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İşletme ve Riskler



Sıvı Parlama
Noktası

Maks. Kayn.
noktası

Benzin -43°C 200°C

Jet Yakıtı(A-1) > 38°C 300°C

Dizel > 40°C 371°C

Vakum gaz yağı <75°C 600°C

Ham Petrol ve Artıklar < 49°C 590°C

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=H7RXJuQosWw

9. Distilat HDS 6. Hidrokraker5. Coker 7. Reformer

8. Blender
2. Ham petrol tankı

4. Ham pet. Ünit.

3. Isıtıcı

1. Yükleme

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0MSISOeyyNg



Kaynak: HSE, Storage of flammable liquids in tanks,

Farklı yangın senaryoları:
• Havuz,

� Dayk yangını
• Atmosferik depolama

� vent yangını
� tam yüzey yangını
� rimseal yangını
� tavanda kaçak yangını
� taşma (boilover)

� Jet yangını
� Gaz jeti yangını
� Sıvı jet & sprey yangını

http://theamericanenergynews.com/energy-news/oil-products-fill-storage-tanks-cast-doubt-crude-demand

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2FsRPZj-ZXc



Source: HSE, Storage of flammable liquids in tanks, T4 Source: Marsh, RISK ENGINEERING POSITION PAPER – 01, ATMOSPHERIC STORAGE TANKS 

Ham Petrol
Türevi Sınıfı

Tanım
Tavsiye edilen tank 

sınıfı

Yüzer
Tavanlı

Sabit
Tavanlı

Class 0 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

� �
Class I Parlama noktası 21°C altında

☺ �
ClassII (1) Parlama noktası 21°C ‘den  55°C 

ye kadar, parlama noktası altında
tutulan

☺ ☺
ClassII (2) Parlama noktası 21°C ‘den  55°C 

ye kadar,  parlama noktasında
veya üstünde tutulan

☺ �
ClassIII (1) Parlama noktası 55°C ‘den  

100°C’ye kadar, parlama noktası
altında tutulan

� ☺
Class III 
(2)

Parlama noktası 55°C ‘den  
100°C’ye kadar, parlama
noktasında veya üstünde tutulan

� ☺
Sınıfsız Parlama noktası 100°C’nin 

üzerinde olan sıvılar � ☺

Faktörler Tankın herhangi bir
noktasından olan
mesafe

Bitişik sabit tavanlı tanklar
arasında

Aşağıdakilerden hangisi küçükse:
• En küçük tankın çapı
• En büyük tankın yarıçapı
• 10m’den az olmamalı (bazı

durumlarda 15m)

Bitişik yüzer tavanlı tanklar
arasında

� 45m çapında veya daha küçük
tanklar için 10m.

� 45m ve üzeri çapta tanklar için
15m

Not: en büyük tanka göre

Yüzer tavanlı tank ile sabit
tavanlı tank arasında

Aşağıdakilerden hangisi küçükse:
• En küçük tankın çapı
• En büyük tankın yarıçapı
• 10m’den az olmamalı (bazı

durumlarda 15m)

Bir grup küçük tank ile grup
dışındaki herhangi bir tank 
arasında

15m

Bir tank ile yan sınır arasında, 
belirli bir tehlikeli olmayan alan, 
proses alanı veya sabit bir
tutuşma kaynağı

15m



Çeşitli Sistemlerin Seçim Kriterleri



Yangın Korunum Sistemi

U
yg

u
la

m
a

la
r

Sprinkler Su sisi Baskın

Sabit Köpüklü Sistem

Monitörler Hidrantlar
Gazlı
Söndürme

Yangın 
AlgılamaDüşük

Genleşmeli
Orta / Yüksek

Genleşme

Jetty × × � � � � � × Isı / Alev

Isıtıcı × × � × × � � × Isı / Alev

Coker × × � × × � � × Isı / Alev

Distilat × × � � × � � × Isı / Alev

Hydrocracker × × � × × × × � Isı / Alev

Reformer × × � � × � � × Isı / Alev

Blender × × � � × � � × Isı / Alev

Sabit tavanlı tank × × � � × � � × Isı / Alev

Yüzer tavanlı tank × × � � × � � × Isı / Alev

Havuz (Dayk) × × � � � � � × Isı / Alev



Ne zaman ? Su veya köpüğün yangın gibi aynı hasara neden olacağı

hassas ekipmanı korumanız gerekirse.

Neden?: Muhafazalı nesneler ve zor erişilen alanlar, derin yangınlar

için 3 boyutlu etkiye ihtiyacınız varsa, hiçbir kalıntı kabul edilebilir

değilse.

Size başka hiçbir ajan bu özellikleri sağlayamaz.

Nerede ?: IT alanları, Şalt, Haberleşme, Kontrol odaları, Kablo

tünelleri, Veri Merkezi, Arşivler, elektrik panoları vb. gibi her türlü

elektrik riski.



