu. Bu yangınla 
mücadele yöntemi, İsveçli meslekdaşlarımız tarafından keşfedildi ve yangına dahilden 

müdahale eden THSC kuşanmış itfaiyeciler için daha güvenli bir çalışma alanı sağladı.  

Yangınları söndürmek, geçmişten bu yana bir miktar evrildi. Bugün, standart operasyon 
yöntemi yangını dahilden söndürmektir. Yangının durumu izin verdiğinde bu, yangınla 

mücadelenin en etkin yoludur. Fakat, bir çok itfaiyeci yangınları dahilden suyla söndürme 
mekanizmasını kavramayı beceremez. Bu makale, süreçteki farklı mekanizmaları 

açıklamaya çalışmaktadır.  

2 Su Isıyı Nasıl Emer?  

Su ısıyı üç farklı şekilde emer. İtfaiyeciler tarafından kullanılan suyun sıcaklığı maksimum 
20 °C dir. Bu su ısındığında sıcaklığı artar. 1 litre suyu 1 santigrat derece ısıtmak için, 

4.186 julluk enerji gerekir (Jul bir enerji birimidir). Bir litre su 20°C  den 100 °C ye 
ısıtıldığında 335 kilojul (kJ) enerji emer. 

Bunun dışında su, ikinci bir yolla daha ısı emer. 100°C deki su yine 100°C’de buhara 
dönüşür. Suyun buhara dönüşmesi sırasında her bir litre su, 2.260 kJ enerjiye gereksinim 

duyar. Bu demektir ki, buharlaşma suyun 20°C  den 100 °C ye kadar ısıtılırken 
gerektiğinden kabaca 7 kat fazla enerji gerektirir.  

Su, daha sonra üçüncü bir yolla da ısıyı emer. 100°C’de buhara dönüştükten sonra, 

temas ettiği duman gazlarının ısısını emecektir. Dumanın sıcaklığı 100°C’nin üzerindeyse, 
sıcaklıkta denge oluşana kadar ısı dumandan buhara geçer. Buharın son ulaştığı sıcaklığın 

300°C olduğunu varsayın. Bu, buharın 200°C (300°C-100°C) ısındığı anlamına gelir. Bir 
litre suyun oluşturduğu buharı bir santigrat derece artırmak için gereken ortalama ısı 

enerjisi 2.080 Juldur. Buhar halinde ısınan bir litre su 416 kJ’lük enerjiyi emer.  
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Özetlemek gerekirse üç farklı safhada su ısıyı emer:  

1. Su 20°C  den 100°C’ye kadar ısıtılır.    335 kJ/litre 

2. 100 °C’deki su, 100 °C’de buhara dönüşür.   2260 kj/litre 

3. Su buharı 100 °C’den 300 °C’ye ısıtılır.   416 kJ/litre 

300 °C’lik su buharı haline getirilen bir litre su, yaklaşık 3 mega julluk (MJ) enerji emer. 

Bu konuyla ilgili daha detaylı açıklama Lambert ve Baaij tarafından yazılmış Brandverloop 
kitabında bulunabilir (Bkz [2]).  

Şimdi ilginç olan şey, yangının merkezinden uzağa doğru buharlaşmadan akıp giden 
suyun etkinliğini ölçmektir. Bu şekilde kullanılan suyun verimliliği %11’dir. Bunun yanında 

yangınla mücadele sırasında büyük miktarda su yangından uzağa doğru akar. Böyle 
durumlarda gerçekten ihtiyaç duyulandan 10 kat fazla su kullanılır.  

Yukarıdaki mantık, suyun efektif bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Youtube’da bir 

binanın çatısının suyu dışarıda tutmak için yapıldığını hiç anlamamış itfaiyecilerin olduğu 
çok sayıda video vardır.  “Çatı binanın yandığını bilmez”. Suyun uygun seviyede 

söndürme sağlaması için en azından buharlaşması gerekir. Su buharlaştığı anda etkinliği 
%86’ya yükselir. İyi itfaiyecilik yapılan yerde merdivenlerden veya kapıların altından akan 

sular olmamalıdır.  

