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DUMAN TAHLİYE

• Doğal Havalandırma

• Konvansiyonel Kanallı Mekanik Duman Tahliye Sistemi

• Jetfanlı Mekanik Duman Tahliye Sistemi



JETFANLI DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ

Çok katlı otoparklarda kapasite hesabı, yangının en 
büyük hacimli katta çıkacağı kabul ederek 
yapılmalıdır.
Duman tahliye kapasitesi; 
• “10 hava değişimi/saat”

veya
• “ısı ve duman kontrol sistemi”
ne göre hesaplanır. 



10 HAVA DEĞİŞİMLİ SİSTEM

• Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğine göre 
2000m2 den büyük kapalı otoparklarda en az 10 
hava değişimine göre duman tahliyesi yapılması 
zorunludur.

• 10 hava değişimi yöntemi ile duman seyreltilir 
ancak tüm yangın bölgesini kaplar.

• Yangın bölgesinin 5000m2 yi geçmemesi tercih 
edilir.

• Her bir yangın bölgesinde en az bir duman tahliye 
bacası olmalıdır.



10 HAVA DEĞİŞİMLİ SİSTEM

• BS 7346-7’ye göre:

«Bu sistem, otopark içerisinde herhangi bir 
bölgenin dumandan korunmasını amaçlamaz. 
Dumanın seyreltilmesini, sıcaklığının 
düşürülmesini ve kaçışa yardımcı olunmasını 
amaçlar.»



ISI-DUMAN KONTROL SİSTEMİ

• BS 7346-7’ye göre;

• Yangın bölgesi en fazla 2000m2 büyüklükte 
olmalıdır. 

• Dumanın bölge dışına çıkmasına izin verilmez.

• İtfaiye taze hava yönünden yangın noktasına 10m 
mesafeye kadar yaklaşabilmelidir.



ISI-DUMAN KONTROL SİSTEMİ

• BS 7346-7’ye göre;

• Dumanın diğer bölgelere geçmediği CFD 
çalışmasında görülmelidir.

• Dumanın 2000 m2 lik bölgede tutulabilmesi için,   
jet fan etkisi olmadan kesitteki hava hızının 
0,5 – 1,0 m/s olması gerekir.



• 40m genişlik, 50m derinlik ve 3m yüksekliği 
olan yangın bölgesi için:

• 40m x 3m x 0,5m/s = 60 m3/s (216.000 m3/h)

• 40m x 50m x 3m x 10değişim = 60.000 m3/h



YANGIN DUMANI HESAP YÖNTEMİ

• V= (M(Ts + 273) / r(To + 273)) x 3600      

V: Duman Hacmi (m³/h)      Ts: Yangın Noktasındaki Duman Sıcaklığı (°C)
To: Ortam Sıcaklığı (°C)       r: Havanın yoğunluğu (1,2 kg/m³@20° C)

• M= 0,19 x P x Y1,5   

M: Duman Kütlesi (kg/s)      P: Yangın çevresi (m)
Y: Duman tabakasının yerden yüksekliği (m)

• Ts= (Q/M) + To
Q : Yangın Isıl Yükü (kW/m²)      







SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ

• BS 7346-7’e göre;

• Her bir yangın bölgesinin duman tahliye bacası ayrı 
olmalıdır.

• Kaçış yollarında ve rampalarda hava hızı  5 m/s yi
geçmemelidir.

• Taze hava giriş noktalarındaki hava hızı, duman 
sirkülasyonu yaratmaması için 2 m/s yi geçmemelidir.



SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ

• BS 7346-7’e göre;

• Jet Fanların harekete geçirdiği hava miktarı egzoz 
edilen hava miktarından fazla olmamalıdır.

• Yangın sinyali gelir gelmez ana fanlar tam kapasite 
devreye girmeli, jet fanlar kaçışa imkan tanıyacak 
gecikmeyle devreye girmelidir.



SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ

• Taze hava girişi miktarından emin olunmalıdır. 
(egzoz miktarının %70’i)

• Yangın bölgesi negatif basınçta kalmalıdır.

• Kaçış noktaları dikkate alınarak egzoz yönü 
belirlenmelidir.

• Sprinkler başlıklarının jet fan atış ağızlarına yakın 
olmaması sağlanmalıdır.



SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ

• Çok katlı otoparklarda, şaft 
girişlerinde motorlu 
damperler olmalıdır.

• Ana fanlar %50 kapasitede 
yedeklemeli olmalıdır.

• Çalışmayan fan üzerinden 
hava kaçışını önlemek için 
fan üzerinde motorlu 
damper olmalıdır.



SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ

• JETFAN’ lar itme 
kuvvetlerine göre anılırlar;

İtme Kuvveti(N) : V*Q*ρ

V: Hava Hızı(m/s) 

Q: Hava Debisi(m3/s)

ρ: Havanın Yoğunluğu (kg/m3)



SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ



SİSTEM TASARIM KRİTERLERİ

• CFD ile belirlenmiş olan jet fan etki mesafesi



ÖRNEK PROJE TASARIMI



ÖRNEK PROJE TASARIMI

5 kat kapalı otopark mevcuttur.
1.Bodrum kat: 3.860 m² - Yükseklik: 5 m.
2.Bodrum kat: 5.170 m² - Yükseklik: 2.7 m.
3.Bodrum kat: 4.190 m² - Yükseklik: 2.7 m.
4.Bodrum kat: 4.220 m² - Yükseklik: 2.7 m.
5.Bodrum kat: 4.420 m² - Yükseklik: 2.7 m.
Toplam Otopark Alanı: 21.860 m²
Günlük ihtiyaç: 21.860 m² x 12 m³/h/m²: 262.320 m³/h
En büyük hacimli kat 1. bodrum kat: 19.300 m³
Yangın ihtiyaç: 3.860 x  5m. x 10 değişim: 193.000 m³/h



ÖRNEK PROJE TASARIMI



ÖRNEK PROJE TASARIMI



ÖRNEK PROJE TASARIMI

ZONE-1
3.720 m²

ZONE-2
3.800 m²

ZONE-3
3.760 m²

Şaft-1
3.720 m²x3.8 x10 : 141.360 m³/h

Şaft-2
3.800 m²x3.8 x10 : 144.400 m³/h

Şaft-3
3.760 m²x3.8 x10 : 142.880 m³/h



ÖRNEK PROJE TASARIMI



• Yönetmelik ve standartlara uygun olarak 
tasarlanan jet fan sistemleri; kapalı otopark 
alanlarında insan sağlığı ve yangın güvenliği 
açısından hayati önem taşımaktadır ve devreye 
alma işlemleri büyük bir hassasiyet ile 

yapılmalıdır.
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