Soğutma ile yangın yayılımını kontrol

• sprinkler, 
• baskın sprey,
• su sisi,
• su perdesi,
• sabit monitör,
• hidrantlar , vb

Otomatik sprikler ve sprey sistemleri



Yararları:
Bazı B Sınıfı yanıcı / parlayıcı sıvılar sadece su ile söndürülemez.
Gazlı söndürme sistemlerinin maliyet veya yapısal olarak sınırlayıcı olabileceği daha büyük ölçekli uygulamalar için özellikle uygundur.
Genellikle, su bazlı sistemler üzerinde tasarım yoğunluğunda bir miktar azalmaya izin verilir.

Merkezi köpük oranlama sistemi tarafından korunan çoklu riskler



Teknik Bilgiler, Tasarım ve
Kritik Ürün Özellikleri



Performans: **** Müthiş, *** İyi, ** Makul, * Zayıf, 0 Yetersiz
Kaynak: Energy Institute Part 19

Özellik Köpük Tipi

P FP AFFF FFFP AR-AFFF

Buhar Bastırma **** **** ** *** ****

Akışkanlık / Alev
söndürme

* ** **** *** ***

Isıl direnç **** **** ** *** ***

Örtme yeteneği *** **** ** *** ****

Geri alevlenme
direnci

**** **** ** *** ****

Yakıt toleransı -
Petrol

* *** *** *** ***

Yakıt toleransı -
Solvent

0 0 0 0 ***



Sorun Çözüm Fayda

� Rafineri yangın riskleri, 
mevcut yüksek miktarda
yanıcı sıvı nedeniyle
yaygındır

� Yüksek kalıntı değerine
sahip büyük hacimli
depolanmış ürünler, 
yüksek yangın
kayıplarına neden
olabilir.

� Bu varlıkların büyüklüğü
etkili yangından
korunma için zorluk
teşkil etmektedir

� Köpük bazlı bir yaklaşım, 
B Sınıfı sıvı yayılmasını ve
havuz yangınlarını etkin
bir şekilde çözebilme
yeteneğinden dolayı
normalde tek
uygulanabilir seçenektir

� Köpük sistemleri, petrol 
rafinerisi tesislerinin
korunması için birçok
tasarım standardı ile
tanımlanmaktadır.

� Yangın şartlarında hızlı
kontrol ve söndürme.

� Geniş uygulama
alanlarına uygundur

� Köpük sistemleri yerel
veya merkezi olarak
monte edilebilir

� Geniş dağıtım sistemi
seçenekleri



• 2) Köpük çözeltisi spesifik boşaltma
cihazlarına dağıtılır ve daha sonra
genleşmiş köpük üretmek için hava ile
karışır.

– (düşük, orta ,yüksek)

1) Köpük oranlama sistemi, köpük çözeltisi
oluşturmak için su ve köpük konsantresini
karıştırmak için kullanılır

4) Yakıtın havadan ayrılması ve köpük drenajı
yoluyla ısının azaltılmasıyla, bir köpüklü yangın
söndürme sistemi yangını etkili bir şekilde
söndürebilir.

3) Köpük yüzeyde kalır ve yanan yakıtın
yüzeyine yayılır ve tutuşan buhara karşı bir
bariyer oluşturur



Uygulama : Sabit Tavanlı
Tank Tam Yüzey Koruması



Yangından Korunma: Sabit Konik Tavanlı Tank

Köpük Hücresi

Dayk alanı
Besleme
hattı

Yakıt Tankı

Köpük hücresinin buhar bariyeri, tank duvarında
veya karıştırma odası içinde bulunur.

Yakıt buharı

Buhar bariyeri gereklidir, böylece yanıcı buharlar
besleme borusundaki açıklıklardan aşağı inemez.



Buhar alevlenir

Algılama sistemi, köpük haznesi sel sistemi / 
sistemlerini etkinleştirir veya manuel
aktivasyon sistemi etkinleştirilir.

Köpük Çözeltisi, köpük odasına
verilir. Köpük odası, köpük
çözeltisini havalandırır. 
Havalandırılmış köpük daha
sonra karıştırma odasında
karıştırılarak kalın, dayanıklı bir
köpük örtüsü oluşturulur.

Karışım Hücresi

Köpük
Solüsyon girişi

Hava

Yangından Korunma: Sabit Konik Tavanlı Tank



Sabit tavanlı tank uygulaması için

NFPA 11 Düşük, Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük standardı uygulanır

Bu standart en yaygın kullanılan kaynaktır ve içeriğinde:

Dış Depolama Tanklarının Düşük Genleşmeli Köpük Koruması bulunur

• Sabit Tavanlı tank kurulumlarında en basit ve en uygun maliyetli
yöntem, Köpük Hücreleridir.