3 Yüzey soğutması (Doğrudan söndürme) 

3.1 Yangın  nedir? 

Yukarıdaki sorunun cevabı gayet basittir. Yangın yakıtla oksijen arasında gerçekleşen ve 
ısı ve ışık üreten kontrolden çıkmış bir kimyasal reaksyondur. Buna daha yakından 

bakmak şu soruyu getirir: Hangi yakıttan bahsediyoruz? Her itfaiyecinin, şimdiye kadar 
katı maddelerin kendilerinin yanmadığını öğrenmiş olması gerekir. Yeteri kadar ısıtılan 

yanıcı katı maddeler, yanıcı gaz üretirler. Bu süreçte katı madde daha küçük parçacıklara 
ayrılır. Bu süreç görülebilir. Katı madde duman çıkarır. (Bkz resim 4.2 ve 4.3) Bir kapalı 

alan yangın eğitimi konteynerinda bu olgu çok yakından incelenebilir. Bu dumanlara 
piroliz gazları denir. Sürecin kendisine piroliz denir. Piroliz gazlarının çıkış oranı yakıt 

yüzeyinin sıcaklığıyla belirlenir. Piroliz sayesinde katı madde gaz haline dönüşür. Bu 
gazlar, yangın için gereken yakıtı oluşturur.  

Temel itfaiye eri eğitimi, gaz fazındaki yangınlarla mücadele konusundan kısaca 
bahseder. Öğrenciler, bu tip bir yangını söndürmenin en iyi yolunun gaz akışını kesmek 

olduğunu öğrenirler.  Aynı mantık bina dahilindeki yangınlara da uygulanabilir. Yangının 
ihtiyaç duyduğu gaz akışı kesilmelidir. Bunu yapmanın en iyi yolu, yakıt yüzeyinin 

sıcaklığın düşürmektir. Bu yangının merkezine su sıkarak yapılabilir. Su buharlaşacak, ve 
buharlaşırken yakıt yüzeyinden enerjiyi alacaktır. Bunun sonucunda, yakıtın sıcaklığı 

azalacaktır. Sıcaklık yeteri kadar düştükten sonra, piroliz tamamen durmadan önce 
yavaşlayacaktır. Bu şekilde, yangının gaz akışı kesilmiş olur. Bu tarz yangın söndürme 

mekanizmasına doğrudan söndürme denir (Bkz şekil 4.6). Katı yakıtların yüzeylerinin 
yeterli şekilde soğutulması prensibine dayanır. Her yangında bu mekanizme 

uygulanmalıdır. Yangını kontrol altına almak için diğer söndürme mekanizmalarını 
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kullanmak da mümkündür. Söndürmenin kendisi, yangının merkezini soğutarak 

yapılmalıdır. Bu yapılmadığında, yangının bir süre sonra yeniden başlama ihtimali vardır.  

3.2 Yüzey soğutma ile ilgili önemli noktalar 

Yanan yüzeyler soğuturken, bazı önemli noktalar hesaba katılmalıdır. Bir itfaiyeci yangına 
suyu doğrulttuğu zaman, amaç bu suyun yangının merkezine ulaşmasıdır. Lanstan çıkan 

su damlacıkları sıcak dumanın içinden geçmek zorunda kaldığında, bu damlacıkların bir 
kısmı yangına ulaşamadan buharlaşır. Eğer damlacıklar çok küçükse, yangına 

ulaşamadan tamamıyla buharlaşırlar. Bu durumda sıcaklık azalmaz ve piroliz durmaz. 
Yüzey soğutması yapılırken, damlacıkların büyük kısmının yakıt yüzeyinde buharlaşacağı 

kadar büyük olması gerekir.  

İkinci olarak, tüm yakıt yüzeyinin suyla kaplanması gerekir. Pirolize olan tüm yüzeyin 

soğuması icap eder. Eğer bu olmazsa, yüzeyin bir parçası söndürülürken, diğer kısımda 
alevler hala görülebilir. Bu durumda alevlerden gelen radyant ısı yeni soğutulan yüzeyin 

yeniden ısınmasına neden olur. Bundan kısa süre sonra piroliz yeniden başlar. Ve kısa bir 
süre daha sonra piroliz ürünleri tutuşarak bizi ilk kareye geri götürürler. Tekrar etmek 

gerekirse, bu olgu kapalı alan yangın eğitimi konteynerinda kolaylıkla gözlemlenebilir.  

Sonuç olarak, tek bir yüzey üzerinde kullanılan suyun miktarı sınırlıdır. Yangınları aşırı su 
kullanarak söndürmek geçmişe ait bir tekniktir. Bu çalışma yöntemi, solunum cihazlarının 

icadının öncesine dayanır. O günlerde yangının merkezine ilerlemek mümkün değildi. 
Bugün hala daha böyle yangınlarla karşılaşmaktayız. Bunun bir örneği, yapısal çökme 
riski olması nedeniyle binaya girmenin mümkün olmadığı endustriyel yangınlardır. 

Bununla beraber, dahilden kolaylıkla söndürülebilecek görece kolay ikametgah 
yangınlarında bolca su kullanmak artık tercih edilmemelidir.   

Bir itfaiyeci, yanan bir yüzeye su sıktığı zaman, buraya ilk ulaşan damlacıklar sıcaklığın 

düşmesini sağlar. Kısa süre sonra piroliz durur. Bundan sonra aynı yüzeye ulaşan tüm 
damlacıklar, efektif bir şekilde kullanılamadan akıp gider. Bu, su hasarı oluşturur. Aşrı su 

kullanımının yangının verdiği zarardan daha çok olduğu yangın yerleri istisna değildir. 
Düzgün lans kullanımı burada fark yaratır.  

4 Buhar üretmek (Dolaylı söndürme) 

Buhar kullanıldığnda, su gaz halinde bir söndürücü şeklinde uygulanır. Bu mekanizma, 

oluşan buharın havayı dışarı atması prensibine dayanır. Bu metod dolaylı müdahale adıyla 
anılır. Buhar oluştuğunda odadaki oksijen seviyesi azalır. Odanın yarısı buharla 

dolduğunda alevler ortadan kaybolur (Bkz şekil 4.5). Bu yangının söndüğü anlamına 
gelmez. Çoğu zaman, yangın geçici olarak söndürülmüştür. Buhar odadan tahliye 

edildiğinde yangın sıklıkla yeniden alevlenir. Yangını tamamen söndürmek için pirolizin 
tamamen durdurulması gerekir. (Bkz. Yukarıdaki açıklama) 

Maksimum miktarda buhar üretmek için, sıcak yüzeylere suyun erişmesi gerekir. İdeal 
olarak bu, suyun pulvarize şekilde duvarlar ve tavana sıkılmasıyla gerçekleşir. Tam 

gelişmiş bir yangın, damlacıkların duvarlara ulaşmadan buharlaşmasına neden olur. 
Çünkü damlacıklar, alevlerin arasından geçmelidir. Dolaylı söndürmenin ardından odanın 

kapısı kapatılarak içerideki buhar seviyesinin yüksek kalması sağlanır.  
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Bu yöntem, en çok kapalı odalarda etkindir. Oda dahilinden müdahalenin imkansız veya 

çok zor olduğu durumlarda bu mekanizma uygulanabilir. Kobra (Ç.N. Bu alet Türkiye 
pazarında pyrolance adıyla anılır.) veya delik lansı kullanılarak içeriye girmeden oda 

dahilinde buhar oluşturmak mümkündür. Yüksek backdraft riski ortaya koyan 
durumlarda, dışarıdan dolaylı müdahale çözüm olabilir.  

Bu tekniği odanın içindeki bir lansla uygularken, fazla buharın çıkabileceği bir çıkış 

bulunması önemlidir. Eğer bu olmazsa, odaya girmek için kullanılan giriş, buhar çıkışı için 
kullanılacaktır. Buhar dışarı çıkarken içerideki itfaiye ekibinin bulunduğu yerden geçmesi 

kaçınılmazdır. Bu demektir ki, ekip ciddi derecede yanık riski altındadır. Risk, ikinci bir 
boşluk (örneğin bir pencere) olduğunda büyük ölçüde azalır. Açıklığın, yangının 
merkezinin arka tarafında olması tercih edilir. Böyle durumlarda kapıdan başlayıp, 

yangının bulunduğu yerden geçerek pencereye ulaşan bir hava akımı yaratılabilir. Bu 
hava akımı, buharı itfaiye ekibini rahatsız etmeden dışarı taşıyacaktır.  

Bir veya birden fazla açıklığı olan bir odada, dolaylı söndürme uygulandıktan sonra 

yangının yeni oksijen gelir gelmez yeniden tutuşacağını anlamış olmak önemlidir. Yakıt 
yüzeyi hala çok sıcaktır ve bu noktada piroliz ürünleri salınmaya devam etmektedir. Bu 

piroliz ürünlerinin yeniden tutuşmasını önlemek için, direk müdahale dolaylı söndürmeyi 
takip etmelidir(yüzey soğutma). Bu yakıt üzeyinin piroliz eşiğiinin altına kadar soğumasını 

sağlar (Bkz şekil 4.6 ve 4.7) Bu durumda oksijen odaya yeniden dolduğunda, yeterli 
miktarda piroliz ürünü olmadaığından tutuşma gerçekleşmeyecektir.  