• Alternatif seçenekler: Sub Surface bazlı enjeksiyon
• Hidrokarbonlar için tasarım yoğunluğu genellikle 4,1 L / Min / M²'dir -

(Gerekli yoğunluk korunan yakıt tipine bağlı olacaktır)
• Yakıtla karışarak etkisiz olmasını önleyen nazik uygulama yöntemi.
• Tank büyüklüğüne göre belirlenen ünite sayısı
• Mümkün olan yerlerde uygun sertifikalı Köpük ile beraber listelenmiş

ekipman kullanılmalıdır.

YÖNTEMLER



NFPA 11 Düşük, Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük standardı uygulanır
Bu standart en yaygın kullanılan kaynaktır ve içeriğinde:

Dış Depolama Tanklarının Düşük Genleşmeli Köpük Koruması bulunur

Yangından Korunma: Yüzer Tavanlı Tank



Yöntemler - Rimseal Köpük Dökücüler

• Hidrokarbonlar için uygulama oranı genellikle 12,2 L / Min / 
M²'dir - (Gerekli yoğunluk korunmakta olan yakıt tipine bağlı
olacaktır) 

• Prensip, yangının derine yayılmasını önlemek için conta
alanındaki yangını hızlı bir şekilde söndürmektir.

• Rimseal üzerine doğrudan, türbülans ve sıçramaya bağlı köpük
kaybı riskini azaltan nazik uygulama yöntemi.

• Köpük dökücülerin sayısı NFPA11’e göre belirlenir
• Mümkün olan yerlerde uygun listelenmiş Köpük ile listelenmiş

ekipman kullanılmalıdır.
• Alternatif seçenekler: Monitörler ve “Quickseal” Rimseal

sistemleri.
(Not “Quickseal” sistemleri NFPA 11’de 

tanımlı değildir)

Yangından Korunma: Yüzer Tavanlı Tank



Yöntemler

Quickseal Sistemleri

• Yüzer tavanlı parlayıcı sıvı tankları ile kullanım için

• Hızlı algılama ve köpük uygulaması

• Pnömatik veya Elektrikli algılama

• Hiçbir harici köpük solüsyonu besleme borusu gerektirmeyen
bağımsız sistem

• Modüler veya tam deşarj seçenekleri

Mönitörle Koruma

• Tankların çapı 18m'den (60ft.) Fazla ise, monitörler birincil
koruma olamaz.

• Bu, komşu tank soğutması ve yangından korunma için
olabilir.

• Çatı hasarı durumunda, genellikle 60 m çapından büyük olan
büyük tankların üzerine köpük uygulamak için monitörler
kullanılabilir.



Image required Foam Monitor into Bund

Uygulama – Dayk
Koruması



Yöntemler - Düşük Genleşme Köpük Dökücüler

Tank Dayk tesisatında NFPA 11 Düşük, Orta ve Yüksek Genleşme
Köpüğü standardı uygulanır

Bu standart en yaygın kullanılan kaynaktır ve içeriğinde:

Düşük Genleşmeli Köpük Koruması: Dış Saha Dayk alanları bulunur

• Dayk alanları için birden fazla seçenek vardır
• Düşük genleşmeli köpük yapıcı ve dökücüler
• Hidrokarbonlar için tasarım yoğunluğu genellikle 4,1 L / Min / 

M²'dir - (Gerekli yoğunluk korunan yakıt tipine bağlı olacaktır)
• Türbülans ve sıçramaya bağlı köpük kaybı riskini azaltan nazik

uygulama yöntemi.
• Düşük genleşmeli köpük dökücü sistemlerde köpük örtüsünün

ilerleyişi göz önüne alındığından emin olunmalı.
• Mümkün olan yerlerde uygun onaya sahip Köpük ile listelenmiş

ekipman kullanılmalıdır.



Yöntem – Köpük Monitörleri

NFPA 11 Kullanılır - 6.5 l / dak / m2 uygulama oranı

Rüzgar ve agresif uygulama nedeniyle oluşan kayıplar nedeniyle daha yüksek
uygulama oranı.

Doğrudan etkilenen bölgeye uygulanabilir.



Neden sertifikalı ve onaylı ekipman kullanmamız gerekiyor?

• Bir köpük sistemi birçok bileşenden ve dolayısıyla birçok değişkenden oluşur.

• UL ve FM, sistem bileşenlerinin performans, uyumluluk ve yangın testi ile
birlikte çalışmasını sağlama yaklaşımına sahiptir.

• Bu, pahalı bir işlemdir ancak ciddi üreticiler, sistem işlevselliğinin son 
kullanıcıları ve müşterileri için gönül rahatlığı sağlayan ve tedarik ettiği
ekipmanın mümkün olan en yüksek performans seviyelerini sağlamaya
kararlıdır.

• Petrol ve Gaz sektöründe birçok standart “listeli ve onaylı ekipman” gerektirir

Köpük Sistemleri – Sistem Onayı ve Seritifikalar



• Üst uygulama yangın testleri, köpük hücresi, köpük yapıcılar ve
monitör nozulları gibi düşük genleşmeli deşarj cihazlarıyla ilgilidir.

• Rafineriler, tank çiftlikleri, kimyasal madde depoları gibi genel
uygulamalarda ve taşma yangınları tehlikesi bulunan her yerde B 
Sınıfı sıvıların korunması için.

• Mümkün olduğunca onaylı ve sertifilkalı ekipmanlar, uluslararası
test standartlarına uygun yangın testlerinin yapıldığının güvencesi
olarak kullanılmalıdır.

• UL veya FM gibi bir kurumdan alınmış onay, yalnızca bir Köpük
Konsantresi belli bir Boşaltma Cihazı ile birlikte test edildiğinde
geçerlidir. (genellikle göz ardı edilir)

• Genleşme ve drenaj değerleri elde etmek için köpük kalitesi testleri
belirli bir Köpük ve Boşaltma Cihazı ile yapılır.

Köpük “Üst Uygulama” Yangın Testleri



The video’s in the next slide show a 
comparison between a good foam quality 
and a low quality. This is the same test 
and same foam – only difference is the 
expansion / drainage.

The foam quality is dictated by the 
primarily dictated by the discharge 
pressure.

This is why it is important to use 
approved equipment inline with the 
approval.

Foam Systems - Fire Tests

Welcome to Viking EMEA | May 2014



Impact of Foam Quality
Fuel :   Acetone
Flow rate :  23,3 l/dak

30

Expansion:  3,4
Drain time:  3:10

Expansion:  10,6
Drain time:  13:50

H i g h  F Q

L o w  F Q



Uygulama : Tankların Su 
Spreyiyle Korunması

Sabit Su Sprey Sistemleri



IP19 Örnek Sabit Su Sprey Sistemi
• Tasarım yoğunluğu: 2 L/dak/M2
• Ring sayısı 2, “Rundown “ kabul edilir
• NFPA 15'e kıyasla çok daha düşük su tüketimi

NFPA 15 Örnek Sabit Su Sprey Sistemi
• Tasarım yoğunluğu 10.2 L/dak/M2
• Her 3.7m’de bir ring
• “Rundown” izin verilmez
• Çok daha fazla su ihtiyacı
• Ekstra borulama ve nozullar nedeniyle daha

yüksek maliyetli kurulum

NFPA 15 ve IP19 Örnek Sabit Su Sprey Sistemi
• Tasarım yoğunluğu : 10.2 L/dak/M2
• “Rundown” kabul edilmez
• Tüm yüzey su spreyi ile kaplanmış olmalı



• Monitörler radyant ısıya karşı koruma sağlamak
için soğutma sağlayabilir.

• Tank hasarlarına yol açabilecek lokal soğutma
yapılmamasına özen gösterilmelidir.



UniVario industrial fire detectors

UniVario industrial fire detectors are intelligent, platform-
based, microprocessor-controlled fire detectors with a robust 
housing and assembly technology for even the harshest work-
ing conditions. 

� Fast fire detection with a very low risk of false alarms
� Modular design with uniform base
� Highly reliable
� Broad field of application
� Easy to adapt to changes in conditions
� Flexible connection technologies, simple installation
� Worldwide approvals: FM, CSFM-Listing, VdS, CCC, VINIIPO, ATEX, 

IECEx, Heat detector EN54-5, Flame detector EN54-10



Algılama



Alev Dedektörü Uygulamaları

� Hangarlar
� Petrol platformları
� Depolar
� Rafineriler
� Üretim tesisleri
� Otomotiv boya kabinleri
� Kompresör istasyonları
� Yükleme alanları
� Gaz ayrıştırma tesisleri
� Türbinler



Isı dedektörü uygulamaları

� Üretim alanları

� Boya tesisleri

� Trafolar

� Baskı presleri

� Atık yakma tesisleri

� Takım tezgahları

� Kanal gözlem

� Hızlı ısı artışı olan açık yangınlar

� Parlayıcı sıvılar, gazlar ve plastikler



Dedektörlerin konumlandırılması

� İç ve dış saha koşulları

� Agresif ortama sahip endüstriyel sahalar

� +80°C‘ye kadar işletme sıcaklıkları

� EX-alanlar Gaz 0, 1, 2 ve Toz 20, 21, 22  zon sınıfları



Yusuf ARSLAN
Viking S.A. Türkiye Şubesi
Teknik Destek Mühendisi

ArslanYu@viking-emea.com
+90 545 403 1800