Aşağıdaki fotoğraflar gerçek bir yangın testindeki yangın gelişimini göstermektedir. Bir 
oturma odasında yangın çıkarılmıştır. Yangının yayılmasına izin verilerek tam gelişmiş 

yangın seviyesine ulaşması beklenmiştir. Bunun ardından masif söndürme kullanılarak 
yangın söndürülmüştür. Bu, direk ve dolaylı söndürmenin kombinasyonudur. Anafikir 

öncelikle dolaylı müdahale edilmesi ardından direk söndürmeye geçilmesidir.  

 

Şekil 4.1 Bir oturma odasını temsil eden bu test sahnesinin içinde yangın başlatılıdı. (Fotoğraf: 
New South Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı) 
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Şekil 4.2 Yangın büyür. Duman katmanı tutuşur. Işıma ısısı nedeniyle oluşan piroliz ürünleri, sağ 
taraftaki koltuğun etrafında görülebilir. Kitaplık da alt tarafta, yangının yayılmasına dair işaretler 

göstermektedir. (Fotoğraf: New South Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı) 

 

Şekil 4.3 Flashover gerçekleşir. Tüm oda alevler içinde kalır. Sağ taraftaki koltuktan çıkan piroliz 
ürünleri açıkça görülmektedir. Zemindeki halı da ayrıca pirlolize olmaktadır. (Fotoğraf: New South 

Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı) 
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Şekil 4.4 Yangın şu anda tamamen gelişmiştir. Böyle bir oda için, yangının gücü aşırı fazladır. 
Çünkü odanın ön duvarı yoktur. Bu demektir ki, gerçek bir dahili yangına göre çok daha fazla 

oksijen vardır. (Fotoğraf: New South Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı) 

 

 

Şekil 4.5 Lans operatörü söndürmeye masif müdahaleyle başlar. Fotoğrafın çekidiği sırada dairesel 
turunun ¾’lük kısmını tamamlamıştır. Sağ üst köşeden başlayarak, orta kısımdaki zemine 
ulaşmıştır. Söndürme etkisi, aslen buhar oluşturarak sağlanır. Şekil 4.4 ile arasındaki fark çok 
büyüktür. (Fotoğraf: New South Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı) 
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Şekil 4.6  Alevler bastırıldıktan sonra, lans operatörü direk söndürmeye başlar. Boyama tekniğini 
uygular. Çok düşük bir debi kullanarak yakıt yüzeyleri ikinci bir yanmayı engellemek için soğutulur.   

(Fotoğraf: New South Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı)  

 

 

Şekil 4.7 Buhar temizlendikten sonra, odadaki görüş mesafesi artar. Aktarma boyunca boyama 
tekniği uygulanır. (Fotoğraf: New South Wales İtfaiye & Kurtarma Teşkilatı)  

5 Gazları soğutma 

Suyu uygulamanın üçüncü yöntemi, çalışma alanını güvenli hale getirmektir. İlk başta, 
yangın tarafından üretilen duman gazları tavan kısmında birikir. Dumanın sıcaklığı ve 

yoğunluğu kademeli olarak artar. Bu, itfaiye ekiplerine yönelik bir tehdit oluşturur. Bir 
noktada duman katmanı tutuşur (roll over). Duman tarafından üretilen ışıma ısısı hızla 

artar (bkz şekil 4.3). Flash over bunları takip eder.  
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Gazları soğutmak, bu senaryoyu önleyebilir. Duman katmanına uygun şekilde su 

işleyerek iki şey elde edilir. Uygulanan su buharlaşır ve duman katmanından ısı çeker. Bu 
roll over riskini azaltır. İkinci aşamada üretilen buhar (kısmen) duman katmanının içinde 

kalır. Bu dumanın yanıcılığını bozar. Dumanı eskisine kıyasla yakmak daha zor olacaktı.  

Yukarıdaki kısımda, damlacık ebatının yanan yüzeye ulaşabilecek kadar büyük olması 
gerektiği belirtilmişti. Sonuçta tüm su damlacıkları yakıt yüzeyine doğru hareketleri 

sırasında sıcak duman katmanının içinden geçerken kısmen buharlaşır. Gazları soğutma 
tekniğini kullanırken, amaç damlacıkların sıcak duvarlara ve tavana ulaşmasından 

kaçınmaktır. Tersine, suyun tamamen duman katmanı içinde buharlaşması amaçlanır. 
Paul Grimwood birkaç yayınında (bkz [4] and [5]) bu ideal alarak 300 mikron ebatında 
bir damlacık olduğunu belirtmiştir. Eğer daha küçük olurlarsa, daha hafif olurlar ve 

duman katmanına girmezler. Eğer daha kalın olurlarsa, damlacığın bir bölümü duman 
içinde buharlaşır. Geri kalan kısmı sıcak duvara kadar ulaşır ve orada buharlaşır.  
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